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PRÒLEG

Imma Puig és, sens dubte, una pionera en un gènere històric
avui d’actualitat: el de les visites pastorals. Quan en la historiograﬁa
catalana, i també peninsular, el buit era quasi absolut pel que fa a
l’atenció que aquestes fonts mereixen per la seva importància per
al coneixement del nostre passat, Imma Puig, l’any 1988, presentava la seva tesi de llicenciatura sobre les visites pastorals. Aquella
tesi de llicenciatura i la publicació de treballs que se’n deriven van
obrir un camí que altres historiadors han seguit. Malgrat el temps
passat, aquella tesina sobre les visites pastorals fetes pel bisbe gironí Andreu Bertran, entre els anys 1420-1423, a les parròquies
del Baix Empordà mai ha estat oblidada, cosa explicable atesa la
vinculació familiar i personal d’Imma Puig a aquest territori. El
pas del temps ha permès la maduració metodològica de l’autora i
una revisió i actualització tant pel que fa al contingut com també
als aspectes bibliogràﬁcs.
Avui ningú no dubta de la importància d’aquesta font històrica,
les visites pastorals, per a un millor coneixement de les comunitats
que ens precediren. El nostre poble o vila o ciutat, el nostre país, el
continent al qual pertanyem és incomprensible si no tenim present,
o bé oblidem, un aspecte de la història que les visites pastorals reﬂecteixen molt bé, la font històrica que és la base d’aquest treball.
Ens mostren la importància de la cristianització en la formació
del nostre poble o vila, origen dels nostres avantpassats, del nostre
país, Catalunya, del continent al qual pertanyem, Europa. Es tracta
d’un procés dinàmic. L’estudi dels efectes d’aquesta cristianització,
en les societats que la visqueren, i de l’especial importància que la
religió i l’Església tingueren llavors, permet delimitar alguns dels
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fonaments de la pròpia identitat, la del poble o vila o ciutat, la de
Catalunya, la d’Europa. El fet polític i social de la cristianització,
sigui antiga o medieval, fonamenta l’originalitat de la nostra història
i ens condiciona de manera duradora la nostra identitat. És a dir,
l’evangelització és el principal instrument d’aculturació i integració
en una família europea que esdevé christianitas. Durant molts segles, fa del cristianisme un dels components de l’europeisme i, molt
especialment, del seu reconeixement per tots. Cal tornar a dir-ho:
la civilització de l’Europa medieval es construeix en gran manera
entorn de la seva religió dominant: el cristianisme. Aquesta imposició d’allò que és cristià modela, doncs, la nostra Europa, la nostra
Catalunya, el nostre poble, tant en la deﬁnició que els seus habitants
feien, i fan, de si mateixos i de les relacions que mantenien amb
els altres, com en la seva organització —el centre de la qual era
l’Església—, en els seus paisatges, en els seus ritus, en el seu art, en
els seus pensaments i en els seus valors. Des del sacerdot al Papa,
l’organització de l’Església medieval reticulava Europa i emmarcava
les seves societats molt millor que no pas ho podien fer les altres
organitzacions, estatals o no. El personatge central era el bisbe que
“delegava” en els sacerdots de les parròquies que eren el centre de
la vida de les comunitats rurals i urbanes. Hom no dubta que des
que el cristianisme es va establir realment a tot Europa, la vida social va quedar inclosa en aquest marc cristià. L’Església controlava
el temps, tant l’anual (el calendari) com el diürn: temps de treball
(campanes) i temps de festa, temps de pau, temps d’abstinència.
Tenia a les seves mans el control del temps històric mitjançant el
còmput i la perspectiva general de la història del món. El control
s’estenia també als lligams de parentiu i a les formes de matrimoni.
Control del saber a partir de l’ensenyament acompanyat d’un control estret i uniforme de les creences i la moral mitjançant, entre
altres maneres, els sermons i la confessió individual. No era menys
absolut el control que l’Església exercia sobre el marc espacial: en
l’àmbit general designava els límits de la cristiandat; en el regional,
els límits de la diòcesi, els més estables de tota l’Europa medieval;
en el local, s’ocupava de l’organització de l’espai de les parròquies,
necessitades, per raons òbvies, d’examen i, en conseqüència, de reforma, com es fa palès a les visites pastorals.
Doncs bé, seguint una tradició, com diu l’autora Imma Puig,
copiosa i centenària, el bisbe Andreu Bertran, d’origen convers, poc
després d’iniciar el seu pontiﬁcat a la diòcesi de Girona, visità totes
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les parròquies de la seva diòcesi. Andreu Bertran no feia altra cosa
que seguir el desig ancestral dels creients, Ecclesia semper reformanda, i fer realitat el que era una veritable obsessió en aquella època,
agitada pels efectes del cisma, la reforma de “tota” l’Església, és a
dir, in capite et in membris. És per això que Imma Puig en aquest
estudi presenta primer la tradició secular de les visites pastorals a la
diòcesi de Girona fetes pels seus bisbes, seguidament les emmarca
en el context reformista del segle XV i, ﬁnalment, descriu l’itinerari
de la visita pastoral, feta en dues etapes (1420-1421 i 1423); ressegueix tota la diòcesi de Girona (dins la qual fa el recorregut d’una
bona part del que avui coneixem com Baix Empordà, un dels territoris més feudalitzats de Catalunya), exercint, en tant que bisbe, els
deures que li imposava el govern moral de la diòcesi, indissociable
de la seva preeminència temporal, de manera especial en l’àmbit
geogràﬁc que comprenia les parròquies del Baix Empordà. El primer
objectiu, i potser el més decisiu, de la visita pastoral del bisbe a
les parròquies de la seva diòcesi era la visitatio hominum, és a dir,
l’examen de la comunitat religiosa centrat, primer, en la situació
de cada clergue en el seu oﬁci i el gaudi del corresponent beneﬁci
que permetés l’exerci de les tasques pròpies de l’oﬁci, tenint present
que la cura d’ànimes de cada parròquia i la seva correcta realització
era qüestió primordial per al govern diocesà. Imma Puig reconstrueix l’estructura beneﬁcial de les parròquies del Baix Empordà,
tema complex que és resolt amb eﬁcàcia. Malgrat els esforços del
clergat que seguia la tradició gregoriana de reforma, les esglésies i
els seus titulars continuaven depenent, en bona mesura, dels laics
col·ladors de beneﬁcis. Les intromissions en el sistema beneﬁcial, la
magresa de les rendes i la pressió ﬁscal expliquen el problema de
l’absentisme que afectava negativament el clergat i que era el centre
de l’atenció del bisbe en les visites pastorals, interessat en la reforma del mapa beneﬁcial. L’autora esbrina en la seva anàlisi l’origen
social del clergat, el seu nivell cultural, que, malgrat els tòpics, era
força digne, i la seva conducta moral. L’església parroquial era el
centre de la vida de les comunitats rurals i urbanes. Doncs bé, els
titulars d’aquestes esglésies, els clergues, amb virtuts i vicis, seguint
la terminologia de l’època, i jutjats, si esqueia, indignes per la seva
jerarquia, en garantir la celebració dels ritus i en administrar els
sagraments, assumien una autoritat sobre els ﬁdels i mantenien les
pràctiques religioses. És per això que els laics, l’altre component
de la visitatio hominum, són també l’objecte d’interès del bisbe a
la visita pastoral a les parròquies, sobretot, però no de manera
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exclusiva, pel que fa a la seva participació en el fet religiós, com a
declarants o testimonis sobre la conducta i servei de la comunitat
parroquial, tant dels clergues com dels laics. En major o menor
mesura, apareixen membres de la noblesa i de famílies amb recursos amb el dret de presentació de titulars de beneﬁcis. I també
les dones, gairebé sempre indirectament, i gent sotmesa a servitud.
El bisbe té cura de l’obligació de l’observança, per part dels uns i
dels altres, de les normes i preceptes cristians (observança de les
festes, obligació de confessar i combregar), però també té cura del
dret als sagraments en vida i a l’hora del traspàs, de la sacralització
del matrimoni i de les dispenses en cas d’irregularitat per rebre el
sagrament, del mal ús de les esglésies, de les blasfèmies, de la moral
sexual, de la pràctica de conjurs o actes de màgia susceptibles de
ser investigats per sospita de crim d’heretgia, de la permanència en
penes d’excomunió, etc. D’altra banda, és responsabilitat dels laics,
dels anomenats obrers, tenir cura de la infraestructura parroquial
o administració dels ediﬁcis. L’autora dedica una especial atenció
a l’evolució i consolidació d’aquests administradors de les coses
materials de la parròquia.
L’església parroquial era el centre de la vida de les comunitats
rurals i urbanes. Junt amb el cementiri, l’església era el nucli del
poble. No és gens estrany, doncs, que la majoria de les ordres i els
manaments del bisbe en la seva visita pastoral fessin referència
als diferents aspectes de l’estat material de la parròquia, observats
en la part de la visita dita visitatio rerum, detinguda i sistemàtica,
com diu l’autora. La celebració eucarística era el punt àlgid de la
litúrgia cristiana i la sagrada eucaristia ocupava un lloc preeminent
a l’església. D’aquí que el bisbe l’inspeccionés primer que res. Si avui
arreu hom troba normal que l’eucaristia sigui al sagrari per al culte
dels ﬁdels, això no hagués estat possible sense l’acció impositiva
d’un bisbe com Andreu Bertran. Objectes litúrgics tan normals a les
nostres esglésies com el llum cremant prop del sagrari, la custòdia
per portar l’eucaristia als malalts, la custòdia per a l’exposició del
Santíssim, el lloc on dipositar el crisma i els olis dels catecúmens i
dels malalts, les fonts baptismals i l’aigua per batejar, els altars, la
trona, el cor, els llibres litúrgics, tot era objecte d’examen. Possibilitats
econòmiques de la comunitat i disposició de l’esperit expliquen les
presències i mancances. Tots els objectes litúrgics es trobaven dins
un ediﬁci, l’església parroquial, que, com és sabut, era el centre de
la comunitat: s’hi celebraven les cerimònies del baptisme, de l’eu-
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caristia, de la conﬁrmació, del matrimoni, de les exèquies. Hom hi
era present des del naixement ﬁns al traspàs. Les seves campanes
senyalaven el ritme del temps cristià: el dels oﬁcis i les oracions.
D’aquí l’interès del bisbe per l’ediﬁci de l’església, pel campanar i
les campanes, pels hospicis, habitatges o cases dels clergues de la
parròquia, pel cementiri. És per això que el lector trobarà que és
de molt interès la tercera part d’aquest treball on la Imma Puig
ressenya la visita de cada parròquia.
Les visites pastorals, com hom podrà veure en llegir el treball
d’Imma Puig, ens permeten “fer història” retornant a l’individu.
El problema metodològic i epistemològic és com captar els comportaments i les vivències subjectives de les moltes persones que
constitueixen cada una de les grans realitats més o menys abstractes. Imma Puig, en fer ús de les visites pastorals de les parròquies
del Baix Empordà fetes pel bisbe de la diòcesi de Girona els anys
1420-1423, fa ús de forma preferent d’una escala d’observació de la
realitat que és molt pròxima als subjectes individuals i això li permet
veure’ls, clergues i laics, com a protagonistes de la història en la
vivència quotidiana. Amb aquest treball la seva autora pretén, i ho
aconsegueix, aprehendre la lògica informal de la vida i permet que
les persones parlin, sense deixar de banda els possibles conﬂictes
interns dins la cultura dominant, tot tenint present la realitat que
cap societat és un sistema totalment integrat. Així doncs, les visites pastorals de les parròquies del Baix Empordà són un excel·lent
observatori, però no l’únic, per a poder apropar-nos als homes i les
dones “comuns”, “petits” en rang social, la gent comuna, “perduda” en cert sentit pels historiadors. En reduir l’escala d’observació,
Imma Puig ha pogut copsar realitats signiﬁcatives que d’una altra
manera passarien inadvertides entre les que podríem qualiﬁcar de
“dades mitjanes” o bé que podrien ser considerades insuﬁcientment
descrites. Estem en el que anomenem microhistòria, història de les
experiències quotidianes de la gent corrent amb el seu marge de
maniobra i de llibertat, petita o gran, i de les estratègies seguides
pels individus o els petits grups, en aquest cas les parròquies del
Baix Empordà, en el si d’estructures econòmiques, socials i culturals superiors.
És per això que aquesta obra d’Imma Puig permet, no tan
sols als habitants actuals de les parròquies del Baix Empordà, sinó
també a qualsevol lector del nostre temps, comprendre uns valors
que havien de donar sentit a la vida dels habitants de les viles
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del Baix Empordà en els primers anys del segle XV i que hom pot
copsar no tan sols en els textos de les visites pastorals, sinó també
en tantes “coses” (esglésies, imatges, objectes litúrgics, campanars
i campanes, places, carrers, creus, ermites i santuaris) que aquelles
“persones” presents en les visites pastorals ens han llegat.
Josep HERNANDO
Professor del
Departament d’Història Medieval
Universitat de Barcelona

INTRODUCCIÓ

La raó que justiﬁca aquest treball no ha estat altra que deixar
transcrit i publicat el fragment d’una visita pastoral de la baixa edat
mitjana que correspon a les parròquies del Baix Empordà. Una
documentació tan rica i versàtil podrà ser útil als estudiosos de la
història de l’Església, però també servirà per a altres línies d’investigació històrica i per a persones interessades a conèixer l’evolució
d’aquesta comarca al quatre-cents. Al cap i a la ﬁ, la Història amb
majúscules s’escriu, en bona part, a partir de la microhistòria.
Aquest treball té el punt de partida en la meva tesi de llicenciatura, presentada l’any 1988 al Departament d’Història Medieval
de la Universitat de Barcelona. Aleshores, a Catalunya, els treballs
centrats en documentació eclesiàstica, i més concretament en els
registres de visita pastoral, eren escassos, més ben dit, incipients.
Potser aquest mateix fet, l’existència d’un buit historiogràﬁc, fou allò
que em va atreure a l’hora de buscar un tema d’investigació històrica. L’encert d’aquesta opció ho demostren les inﬁnites possibilitats
d’explotació de les fonts de les visites pastorals. Pel que fa a l’àmbit
geogràﬁc, l’orientació vers les terres gironines i, més especialment,
vers l’estudi de la comarca empordanesa, no tenia cap més motiu
que el desig d’aprofundir en la història d’aquesta terra on hi tinc
les meves arrels familiars i una estreta vinculació personal.
D’ençà de 1988 i ﬁns avui, la trajectòria professional m’ha tingut allunyada del món de la investigació històrica. Quan he reprès
novament aquesta activitat, he pogut comprovar com, afortunadament, durant aquests darrers vint anys ha plogut molt en el camp
de la historiograﬁa de les visites pastorals a Catalunya i a Espanya,
amb treballs i especialistes que han clariﬁcat força aspectes abans
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ignorats. Per tant, a l’hora de plantejar-me la present publicació ha
estat inevitable fer un esforç important, sobretot en un doble sentit:
en primer lloc, posar-me al dia en metodologia; i, en segon, fer una
necessària revisió i actualització de continguts i de bibliograﬁa. Amb
tot, recuperar el ﬁl de la història és una tasca gratiﬁcant però no
gens fàcil, per tant, he de demanar disculpes per si la meva manca de continuïtat en el camp de la investigació històrica ha pogut
afectar negativament alguns aspectes d’aquest estudi.
També he ampliat l’àmbit geogràﬁc i temporal del primer treball. Aquell recollia només les visites pastorals del Baix Empordà
realitzades durant els anys 1420 i 1421, cosa que delimitava una
àrea geogràﬁca més petita, deixant de banda la zona sud de les
Gavarres i la vall d’Aro. Ara he inclòs aquesta àrea, completant així
totes les parròquies visitades del Baix Empordà entre els anys 1420
i 1423. L’ampliació de l’àmbit geogràﬁc i temporal dóna una visió
compacta i completa de les parròquies de la comarca.
Finalment, el treball ha quedat conformat en tres parts: la
primera és la transcripció d’aquell fragment de visita pastoral que
transcorre entre 1420 i 1423 relativa a totes les parròquies visitades
del Baix Empordà, i la segona és l’estudi d’investigació a partir
d’aquella font documental. El darrer cos, a cavall de les dues primeres parts, el constitueix el resum en català, a manera de ressenya
lliure, de cada visita parroquial a partir de la transcripció llatina,
en el qual he fet prevaler la referència als aspectes humans i socials
del fet parroquial més que no pas els materials i patrimonials.
Pel que fa a l’estudi d’investigació, de totes les múltiples possibilitats d’explotació de la font, m’he centrat en alguns dels aspectes
que considero destacats. Per situar la visita pastoral analitzada al
meu estudi, en el primer capítol faig una descripció, a grans trets,
de la conﬁguració i del caràcter de l’Església de Girona a la baixa
edat mitjana per tal de subratllar que, al llarg del segle XV, el seu
exercici de govern moral era indissociable de la seva preeminència
temporal, sobretot en el territori del Baix Empordà, i de la seva
inﬂuència política en el destí del Principat. La personalitat dels
bisbes gironins i una efectiva estructura diocesana, també ambivalent, van contribuir a desenvolupar de manera eﬁcaç i constant un
govern religiós i moral de la diòcesi a partir dels dos instruments
complementaris: els sínodes diocesans i les visites pastorals.
El segon capítol entra en l’anàlisi de la visita de 1420-1423,
molt completa i sistemàtica, que respon a un esquema preelaborat,
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un formulari de visita que no ens ha arribat però que s’aprecia
clarament quan n’analitzem l’estructura. Aquest respon a uns plantejaments de fons que enllacen amb la tradició gironina i amb les
aspiracions reformistes de sectors de l’església de la baixa edat mitjana. Aprofundint en els orígens i les claus d’aquest plantejament de
reforma, que fou el mòbil de la visita, trobem la pròpia personalitat
i trajectòria del bisbe Andreu Bertran, el seu autor i executor, que
intentem conèixer de més a prop en aquest capítol.
Partint dels continguts de la visita, he reconstruït l’itinerari
del bisbe i el seu seguici pel territori recorregut del Baix Empordà,
al capítol tercer, que es divideix en dues etapes o grups de parròquies del Baix Empordà: les situades entre les Gavarres i el límit
de l’Alt Empordà, visitades en primera instància entre l’estiu de
1420 i l’hivern de 1421, i les parròquies situades al vessant sud
de les Gavarres i a la vall d’Aro, visitades pel bisbe Bertran el
1423. El viatge pastoral ens dóna, a més, interessants dades i
referències històriques i geogràﬁques sobre la comarca i planteja
interrogants sobre els motius que portaren el bisbe a passar de
llarg algunes de les parròquies més importants d’aquella zona,
com Torroella, Verges o Peratallada.
Destriant l’estructura i el contingut de les visites, ens centrem
en la visitatio hominum, és a dir, la inspecció dels recursos personals de la parròquia, i més concretament la comunitat de clergues,
ja que ells, i en especial els curats (preveres encarregats de la cura
d’ànimes), són l’objectiu principal de la visita de 1420-1423. Les
dades recollides als registres permeten tenir un inventari de tots
els clergues, llur beneﬁci i situació. A partir d’aquí, en els capítols quart i cinquè, he pogut reconstruir el quadre beneﬁcial teòric
d’aquestes parròquies l’any 1420 i, per extensió, de tota la diòcesi;
això n’ha permès analitzar la situació real de beneﬁcis i beneﬁciats
en el moment de la visita, per concloure que el sistema beneﬁcial
estava, aleshores, en un moment de crisi i transformació, atiat per
fenòmens com l’empobriment o l’especulació, que es manifestaven
en l’absentisme, l’alt grau de mobilitat, l’acumulació de beneﬁcis i
tota una sèrie de situacions que reclamaven l’acció de control i de
reforma.
Tota aquesta casuística dibuixa un panorama beneﬁcial diversiﬁcat en aquest grup de parròquies del Baix Empordà l’any 1420
que té com a protagonista el baix clergat beneﬁciat. Al capítol sisè
es descriuen alguns dels trets que caracteritzaven aquests homes,
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la majoria provenen de famílies pageses de la zona. Constituïen
la base de l’Església, però eren lluny de llurs superiors i s’equiparaven, en vida, costums, problemes i aspiracions, als seus veïns
laics més que a qualsevol alt representant de l’Església diocesana.
Molts motius, com ara l’empobriment o el desig de prosperar,
feien que els clergues empressin els únics recursos que tenien al
seu abast, que provenien de llurs beneﬁcis, per a ﬁns externs a
l’Església.
El darrer grup humà que la visita pastoral també té en compte, però en un paper deliberadament secundari, són els laics. En
el capítol setè he analitzat quin és el paper que el bisbe els dóna,
com a grup o individualment. Els laics adquireixen especial rellevància en els interrogatoris. La lectura d’aquests passatges de la
visita pastoral reviu opinions i comportaments de laics i clergues
que els humanitzen i igualen, la font documental esdevé aquí un
viu testimoni de la vida quotidiana, reﬂex dels conﬂictes, les preferències i la parla d’aquells homes i d’aquelles comunitats.
L’estructura de la visita porta, ﬁnalment, a la visitatio rerum,
és a dir, la inspecció de l’estat material de l’església parroquial, dels
ornaments litúrgics i de la resta d’ediﬁcis i espais sagrats. La visita,
en aquest apartat, té també un esquema ordenat, reiterat i sistemàtic,
clar reﬂex de la seva transcendència. Al capítol vuitè intento destriar
els diferents aspectes, en què el bisbe aplicava sempre el mètode
de detecció dels defectes i manament de correcció, de reparació o
de reposició. També he mirat d’obtenir, a partir dels elements que
ens dóna la visita, una visió de la vida monàstica al tombant del
quatre-cents. Els darrers estudis duts a terme a Catalunya sobre
visites pastorals han posat de manifest que la informació que ens
ofereix la visitatio rerum de les visites pastorals és altament valuosa per al coneixement de l’ornamentació, dels objectes litúrgics,
i, amb ells, de l’evolució de la litúrgia, del culte i de la religiositat
popular. Pel que fa a la descripció dels elements i ornaments, en el
treball present s’analitzen només a grans trets. El que em sembla
interessant és el seu reﬂex de la realitat social i econòmica de les
comunitats parroquials, una fotograﬁa col·lectiva de cada comunitat, en aquell moment i dins d’aquella comarca. Una situació que
apareix, en el detall, diversa i que es manifesta com a complexa,
dispar i heterogènia.
Però reprenent els aspectes religiosos de la visita, a la conclusió
he abordat de nou l’anàlisi dels motius que van dur a aquesta ingent
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labor pastoral i els interrogants que encara planteja per deixar-los
oberts a altres investigadors i posteriors estudis.
Haig d’agrair a Fundació Noguera la possibilitat de publicar
aquest treball. Felicitar J. M. Marquès, responsable de l’Arxiu Diocesà
de Girona, pel gran encert d’haver posat els inventaris i els tresors
documentals de l’arxiu a l’abast de tothom a través d’Internet, en
un web accessible, àgil i molt fàcil d’utilitzar. També vull agrair,
molt especialment, al meu amic i admirat professor, el doctor Josep
Hernando i Delgado, el pròleg del meu treball. I, ﬁnalment, last but
not least, vull donar les gràcies a Ricard Permanyer, el meu marit,
pel seu encoratjament, les llargues converses per a confrontar idees
i el seu savi criteri.
M’alegra poder esmentar en Joan Botey, en Francesc Vicenç,
en Xavier Isart i també totes aquelles persones dipositàries de les
claus de les esglésies amb qui he tingut el plaer de conversar amb
motiu d’haver refet aquell itinerari de les parròquies del quatre-cents.
Totes i cadascuna d’elles, empordaneses de naixement o d’adopció,
han estat fonts valuoses de dades, referències i anècdotes.
En Marc Matacàs, veí de Vulpellac, per exemple, m’explica una
de les històries de bisbes que duu el segell de l’humor i el tarannà de
la vila de la Bisbal: diu que un dia, pels volts de l’any 1600, mentre
el bisbe Arévalo de Zuazo estava esmorzant, un pagès de les cases
del Vilar va demanar permís per entrar a veure’l i pagar-li la taxa.
El bisbe va donar el seu consentiment i va fer entrar el pagès. Tot
esmorzant, el bisbe li demanà:
—Bé, pagès, explica’m alguna novetat.
—Il·lustríssima, en aquest poble no passa mai res —contestà
el pagès.
—No pot pas ser! —digué el bisbe.
—Bé... —parlà el pagès calmosament—, sí que ha passat: una
meua truja va cotinar tretze garrins.
—Fantàstic! —exclamà el bisbe.
—Sí, però té dotze metes... —aclarí el pagès.
—Així —preguntà el bisbe—, el que fa tretze, què fa?
El pagès trigà uns instants a contestar: “Ves, fa com jo, illustríssima: mentre els altres mengen, s’ho ha d’estar guaitant!”
Vulpellac
Juny de 2006

I
TRANSCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ EXTERNA DELS REGISTRES

Presento la transcripció de les visites pastorals que analitzaré
a la segona part. En delimitar la meva investigació, he fet una selecció del contingut dels registres de visites pastorals P. 16, P. 17 i
P. 18 de la secció de “Curia” de l’Arxiu Diocesà de Girona (ADG),
dels quals, tot seguit, faig la descripció física.
L’estat de conservació d’aquests llibres manuscrits és molt bo
atès que, en general, estan ben relligats, enquadernats en pergamí
i poc afectats per la humitat o bé pels paràsits.
Malgrat que l’ordenació arxivística els ha atorgat aquesta classiﬁcació, P. 16, P. 17 i P. 18, l’ordre real dels dos primers és exactament l’invers, a causa de la consecució del recorregut parroquial i
del fet que les dates extremes del segon (P. 17) són inmediatament
anteriors a les del primer (P. 16). Així tenim que:
P. 17: del 25-6-1420 al 30-7-1420
P. 16: del 30-7-1420 al 14-3-1421
P. 18: del 28-7-1423 al 15-12-1423.
Hi ha una continuïtat en les dates del P. 17 i el P. 16: es tracta
d’un sol cos unitari relligat en dos llibres que conformen, però, i
juntament amb el P. 18, una sola visita pastoral.
El primer (P. 17) —seguint l’ordre real— és un llibre enquadernat en pergamí no reutilitzat, probablement del segle XVIII. Al
llom hi apareix l’epígraf: Liber visitationis. Andreas Bertrandi. El
número de folis escrits és de 85, i el material intern, paper. A la part
interior del pergamí que li fa de carpeta i portada, hi ha anotat en
tinta: Restaurat en l’any 1984 en el convent de los frares Caputxins
d’Arenys de Mar. Així mateix, el P. 16 i el P. 18 estan enquadernats
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en pergamí, aquest cop reutilitzat. Les mides dels llibres són les
següents: P. 17: 32,4 × 22,8 cm, P. 16: 33 × 23,2 cm i P. 18: 33,2
× 23,8 cm.
Ara bé, el gruix és molt diferent, ja que el P. 16 conté 450
folis escrits de paper, mentre que el P. 17 només en conté 85 i el
P. 18, 150. En especiﬁcar els folis escrits vull dir que només estan
numerats els folis amb text, atès que també hi ha uns quants fulls
de paper en blanc, tant al principi com al ﬁnal dels llibres, que no
estan numerats. S’utilitza la foliació en nombres romans que apareix a l’extrem superior dret, en el recto del foli. Però sovint hi ha
errors i apareixen folis sense numerar o dos folis consecutius amb
el mateix número. Heus aquí alguns exemples: al P. 17, després del
foli 1 hom troba els folis 16 i 17, que no són al seu lloc (es passa
directament del foli 15 al 18); hi ha un foli no numerat després del
24 i després del foli 26 un altre amb el mateix número.
La lletra manuscrita és una graﬁa neta i clara de gòtica
cursiva arrodonida i ben treballada. La tinta és de color ocre i
l’escriptura prové d’una sola mà a pràcticament la totalitat dels
dos volums, si bé, ja cap al ﬁnal del P. 16 i en alguns moments
del P. 18, sembla apreciar-se, en algunes planes, l’aparició d’una
mà i ploma diferents, amb un traç més cursiu, menys acurat i
amb una tinta més fosca. De tota manera apareix només en un
parell de folis al ﬁnal del P. 16 i en quatre més del P. 18. La resta
sembla pertànyer a una sola mà que coneixem gràcies al propi
esment de l’escrivà en uns pocs indrets del text: es tracta d’un
notari episcopal.
El llatí és correcte, amb tot, com correspon a aquesta etapa del quatre-cents, ja s’ha vulgaritzat profundament. Fins i tot,
sovint hi apareixen mots i paràgrafs en llengua catalana i paraules catalanes llatinitzades, incloent-hi la nomenclatura de les
parròquies. La mateixa estructura sintàctica de les frases llatines
resulta una traducció literal de la catalana. Fa l’efecte que la visita, la inspecció i, sobretot, els interrogatoris es duien a terme
en llengua vulgar i que l’escrivà prenia nota i, sovint, traduïa
sobre la marxa. El caràcter formulari dels textos fa que el vocabulari tècnic o especíﬁc, eminentment eclesiàstic, es repeteixi
constantment.
La principal diﬁcultat de la transcripció rau en els mots i línies
ratllades, en els interlineats i en les anotacions al marge, fora de la
caixa d’escriptura. La freqüència i extensió d’aquests accidents en
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l’escriptura creen confusió i diﬁculten la lectura, oferint, als ulls de
l’estudiós, la sensació que hom treballa sobre un esborrany.
NORMES

PER A LA TRANSCRIPCIÓ

En la transcripció s’ha respectat la graﬁa i la disposició dels
textos amb les excepcions següents:
1) La puntuació s’ha fet segons el sistema modern. Quan el
sentit del text ho demana, s’han separat els paràgrafs mitjançant punt i a part per a facilitar la lectura.
2) En l’ús de les majúscules i minúscules hom ha seguit també
el criteri actual, amb les precisions següents:
a) Els noms de lloc, malgrat que estiguin adjetivats.
b) Déu, la Verge, Jesucrist, el cos de Crist i els sants, quan
s’especiﬁquin.
c) Ecclesia quan es refereix a l’Església Universal.
d) Els noms especíﬁcs dels llibres litúrgics.
e) Les festes litúrgiques.
Així mateix, es transcriu en minúscules:
a) sanctus i beatus, ﬁns i tot quan formen part d’un topònim o església.
b) Els mesos i dies de la setmana.
c) Tots els ornaments, objectes i elements litúrgics.
d) episcopus, archidiaconus... i, així, tots els càrrecs eclesiàstics.
e) els sagraments.
3) Pel que fa a l’ortograﬁa es fa constar el que segueix:
a) En el cas de consonants dobles inicials, se’n suprimeix
una.
b) La j es transcriu sempre com i, p. e.: adiutrices, aliquis,
baiulus, coniuratores, eiusdem, huiusmodi, iam, iuramentum, iurator, ius, iustitia, Iulius, Ianuarius, iuxta, etc.
c) La u i la v es transcriuen sempre segons llur valor fonètic.
d) La c i la t, que per llur forma es poden confondre fàcilment, es regularitzen segons el llatí clàssic, p. e.: absentia, absolutio, collatio, conditio, consecratio, constitutio,
declaratio, fundatio, hospitium, informatio, invocatio,
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multotiens, permutatio, presentia, privatio, quotiencumque, receptio, residentia, servitium, tertio, venditio, vitium,
totiens, etc.
e) Els números es reprodueixen de la mateixa manera que
els trobem a l’original, eliminant els punts abreujadors
atesa la seva irregularitat d’aparició.
f) Hom ha separat les paraules unides incorrectament al
text i s’han unit les síl.labes d’una mateixa paraula que
estiguin separades.
g) Quant a les graﬁes diverses per a una mateixa paraula,
s’ha respectat la forma original. En el cas, però, que
la paraula estigui abreujada, es fa ús de la forma més
correcta, sempre que no l’haguem trobat al mateix manuscrit. Així: abtentur, aptentur; babtismales, baptismales;
catecumenus, cathecumenus; colatio, collatio; deaurato,
deurato; depputate, deputate; Eucaristia, Eucharistia; estate, state; excommunione, excommunicatione; frustatus,
frustratus; habilis, abilis; etc.
h) La doble m s’ha respectat sempre, menys en el cas
que haguem trobat al manuscrit nm, nn o una sola m:
ymo, ymmo; amodo, ammodo; inmiscens, immiscens;
comorans, commorans; solemnizarunt, solennizarunt;
etc.
4) En cas que en el text manqui alguna paraula o paraules,
he procurat reconstruir-ho d’acord amb el context i ho faig
constar a les notes. Si no ha estat possible, poso (...).
5) En cas d’afegits marginals, he seguit el criteri seguent:
a) Si formen part del text, els he posat al lloc que els pertocava i ho faig constar a les notes.
b) En els altres casos, el contingut i llur lloc a les notes.
6) Al text llatí hi ha força interpel.lacions en llengua catalana.
En aquests casos, he seguit els criteris següents: he desfet
les abreviatures; es regularitza l’ús o l’absència de la u
darrere g, lletra que en alguns llocs cal llegir j; es manté
també l’ús del copista quant a la l i ll, que graﬁem ll quan
cal, i quant a c i ch; amb el punt volat, a més d’això, indico
aquelles elisions que avui no tenen representació gràﬁca;
hom fa constar, ﬁnalment, que s’ha emprat lletra cursiva
per aquests paràgrafs en català.
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DE VISITES PASTORALS

P. 17 de l’ADG

Ecclesie parochialis sancti Petri de Hullastret
In Christi nomine qui nos ab alto oriens visitavit.
Noverint universi quod die martis, intitulata XXV iunii, anno
a nativitate Domini M° CCCC° XX°, reverendus in Christo pater
et dominus Andreas, miseratione divina Gerundensis episcopus,
personaliter visitavit parrochialem ecclesiama sancti Petri de Hullastret, in qua reperiit presentes discretos Anthonium Viladavall,b
presbiterum, regentem sacristiam dicte ecclesie pro Petro Garriga,
sacrista dicte ecclesie, absente, qui nunc est in Curia Romana. Et
valet ipsa sacristia residendo communiter annuatim XXXXª libras
Barchinone et deductis oneribus decem vel XI libras.c Et ipsi soli
sacriste incumbit cura animarum.d Item invenit in dicta ecclesia
Franciscum Riba, ebdomadarium dicte ecclesie. Que ebdomadaria
valet communiter annuatim residendo XXX vel XXXV libras vel circa
et deductis oneribus X libras. Et spectat collatio dictarum sacristie
et ebdomadarie ad honorabile Capitulum ecclesie Gerundensis, ut
dicitur. Item invenit Guillelmum Verrell, presbiterum, beneﬁciatum
in dicta ecclesia de beneﬁcio vulgariter nominato dee clave, valore
XV librarum annuatim communiter residendo. Et est ipsum beneﬁcium ad presentationemf sacriste et ebdomadarium dicte ecclesie.
Item Iohannem Mascaro, presbiterum, beneﬁciatum in altari beate
Marie ipsius ecclesie. Quod quidem beneﬁcium est institutum per
dominum comitem Impuriarum et est de patronatu laicali, valore
XXVII librarum residendo.
Item fuerunt interrogati dicti presbiteri presentes si sunt alia
beneﬁcia in dicta ecclesia preter predicta. Et dixerunt quod sic,
scilicetg aliah ebdomadaria eiusdem valoris predicta et obtinet eam
honorabilis Iacobus Belleroni, utriusque iuris doctor, absens, residens
Perpiniani, cui deservit pro eo dictus Guillelmus Verrelli. Item est
beneﬁcium simplex, beneﬁcium institutum in altari sancti Iohannis
dicte ecclesie, et est de patronatu laicali, quod obtinet honorabilis
Dalmatius de Raseto, archidiaconus de Silva in ecclesia Gerundensi,
/Fol. 1v/ absens. Et valet communiter annuatim residendo XX libras
vel circa et in portatis X libras. Et deservit pro eo Iohannes Rogerii, presbiter. Item est unum beneﬁcium in altarii predicto sancti
Iohannis, institutum en Sent Pheliu, quod obtinet Antonius Texidor,
presbiter, qui residet a Caça, valore X librarum vel circa residendo
/Fol. 1r/
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et est de patronatu laicali. Itemj sunt in capella sancti Andreek dicte
parrochie extra dictam parrochialem ecclesiam duo beneﬁcia simplicia, quorum unum obtinet dictus dominus Dalmatius de Raseto
et aliud dictus Franciscus Riba, ebdomadarios.
Item dictus dominus episcopus, post absolutionem generaleml
et post conﬁrmationem, visitavit sacratissimum Corpus Christi, quod
reperiit in quadam custodia argentea, sub clave custoditum, et alias
satis bene. Item recognovit aliam custodiam argenteam, in qua idem
sanctissimum Corpus reconditur et portatur ad communicandumm
inﬁrmos, et reperiit bene. Item visitavit sanctum crisma et oleum inﬁrmorum et cathecuminum. Et, quia reperiit ipsum oleum inﬁrmorum in quadam amfora vitrea, ideo ordinavit ipse dominus episcopus
sub pena interdicti ingressus ecclesie operariis dicte ecclesie et aliis
qui ad hoc teneantur, quatenus hinc ad unum mensem proxime
sequentem habeant aliam amforam de stagno pro dicto oleo tenendo et reparent in medio tecatiolum, in quo ipsa crisma et olea
reconduntur, scilicet quod faciat unun mijà.
Item visitavit fontes baptismales, et quia reperiitn unicum postem fractum, ordinavit quod infra mensem faciant dicti operarii
sub dicta pena alium bonum postem. Et alias ipse fontes reperiit
bene.
/Fol. 2r/ Item visitavit altare maius, quod reperiit de pannis decenter ornatum ac palleis. Sed, quia corporalia, que ibi sunt, sunt
dirupta, ordinavit quod infra XV dies habeant ﬁeri quedam corporalia. Item reperiit unum ex calicibus dicti altaris confractum,
ideo ordinavit quod dicti operarii habeant sub dicta pena reﬁcere
dictum calicem cum patena vel adaptare, ut decet, infra annum a
presenti die in antea computando. Item recognovit vestimenta dicti
altaris et reperiit ipsum altare eis competenter ornatum. Sed, cum
missale sit religandum, ordinavit quod infra tres menses sub pena
interdicti ingressus ecclesie religetur.
Item visitavit altare beate Marie et reperiit eum competenter
ornatum.
Item visitavit altare sancti Laurentii, in quo reperiit corporalia nimis stricta, ideo ordinavit quod infra tres menses sub pena
interdicti ingressus ecclesie habeant ﬁeri quedam corporalia et de
hiis que sunt ﬁant parve. Et alias reperiit ipsum altare decenter
ornatum.
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Item visitavit altare sancti Iohannis. Et, quia reperiit ipsa corporalia nimis stricta, ordinavit sud dicta pena et pari forma ut in
altari sancti Laurentii, quod ad ipsa corporalia ordinavit.
Item recognovit libros dicte ecclesie. Et reperiit Consuetam
dissutam. Ordinavit quod hinc ad festum sancti Michaelis proxime venturumo religetur sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item
ordinavit quod, ex quo ipsi libri multotiens post ofﬁcium reperiuntur aperti,p quicumque aliquem ex ipsis libris apertum /Fol. 2v/
dimiserit, incidat ipso facto in penam duodecim denariorum operiq
dicte ecclesie adquirendam, dum tamen ofﬁcium in dicta ecclesia
sit factum vel tunc non ﬁat.r Item ordinavit quod Evangelisterium
religetur infra tres menses sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item ordinavit sacrista habeat Constitutiones infra mensem sub pena
unius ﬂoreni Aragonum.s
Item ordinavit quod presbiteri dicte ecclesie quotiens quotidie
cantent in dicta ecclesia matutinos alta voce sub pena duodecim
denariorum pro vice qualibet a contrafaciente exigenda et operi
dicte ecclesie adquirenda.
Ordinavit dictus dominus episcopus quoad beneﬁcia absentium: primo, quod deserviens sacristie vel ebdomadarie dicte ecclesie
pro absentet nulli alii beneﬁcio valeatu deservire sub pena centum
solidorum quolibet contrafaciente exhigenda. Item quod beneﬁciatus
altaris beate Marie, cum sit sufﬁciens beneﬁcium, teneatur quotidie
interesse in dicta ecclesia horis diurnis pariter et nocturnis sub
pena sex denariorum a beneﬁciato huiusmodi exigenda.V Item quodw
Anthonius Texidor, presbiter, beneﬁciatus in altari sancti Iohannis,
faciat in dicto suo beneﬁcio ipsius ecclesie residentiam personalem
et propter tenuitatem dicti sui beneﬁcii deserviat, una cum suo beneﬁcio, beneﬁcio Guillelmi Verrell, presbiteri, quod obtinet in altari
sancti Laurentii, et habeat pro servitio annuatim a dicto Guillelmo
sex libras Barchinone, cum et quamdiux ipse Guillelmus deserviat
ebdomadarie predicte. Et perquiratur aliquis presbiter qui deserviat
beneﬁciis dicti domini Dalmatii de Raseto.y Item ordinavit quod
hinc ad decem dies quilibet presbiter deserviens beneﬁcio absentis
teneatur exhibere ipsi domino episcopo licentiam deserviendi in
sui forma sub pena viginti solidorum Barchinone, a quolibet contrafacientium exigenda.
/Fol. 3r/ Item fuerunt interrogatiz medio iuramentoaa sindici et
operarii dicteab parrochie si sciunt aliquem presbiterum dicte ecclesie inoneste viventem aut concubinarium vel lusorem aut iura-
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torem vel de aliquo crimine infamatum aut usurarium, et cetera
Et dixerunt quod non, nisi quodac Iohannes Mascaro et Guillelmus
Verrell, predicti, sunt iuratores, iurantes multotiens aliqua membra
Dei et Virginis gloriose; et dictus Guillelmus Venrell lusit aliquibus
annis in domo fratris sui ad taxillos in festivitatibus Natalis Domini.ad Interrogati si ipsi presbiteri continuant ofﬁcium divinum et si
tradunt libere ecclesiastica sacramenta, et dixerunt quod bene et
tota parrochia contentatur.
Ordinavit etiam dictus dominus episcopus quod nullus presbiter dicte ecclesie habeat de aniversariis nisi personaliter in ecclesia
interfuerit, dum ﬁet ipsum aniversarium illa die.
Postmodum promisit dictus Guillelmus Verrell, presbiter, dicto domino episcopo quod amodo non ludet ad taxillos nec iurabit
aliquod membrum Dei nec Virginis Marie; quod si fecerit, voluit et
vult ipso facto, vice qualibet qua iurabit, ut predicitur, sive ludet,
incidi in penam viginti solidorum. Promisit etiam sub eadem pena
dictus Iohannes Mascaro quod amodo non iurabit aliquod membrum
Dei vel Virginis, matris sue.
a. Segueix de ratllat.
b. Segueix sac- ratllat.
c. Segueix et pertinet ad
ratllat.
d. Et ipsi... animarum interlineat.
e. Segueix clavi ratllat.
f. Segueix
clericorum ratllat.
g. Segueix beneﬁcium ratllat.
h. Segueix sa- ratllat.
i. Segueix beate Marie ratllat.
j. Segueix est aliud beneﬁcium in altari sancti Andree
ratllat.
k. Sancti Andree interlineat.
l. Segueix visit- ratllat.
m. Segueix item
visitavit fontes baptismales ratllat.
n. Segueix fo- ratllat.
o. Manca al ms.
p. Segueix operarii ratllat.
q. Operi interlineat.
r. Non ﬁat interlineat.
s. Segueix operi
ecclesie ratllat.
t. Pro absente interlineat.
u. Amb abreviatura ratllada.
v. Provideatur beneﬁcium hoc cum visitabitur Serra al marge inferior esquerre.
w. Segueix
beneﬁciatus ratllat.
x. et quamdam interlineat.
y. Segueix cum ratllat.
z. Segueix iure ratllat.
aa. medio iuramento interlineat.
ab. Segueix ecc- ratllat.
ac.
non nisi quod interlineat.
ad. ad taxillos... termini interlineat.

/Fol. 4r/

Ecclesia parrochialis beate Marie de Serra

Die mercurii, XXVIª iunii, anni predicti,a prefatus reverendus dominus Andreas, episcopus Gerundensis, personaliter visitavit parrochialem
ecclesiam beate Marie de Serra, ubi reperiit presentemb discretumc
Galcerandum Florença, presbiterum, sacristam dicte ecclesie,d qui habet
curam animarum. Valet ipsa sacristia annuatim communiter residendo XV libras. Interrogatus ipse sacrista si sunt alia beneﬁcia in ipsa
ecclesia, dixit quod sunt ultra ipsam sacristiam tria alia beneﬁcia sine
cura, scilicet, ebdomadaria, quam obtinet Andreas Mascaro, studens
Tholose, cui deservit pro eo Iohannes Mascaro, presbiter, germanus
eius;e et beneﬁcium institutum in altari sancti Michaelis de patronatu
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laicali, quod obtinet Raymundus Peret, presbiter Valencie, et deservit
pro eo dictus sacrista, modicif valoris.g
Et, facta absolutione generali, idem dominus episcopus recognovit sacratissimum Corpus Christi, quod reperiith in quodam
tecatiolo ligneo, pendente antei altare maius, sub clave reconditum.
Item recognovit quandam custodiam ligneam, ubi ipsum sanctissimum Corpus reconditur, dum fertur ad communicandum inﬁrmos.
Ordinavit idem dominus episcopusj quod infra duos annos ﬁat ibi
unum tabernaculum pro recondendo ipsum Corpus et amodo inde
non suspendatur sub pena interdicti ingressus ecclesie. Itemk ordinavit quod calix, qui est in altari maiori, reﬁciatur infra medium
annum vel permutetur cum alio competenti, similis vel paulo minoris
ponderis,l sub dicta pena et quod sacrista sub pena X ﬂorenorum
solicitet operarios et instet hoc. Item quod infra annum sub pena
prohibitionis ingressus ecclesie ﬁat custodiam argentea, in qua ipsum
Corpus sanctissimum recondatur. Item recognovit crisma et olea
sancta. Ordinavit quod sacrista faciat mijans in tecatiolo ubi stant
ipsa olea infra XV dies sub pena unius ﬂoreni.
Item recognovit fontes baptismales. Ordinavit quod hinc ad
festum sancti Michaelis ﬁat cohopertorium novum cum cimento
duplici sub pena interdicti ingressus ecclesie.
/Fol. 5r/ Item, cum dicti homines asserant sacristiam dicte ecclesie
teneri ad unam lampadem ardentemn continue in dicta ecclesia, ordinavit ipse dominus episcopus quod ipsi homines ostendant qualiter
ipsa sacristia ad hoc teneatur et ipseo ministrabit eis iustitiam.
Fuerunt medio iuramento interrogati operarii dicte ecclesie de
vita et honestate sacriste et ebdomadarii vel deservientis ebdomade
predictorum et si deserviunt bene divinis et administrant libenter
ecclesiastica sacramenta, et dixerunt eos honestos et bene administrantes ecclesiastica sacramenta etp statim cum petuntur. Item fuerunt
interrogati si ob culpam dictorum presbiterorum aliquis obierit in
dicta parrochia absque confessione vel alio sacramento, et dixerunt
se ignorare. Interrogati de concubinariis, sortilegis, excommunicatis,
Deum vel sanctos blasfemantibus et matrimoniis illicitis, etc, et
dixerunt se ignorare, excepto quod Petrus Riba, ﬁlius Petri Riba,
contraxit matrimoniumq cum Margarita, ﬁlia Iacobi Geronesii, et
est inter eos impedimentum cognationis spiritualis. Item sunt vel
debent esse aliqua anniversaria in dicta ecclesia, que non solvuntur.
Comisit hoc dominus episcopus dicto sacriste quod se intromitat
et inquirat et solvi compellat, et cetera
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Ordinavit dictus dominus episcopus quod scribantur verba consecrationis Corporis et Sanguinis Christi in quodam pergameno,
quod quilibet presbiter teneat ante se cum consecrabit, et ﬁat hoc
infra XV dies sub pena XX solidorum.
Item recognovit hospitium sacristie quod reperiit bene. Et cetera, bene.r
a. anni predicti interlineat.
b. Segueix -s discretos ratllat.
c. Segueix discretum interlineat.
d. Segueix et Iohannem ratllat.
e. cui deservit... germanus eius
interlineat.
f. Segueix quam al manuscrit i nullius ratllat.
g. Segueix Item aliud
beneﬁcium diaconile nuncupatum in altari sancti Nazari q-, in quo nullum ﬁt servitium
quoniam, ut assentur, nullos habet redditus ratllat. Habeatur informatio, nichil est al
marge esquerre.
h. Segueix fu- ratllat.
i. Segueix ipsum ratllat.
j. reconditur...
dominus episcopus interlineat; segueix item recognovit sanctum crisma et olea sancta et
reperiit ratllat.
k. Segueix recognovit fontes baptismales ratllat.
l. similis... ponderis
al marge dret.
m. Segueix item recognovit altare maius ratllat.
n. Segueix ordinavratllat.
o. Segueix a ratllat.
p. Interlineat sobre stim ratllat.
q. Segueix sive destratllat.
r. de sortioriis anniversariis (...) hospitium bene al marge inferior.

Ecclesia parrochialisª beati Iohannis
de Mata Iudaica
In Dei nomine. Die iovis, intitulata XXVIIª iunii, anno predicto
a nativitate Domini M°CCCC°XX°, reverendus dominus Andreas,
episcopus Gerundensis predictus, visitavit personaliter parrochialem
ecclesiam beati Iohannis de Mata Iudaica, ubi reperiit presentem
discretum Matheum Castello, presbiterum, deservientem sacristie
dicte ecclesie, cui cura inminet animarum, pro discreto Petro Iusti,
sacrista dicte sacristie, in Barchinonensi diocesi commorante. Et
valet ipsa sacristia residendo communiter annuatim XV libras Barchinone. Et spectat, ut dicitur, eius presentatio honorabili priori de
Hullano.b Interrogatus dictus regens si sunt alia beneﬁcia in dicta
ecclesia, dixit quod sic, scilicet, beneﬁcium vocatum diaconile, cui
deservit ipsec regens, valoris sex librarum. Item est aliud beneﬁcium in altari beati Iacobi de confraria nuncupatum, quod obtinet
Galcerandus Florença, presbiter, sacrista de Serra, valore residendo
XVIIII librarum XVIIII solidorum Barchinone et in portatis octo
librarum, cui beneﬁcio ipse Galcerandus deservit, scilicet, quod venit
ad missas celebrandum, cum eas celebrare tenetur.
Post autem misse celebrationem, absolutionem generalem et
conﬁrmationem, idem dominus episcopus, visitando recognovit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit reconditum sub claved in
quadam custodia argentea suspensa supere altare maius. Et quia
reperiit formas non ita recentes, ut decet, ideo ordinavit dictus do/Fol. 6r/
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minus episcopus quod modo dictus regens sacristiam renovet ipsas
formas singulis XV diebus in state et in yeme de tribus ebdomadis
in tres ebdomadas sub pena X librarum. Item ordinavit quod amodo
dicta custodia non stet suspensa, sed ﬁat ibi unum tabernaculum
ligneum infra unum annum sub pena interdicti ingressus ecclesie
parrochianis, in quo tabernaculo ipsum Corpus cum custodia recondatur.
/Fol. 6v/ Item recognovit custodiam, in qua reconditur dictum
Corpus, cum fertur ad communicandum inﬁrmos. Et quia est de
lautono et absque corporalibus, ideo ordinavit quod sub dicta pena
ﬁat ibi custodia argentea infra duos annos et ﬁant ibi corporalia.
Item recognovit crisma et olea sancta et reperiit bene.
Item recognovit fontes baptismales. Et quia coopertorium non
est bene cimentatum necf potest bene claudi, ideo ordinavit quod
per totam proxime sequentem ebdomadam ipsumg coopertorium
cimentetur et adaptetur, ut decet, sub pena XXti solidorum.
Item recognovit dictum altare maius et reperiit competenter
ornatum pannis, missalibus, calice et palliis ac etiam vestimentis.
Sed ordinavit quod sub pena X solidorum infra XV dies ﬁat unus
amitus novush et ﬁant manice nove in camisia veteri, cum manice,
quas nunc tenet, sint dirupte.
Item recognovit altare sancti Iacobi et reperiit competenter
ornatum.
Item recognovit libros dicte ecclesie et reperiit eos bene et
bonos.
/Fol. 7r/ Item recognovit lampades et luminaria dicte ecclesie
et reperiit bene. Item ordinavit quod hinc ad kadragesimam ﬁant
singula pallia albai in singulis altaribus dicte ecclesie, sub pena
viginti solidorum. Item, quod amfore seu canadelle, que nunc sunt
in dicta ecclesia, convertantur in opus ecclesie et operarii teneantur
providere de amforis vitreis ipsi ecclesie.
Item fuerunt interrogati baiulus etj operarii dicte ecclesie si
presbiteri dicte ecclesie faciunt bene ofﬁcium suum et dixerunt quod
sic. Item, si tradunt libere parrochianis ecclesiastica sacramenta, et
dixerunt quod sic. Item, si ob culpam curati aliquis obiit absque
confessione vel alio sacramento petito, et dixerunt se ignorare. Item,
si dicti presbiteri caste vivunt et si sciunt eorum aliquem tenere
publice concubinam, et dixerunt quod pro nunc bene continenter
vivunt, sed dum dictus regens venit ad ipsam ecclesiam, tenebat et
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tenuit per aliquod tempus parvum in dicto loco de Mata quandam
concubinam suam; sed postquam scivit domino episcopo displicere
presbiteros et clericos tenerek concubinas, ideo eam dimisit etl expulit
a dicto loco statim etm nesciunt ipsi testes quo ivit. Interrogati si
ipsi presbiteri sunt lusores aut ebriosii aut iuratores vel excomunicati seu rixosi aut alio crimine denigrati, et dixerunt quod non,
in quantum ipsi sciunt. Interrogati si sciunt aliquem laicum dicte
parrochie concubinarium publicum aut excommunicatum aut malum christicolam, blasfemantem Deum aut sanctos, aut sortilegum
vel deviantem a ﬁde catholica seu usurarium, et cetera,n /Fol. 7v/ et
dixerunt se ignorare, excepto quod Petrus Carbonell, laicus dicte parrochie, est diu excommunicatus et obdormiens in excommunicationeo
non curat se facere absolvi. Interrogati si sciunt in dicta parrochia
aliquod matrimonium male factum, et dixerunt quod non.
Deinde fuit medio iuramento interrogatus dictus Matheus Castello, deserviens dicte sacristie, si parrochiani veniunt ad ecclesiam
et ad confessionem, et cetera, et dixit quod sic. Interrogatus de
matrimoniis malefactis, de iuratoribus, lusoribus, excommunicatis,
sortilegis, usurariis, concubinariis publicis, etc, et dixit se ignorare,
excepto excommunicato iamdicto. Interrogatus etc, ut deponens in
facto suo proprio, si ipse Matheus deponens tenet aut tenuit publice
concubinam in dicto loco vel alio, et dixit quod ipse tenuit per aliquod tempus in concubinam quandam feminam solutam, vocatam
na Pellnova, non tamen ab ea prolem habuit; sed, postquam scivit,p
ut dixit, eidem domino episcopo displicere clericos tenere concubinas, statim eam dimisit et expulit a dicto loco de Mata. Interrogatus
ubi est nunc dicta femina et si tenetur pro eo, et dixit quod est in
loco de Hullastret, sed non tenetur pro eo. Interrogatus si est diu
quod ipse dimisit eam et expulit a loco de Mata, et dixit quod sunt
quindecim dies preteriti vel circa. Preterea dictus dominus episcopus
mandavit eidem Matheo Castello quod amodo non sit solus cum dicta
femina sola in aliquo loco mundi, nec aliquas expensas sibi faciat,
nec domum ipsius femine ingrediatur, nec ipsam ingredi permittat
in domum ipsius Mathei sub pena carceris perpetui et privationis
beneﬁciorum, ad quam se dictus Matheus submisit.
/Fol. 8r/ Item ordinavit dominus episcopus quod hincq per totum
mensem augusti sit appositum rexiatum ligneum in ingressu cimiterii sub pena viginti solidorum Barchinone. Item ordinavit quod
verba consecrationis Corporis et Sanguinis Christi scribantur infra XV dies sub pena XX solidorum in quodam pergameno, quod
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presbiter dicte ecclesie teneat ante se et legat, dum ipsum Corpus
et sanguinem consecrabit. Item visitavit hospitium sacristie quod
minatur ruinam. Ordinavit quod adaptetur vel dent dicto regenti
locum sufﬁcientem ubi hospitetur.
Preterea, cum fuerit in veritate compertum quod dicta femina,
de qua dictus Matheus Castello, presbiter, fuerat infamatus, tenebatur pro eo nutriens quendam ﬁlium communemr ipsis presbitero
et femine, prout ambo verbotenus concesserunt, post aliquos dies,
quibus dictus presbiter in turri seu carcere de Rupianos extiterat
mancipatus, facta promissione per eum gratis et excerta scientia, extra carcerem iam existens, quod amodo non erit in aliqua
civitate, villa seu loco, nec extra eam vel eum, ubi dicta femina
existat, nec loquetur cum ea sub pena XXV librarum, privationis
beneﬁciorum et carceris perpetui, expulsa dicta femina ultra rivum
qui dicitur Ter, quem dictus presbiter sub dicta pena promisit se
non transitare ullatenus, quamdiu sciet ipsam feminam in illis
partibus habitare, tunc dictus dominus episcopus ipsum presbiterum a dicto concubinatu absolvit et ad sacristiam de Mata per
eum regendam restituit.
a. Segueix ecclesia ratllat.
b. citetur sacrista al marge esquerre.
c. Segueix sacrista ratllat.
d. reconditum sub clave interlineat.
e. Interlineat sobre ante ratllat.
f.
Segueix i- ratllat.
g. Segueix fontes ratllat.
h. Interlineat.
i. Interlineat.
j. baiulus et interlineat.
k. Segueix i- ratllat.
l. Segueix expell- ratllat.
m. Interlineat.
n. segueix est ecommunicatus Petrus Carbonell a diu citra. Executetur. Anniversarium.
Na Pellnova. XV dies sunt ratllat.
o. in excommunicatione interlineat.
p. Segueix
quod ratllat.
q. Interlineat.
r. Segueix eis amb- ratllat.
s. Segueix con- ratllat.

Parrochialis ecclesia beate Marie de la Sala
Eadem die iovis, XXVIIª dictorum mensis et anni, prefatus
dominus episcopus visitavit personaliter parrochialem ecclesiam
beate Marie de la Sala, in qua invenit presentem discretum Georgium Cot, presbiterum, sacristam dicte ecclesie. Valet ipsa sacristia
residendo XXX libras Barchinone. Interrogatus dictus sacrista sia
sunt alia beneﬁcia in ipsa ecclesia et dixit quod non.
Primo, post factam absolutionem generalem, visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit reconditum in quadam custodia
argentea sub clave intus ymaginem beate Marie et bene. Item recognovitb custodiam ligneam, in qua ipsum Corpus reconditur, cum
fertur ad communicandum inﬁrmos. Ordinavit quod infra annum
habeat ﬁeri una custodia argentea unius marche sub pena interdicti
ingressus ecclesie. Item recognovit sanctum crisma et olea et reperiit
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sub clave in quodam tecatiolo ligneo et amforis stagneis. Ordinavit
quod dictus sacrista faciat duo mijans in ipso tecatiolo sub pena
decem solidorum per totam sequentem ebdomadam.
Item recognovit fontes baptimales, quos reperiit clausos sub
clave et aquam eorum nitidam, sed foramen, per quod aqua egreditur, est nimis latum. Ideo ordinavit dictus dominus episcopus
quod adaptetur lo tap et ﬁat grossius ita quod aqua non possit
egredi per se ipsam.
/Fol. 9v/ Item recognovit altare maius, quod reperiit indutum
pannis et coopertum. Ideo ordinavit quod infra medium annum
ﬁat ibi unus pannus sive una mapa et quedam corporalia sub pena
interdicti ingressus ecclesie.c Cetera bene in dicto altari. De pannis,
et cetera, estd competenter ornatum.
Item visitavit altare Sancti Spiritus et reperiit competenter
ornatum, sed videatur testimonium Arnaldi sa Guardia si aliquis
presbiter in ipso altari teneatur celebrare.
Item recognovit libros et reperiit Evangelistarium et Epistolariume dissutum. Ideo ordinavit quod ipse liber, qui unicus est,f infra XV
dies religetur sub pena interdicti ingressus ecclesie et etiam omnes
alii libri religentur infra mensem sub eadem pena, cum omnes sint
religandi. Item, lanteas et luminaria et reperiit bene ardere, ut decet.
Item, cum sit in dicta ecclesia quoddam anniversarium institutum
per Petrum Arnaldi, quondam, in die sancti Georgii, placuit domino
episcopo quod amodo ﬁat ipsum annivesariumg simili die quo ipse
Petrus deffunctus est.
/Fol. 10r/ Item medio iuramento dictus dominus episcopus interrogavit operarium et aliquos probos homines dicte parrochie si
dictus sacrista facit bene ofﬁcium suum et ministrat libere ecclesiastica sacramenta, et dixerunt quod sic. Item, si ob culpam dicti
sacriste aliquis obiit in dicta parrochia absque confessione vel alio
sacramento petito, et dixerunt quod non. Interrogati si dictus sacrista vivit continens sive castus, et dixerunt quod sic, in quantum
ipsih noscere possunt. Interrogati si ipse sacrista est excommunicatus, ebriosus, lusor, sive rixosus auti iurator vel alio gravi crimine infamatus, et dixerunt quod non. Interrogati si sciunt in dicta
parrochia aliquem excommunicatum vel enormiter iuratorem aut
concubinarium publicum vel sortilegum aut usurarium vel aliquod
matrimonium malefactum, et dixerunt se ignorare.
Item fuit interrogatus dictus sacrista si parrochiani veniunt,
ut decet, ad ecclesiam, scilicet ad missam et ad confessionem et
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ad recipiendum Corpus Domini, et dixit quod sic. Interrogatus de
excommunicatis, matrimoniis malefactis, Deum vel sanctos blasfemantibus, usurariis, concubinariis, sortilegis aut a ﬁde catholica
deviantibus et aliis correctione indigentibus, que ad dominum episcopum pertineant corrigenda, et dixit se ignorare.
/Fol. 10v/ tem recognovit hospitium dicte sacriste et reperiit bene;
tectum ecclesie, campanas et cetera bene, excepto cimiterio, quod est
apertum. Ordinavit quod infra annum ab utraque parte claudatur,
sub comminatione quod inde post annum, si clausum non fuerit,
ipse dominus episcopus prohibebit ne ibi valeat aliquis sepeliri.
a. Manca al manuscrit.
b. Segueix sanctum cris- ratllat.
c. sub pena... ecclesie interlineat.
d. Interlineat.
e. Segueix dissup- ratllat.
f. ipse... est interlineat.
g. Segueix die ratllat.
h. ipse al manuscrit.
i. Segueix alio ratllat.

Parrochialis ecclesia sancte Eulalie de Cruylles
Die veneris, intitulata XXVIIIª iunii anni predicti, dictus reverendus dominus episcopus visitavit personaliter parrochialem ecclesiam beate Eulalie de Cruylles, in qua reperiit presentes discretum
Pontium Carbonelli, presbiterum, regentem sacristiam dicte ecclesie,
cui cura yminet animarum, et Petrum Ferriol, deservientem beneﬁcio
diaconile nuncupato dicte ecclesie. Et sunt absentes ab ipsa ecclesia
Iulianus Canapost, sacrista, et Guillelmus Ianuerii, obtinens dictuma
diaconile. Nec sunt alia beneﬁcia in ipsa ecclesia.
Primo visitavit dictus dominus episcopus sacratissimum Corpus
Christi, quod reperiit in quodam tecatiolo suspenso supra altare
maius sub clave reconditum. Ordinavit quod ﬁat in ipso altari tabernaculum fusteumb infra unum annum, sub quo ipsum Corpus
cum custodia recondatur sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item
ordinavit quod forme renoventur in state per curatum singulis XV
diebus et in yeme de tribus ebdomadis in tres ebdomadas. Item
recognovit custodiam argenteam,c in qua ipsum Corpus sanctissimum portatur ad communicandum inﬁrmos, et reperiit bene. Item
recognovit crisma et olea sancta, que reperiit sub clave recondita
infra quoddam tecatiolum ligneum in crismeriis stagneis et bene.
Item recognovit fontes baptismales, quos reperiit clausos et
cum aqua nitida et alias prout decet.
/Fol. 11v/ Item visitavit altare maius, sub invocatione dicte sancte,
quod reperiit indigens corporalibus. Ideo ordinavitd quod sub dicta penae ﬁant ibi quedam nova corporalia infra tres menses. Item

/Fol. 11r/

44

IMMA PUIG ALEU

ordinavit quod infra tres menses habeatur ibi ara, que incastetur
in dicto altari, sub dicta pena interdicti ingressus ecclesie. Item
quod infra medium annum ﬁant ibi due camisie sub eadem pena.
Item habeatur unum Missale valore af XXti in XXV ﬂorenos cum
quitabiturg illud quod ipsa ecclesia nunc tenet in pignush (...). Item
quod omnia ofﬁcia, que diﬁciunt in Ordinario, scribantur infra tres
menses sub eatdem pena.
Item visitavit altare sancti Bartholomei, quod reperiiti indigere
corporalibus, ideo ordinavit quod ﬁant ibi quedam corporalia infra
duos menses sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit
quod, cum calix sit fractus, reparetur infra tres menses sub eadem
pena. Item, quod ﬁat una nova casulla, et hoc tenetur facere confratria dicti sancti. Item, ex quo Petrus Ferriol, presbiter, tenetur
celebrare tres missas qualibet septimana in dicto altari et defecit per
aliquod tempus, ordinavit quod sub pena XXti solidorum celebret
infra mensem inibi decem missas vel faciat celebrari ultra illas ad
quas ipse tenetur.j
Item visitavit altare sancti Pontii, quod reperiit absque ara,
calice et Missali, in quo est caput sancti Pontii, sed nullum est beneﬁcium. Et reperiit ipsum capud sub clave reconditum in quodam
tecatiolo ligneo et intus formam cuiusdam capitis lignei deaurati.k
Ideo ordinavit quod infra annum ﬁat ibi armarium decens sive sepulcrum pro dicto capite recondendo sub pena interdicti ingressus
ecclesie.
Item recognovit libros dicte ecclesie et ordinavit quod sub dicta
pena Evangelistarium et Psalterium religentur infra XV dies. Item
deﬁcit ibi Collectarium.
Item inquisivit dictus dominus episcopus de lampadibus cereis
et luminaribusl dicte ecclesie si ardeant, prout decet, et reperiit
ardentes, ut decet.
/Fol. 12r/ Item ordinavit quod infra annum ﬁat in dicta ecclesia
quedam trunam lignea, ubi possit stare predicator, prout est in aliis
ecclesiis assuetum. Et sit ipsa truna a parte dextera capelle sancti
Pontii et ab alia parte ﬁat gradarium, per quod ad ipsam trunam
habeatur ascensus sub dicta pena. Item quod ﬁant in choro due cathedre a qualibet parte chori, ubi presbiteri possint sedere facientes
chorum, ut ﬁebat antiquitus, et hoc infra annum sub dicta pena.
Item quod infra annum sub eadem pena habeatur unum Collectarium, cum non sit aliquod in dicta ecclesia.
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Item ordinavit quod, cumn sacrista dicte ecclesie non faciat
residentiam in eadem,o prior sancti Michaelisp portionem solitam
dari ipsi sacriste det alicui alii presbitero, qui eidem sacristie deserviat, et interim citetur dictus sacrista. Item, quod obtinens dictum
diaconile nulli beneﬁcio valeat deservire.
Item ordinavit quod dominus prior sancti Michaelisq per se vel
per alium singulis diebus dominicis et festivis celebret missam alta
voce in dicta ecclesia, prout sui predecessores facere consueverunt.
Et si per alium faciat celebrari, non sit nec esse possit ille presbiter
qui alias tenetur regere curam animarum.
Item quod obtinens beneﬁcium confratrie illis personaliter
deserviat vel faciat per alium presbiterum deserviri, dum tamen
ille presbiter nulli alii beneﬁcio in dicta ecclesia deserviat. Quod si
facere renuerit vel dilataverit ultra XV dies proxime sequturos, quod
nunc pro tunc eo casu vult ipsos fructus dicti beneﬁcii arrestari
et per prepositos ipsius confratrie colligi (...) ex quibus habeant
presbiterum qui dicto beneﬁcio deserviat.
Preterea fuerunt medio iuramento interrogati baiulus, iuratir et
operarii dicti loci de Cruylles de vita et honestate prioris, monacorum et presbiterorum dicte ecclesie et monasterii sancti Michaelis,
et dixerunt quod prior, quis nunct est, scilicet frater Petrus Moyo, est
concubinarius publicus, tenens publice in concubinamu iuxta dictumv
monasterium quandam feminam vocatam Agnetem,w maritatam.x
/Fol. 12v/ Interrogati a quo tempore citra tenet ipsam concubinam,
et dixerunt quod, ut eis videtur, a tribus vel quatuor annis citra.
Interrogati si habet prolem ex dicta femina, et dixerunt quod sic,
scilicet quendam ﬁlium etatis anni et semis vel circa. Item dixerunt
quod, ante quod istam concubinam teneret, iam solebat tenere aliam vocatam Iohannamy similiter maritatam, ex qua habuit prolem,
scilicet quandam puellam vocatam Francischam, quam posteaz ex
bonis monasterii maritavit. Interrogati si dicti prior aut monachi
vel presbiteri dictorum monasterii et ecclesie sunt iuratores, lusores
aut aliis vitiis infamati, et dixerunt quod Petrus Ferriol, presbiter
predictus, ludit multotiens a taules et a la grescha cum taxillis et
naips, et super ludo iurat caput et alia membra inhonesta et blasfemat Deum et sanctos dicens: Malgrat n’aia Déu et Déus non ha
poder. Item, quod multotiens propter ludum ipse presbiter, dimittens
ofﬁcium suum, non pulsat pro vespera nec aliis horis, ut tenet ex
ofﬁcio diaconie.aa Item vadit venatu et fuit repertus semel quidam
eius canis sive lebrerab supra altare maius dicte ecclesie. Interroga-
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ti qualiter contentantur parrochiani de curato et aliis presbiteris
circa ofﬁcium suum et regimen animarum, et dixerunt quod male
parrochia contentatur de eis, quoniam debiliter deserviunt in omnibus. Interrogati si sciunt quod aliquis in dicta parrochia obierit
ob culpam curati absque confessione vel alio petito sacramento, et
dixerunt se ignorare.
Mandavit dominus episcopus dicto Petro Ferriol, presbitero,
quod amodo non ingrediatur domum Francisci Garrofa, laici dicti
loci,ac propter suspitionem tollendam, cum secundum famam nimis
frequentet dictam domum, sub pena carceris perpetui, privationis
beneﬁciorum et XXV librarum, ad quam penam ipse presbiter voluntarie se submisit, presentibus dicto domino episcopo, Dionisio
Begudani, presbitero, eiusdem episcopi procuratore ﬁscali, et me
Anthonio Bellot, notario apostolico, dicte visitationis scriba.
/Fol. 13r/ Item cum dictus Petrus Ferriol, presbiter, assereret coram domino episcopo quod, cum se fecit ad presbiteratus ordinem
promoveri, non habebat ultra viginti annos, ideo inibuit ipsi presbitero ac eum suspendit a celebratione missarum, donec habuerit
dispensationem; suspendit etiam preceptum factum superius ipsi
presbitero de decem missis per eum celebrandis.
Die mercurii IIIª iunii,ad anno predicto, dictus Petrus Ferriol,
presbiter, in presentia dicti domini episcopi personaliter constitutus,
presentibus etiam venerabili Petro Gibert, Dionisio Begudani, presbiteris, et me Anthonio Bellot, notario apostolico, dicte visitationis
scriba, intus castrum episcopale de Rupiano, convenit et promisit
gratis et ex certa scientia quod, quotienscumque ad hocae per dictum
dominum episcopum vel ofﬁcialem suum aut aliam personam pro eo
fuerit simpliciter requisitus, omni excusatione et dilatione semotis,
coram dicto domino episcopo vel eius ofﬁciali se personaliter presentabit sub pena XXV librarum. Item dictus dominus episcopusaf
monuitag Petrum Ferriol quatenus ab hac hora in antea a ludo et
iuramento abstineat sub pena triginta solidorum Barchinone vel
standi in carcere uno mense tribus diebus in ebdomada cum pane
et aqua,ah quam penam ipsum incurrere voluit et vult nunc et tunc
totiensai repertus fuerit iurator alicuius membri Dei aut Virginis
gloriose ac etiam totiens quotiens luserit ad taxillos.
a. Segueix sub ratllat.
b. fustrum al manuscrit.
c. Segueix que ratllat.
d. ideo ordinavit interlineat.
e. Interlineat.
f. Interlineat.
g. cum quirabitur
interlineat.
h. Segueix in ipso lat- ratllat.
i. Segueix ab- ratllat.
j. vel faciat...
tenetur al marge dret.
k. Segueix i- ratllat.
l. luminaribus, -bus interlineat sobre -is
ratllat.
m. Segueix ubi p- ratllat.
n. Segueix p- ratllat.
o. Segueix quod ratllat.
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p. Segueix det ratllat.
q. Segueix s- ratllat.
r. iurati, i- escrita sobre c-.
s. Segueix
presens ratllat.
t. interlineat.
u. Segueix in dicto ratllat.
v. iuxta dictum interlineat.
w. Segueix uxoratam ratllat.
x. maritavit ﬁliam de bonis monasterii quam tenuit
maritatam in monasterio dictam Francischam VII libras novembris Agnes maritata, al
marge inferior.
y. interlineat.
z. interlineat.
aa. ut... diaconi interlineat.
ab.
sive liber interlineat.
ac. dicti loci interlineat.
ad. Fa referència, probablement, al
mes de juliol, i no al mes de juny com anota l’escrivà.
ae. interlineat.
af. Segueix
ordinavit et interrogavit ratllat; sobre aquesta darrera paraula iniunxit interlineat i ratllat.
ag. interlineat.
ah. vel standi... et aqua interlineat.
ai. interlineat.

Ecclesia parrochialis sancti Ysydori de Çapera
Die lune, prima mensis iulii, anno predicto, dictus dominus
episcopus visitavit parrochialem ecclesiam beati Ysidori de Çapera,a
in qua reperiitb Iacobum Boxeda, deservientem sacristie dicte ecclesie, cui cura yminet animarum, simul cum ebdomadarioc pro
Iacobo Pasqual, sacrista eiusdem, commoranti Gerunde, cum sit
beneﬁciatus in Sede. Valet sacristia XXXV libras et ebdomadaria
XXXª residendo, ad collationem episcopi.d Item reperiit presentes
Arnaldum Almar, ebdomadarium dicte ecclesie, et Iohannes Costa, presbiterum, deservientem beneﬁcio diaconili, nuncupato pro
Berengario Simonis, diacono dicte ecclesie, rectore de Padrinya.
Valet XV libras ad collationem episcopi.e Nec sunt aliqui alii beneﬁciati neque beneﬁcia nisi beneﬁcium confratrie, cui etiam deservit
dictus Iohannes Costa, et beneﬁcium sancti Iohannis, quod obtinet
Berengarius Iuya, clericusf monasterii sancti Danielis Gerunde, cui
deservit pro eo dictus Arnaldus Almar, ebdomadarius, qui non habet
secum licentiam deserviendi nec etiam regens sacristiam. Ordinavit
quod eorum quilibet exhibeat sibi vel ofﬁciali suo infra octo dies
sub pena X solidorum.
Primo visitavit sacratissimum Corpus Christi, quod reperiit in
quadam custodia argenteam suspensa ante altare maius. Etg reperiit
aliquas formas ipsius Corporis non recentesh ymmo putrefactas et
arnatas eti frustratas in multis frustris, ex quibus est dubium nej accidentiak sint mutata sive alteratal ex nimia antiquitate ipsarum,mcum
asserat dictus deserviens quod ipsa frustra formarum erant iam
divisa cum ipse incepit deservire dicte sacristie,nm scilicet, in festo
Nativitatis Domini proxime preterito. Alie autem forme fuerunt ibi
reperte, queo secundum relationem dicti deservientis fuerunt consecrate in festo Pasche Resurrectionis Domini.p Et etiam oppinatur
dictus deserviens quod ipsa frustra primo dictarum formarumq fuerint
factar duo anni sunt preteriti. Et ipsa frustras erant tamt subtusu
quam supra corporalia dispersa,v ita quod ipse forme fuerint reperte
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multum inhoneste, quare condempnavit dictus dominus episcopusw
dictum sacristam in centum solidos et ipsum deservientem in alios
centum solidos. Et cum quilibet eorum videatur culpabilis,x quody
uterque ipsorum ponatur et stet in carcere uno mense completo, nisi
tamen sit alia maior pena a iure imposita, que videatur.z Et fuerunt
presentes, qui ipsas formas sic repertas viderunt, dictus dominus
episcopus, Dionisius Begudani, presbiter, Petrus Malacumba, canonicus Astoricensis, et Ludovicus Campmanyes, clericus Valentinus, et
ego Anthonius Bellot, notarius apostolicus, scriba dicte visitationis.
Et ibidem confestim dictus dominus episcopus mandavit et fecit
sumi dicta frustra et formas antiquasaa per dictum deservientem
sacristie, mandando sibi quod amodo in estate ipse forme singulis
XV diebus et in yeme singulis tribus ebdomadis renoventur sub
pena XXti solidorum.ab
/Fol. 14v/ Item recognovit aliam custodiam argenteam, ubi ipsum
Corpus Christi reconditur, dum fertur ad communicandum inﬁrmos,
et reperiit bene. Item recognovit crisma et olea sancta et reperiit
sine bombate. Et videtur quod ipsa crisma et olea aspergantur per
tecatiolum, quod reperiit ex ipsis oleis malefactum, cum ora amforarum sint male clausa. Item quod ipsa crisma et olea reperiit
male tractata, ideo condempnavit dictum regentem in XXti solidos
et mandavit quod amodo super hoc provideatur, ut decet, hinc ad
octo dies sub pena viginti solidorum.ac
Item recognovit fontes baptismales et reperiit eos male tractatos
non retinentes aquam, ymmo est in eis valde modica aqua, ob quod
ordinavit quod foramen, per quod ipsa aqua egreditur, adaptetur
confestim et ipsi fontes ilico impleantur saltem usque ad medium
foveum et sic ammodo reperiantur completi sub pena viginti solidorum pro qualibet vice qua contrarium sit repertum.
Item visitavit altare maius, sic quod reperiit crucem indecenter
tractatam, plenam taranyaniis atque sorde. Item, cum desint corporalia, mandavit quod infra mensem ﬁant ibi quedam corporalia
sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item ﬁat unum pallium infra
unum annum pro Quadragesima. Item, quod aptetur camisia, que
est rupta,ad cum novis manicis infra mensem. Item ﬁant duo amitus
infraae mensem et quatuor cinguli.
Item visitavit altare beate Marie, quod reperiit indigere duobus pannis seu mapis. Sed providetur de lemosinis. Item visitavit
altare beati Iohannis, quod reperiit indigere pannis et corporalibus,
ideo ordinavit quod infra tres menses beneﬁciatus dicti altaris faciat
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ibi sub pena viginti solidorum duos pannos seu mapas et quedam
corporalia nova. Item visitavit altare sancti Michaelis, quod reperiit
competenter ornatum, exceptis corporalibus, ideo ordinavit quod
infra mensem ﬁant quedam corporalia per operarium sub pena interdicti ingressus ecclesie.
/Fol. 15r/ Item, inquirens dictus dominus episcopus de lampadibus
et aliis luminaribus dicte ecclesie, reperiit quod alique lampades, depputate ad ardendum ante sanctissimum Corpus Christi, cessaverant per
aliquod tempus et alie dicte ecclesie. Ideoaf ordinavit quod, si amodo
ipse lampades, ad ipsum Corpus sanctissimum depputate, reperiantur
non ardere ob culpam operariorum, quod prohibeatur parrochianis
ingressus ecclesie, donec ad hoc decenter providerintag Et, si providere
renuerint, non tradaturah Corpus Christi inﬁrmis dicte parrochie. Item
ordinavit sub pena interdicti ingressus ecclesie quod ematur confestim
una lampas nova vitrea,ai cum illa que nunc est coram altari beate
Marie, ad quam tenetur Franciscus Noguer, et quod faciat eam ardere
ex illis decem libris ad ipsam lampadem depputatis. Item, quod sub
dicta pena Berengarius Çabaterii de Ruviras dicte parrochie faciat
ardere lampadem ad quam tenetur, que est ante altare beati Ysidori
etaj que per aliquod temporis intervallum cessavit.
Item ordinavit dictus dominus episcopus quod, cumak Berengarius Simonis, diaconus dicte ecclesie, non faciat residentiam in
eadem nec ﬁat ofﬁcium, prout decet, faciat ibi residentiam vel faciat
per ydoneum presbiterum deserviri et similiter beneﬁcio confratrie
vel renunciet dictoal diaconili. Alias, quod ipse dominus episcopus
providebit. Postea mandavit dicto diacono et eius conductitio utam
sint coram dicto domino diebus proxime venturis pro declaratione
arrendamenti dicti beneﬁcii diaconilis.
Item cum, presente popullo dicti loci vel maiori parte ipsius,
dictus dominus episcopus interrogaret ipsum populum quare dictus
sacrista non residet personaliter in dicta ecclesia, dixerunt quod
dictus sacrista excusat sean propter inimicos, quos asserit habere
in dicto loco, cum teneat aliquos ligatos constitutione Terracone,
et omnes de dicto populo promiserunt ipsi domino episcopo et se
obtulerunt dare et facere dicto sacriste securitatem sufﬁcientem taliter quod secure ibi poterit residere. Ordinavit quod infra XV dies
dictus sacrista faciat continuam residentiam in dicta ecclesia vel
faciat eidem per ydoneum presbiterum deserviri, cum nec parrochiani nec ipse dominus episcopus contententur de regente predicto.
Et, si contrafecerit nunc pro tunc, vult suos fructus arrestari.
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Item recognovit libros dicte ecclesie et reperiit quodao est necessarium unum Collectarium et unum Antifonarium, cum parum
valeant illa que nunc sunt. Ordinavit quod infra tres annos ﬁat ibi
Antifonarium novum sub pena interdicti ingressus ecclesie et ﬁat
similiter sub eadem pena infra annum unum bonum Collectarium
et quod addantur Ordinario ofﬁcium secundarum et tertiarum nuptiarum infra medium annum.
/Fol. 15v/ Ordinavit dictus dominus episcopus quod infra annum
ﬁat in altari maiori unum tabernaculum, in quo ipsum Corpus Christi
cum custodia recondantur sub pena interdicti ingressus ecclesie, et
quodap ex tunc dicta custodia non stet suspensa et interim elevetur
ipsa custodia magis alte.
Item interrogavit dictus dominus episcopus operarium et probos
homines dicte parrochie, scilicet Franciscum Noguer, Bernardum
Pamell, Berengarium Sabaterii,aq qualiter presbiteri dicte ecclesie
continuant divinum ofﬁcium et qualiter de eis dicta parrochia contentatur, et dixerunt quod male. Interrogati si sacrista et ebdomadarius ministrant libere petentibus ecclesiastica sacramenta vel si ob
culpam ipsorum aliquis obierit absque confessione vel aliquo alio
sacramento petito, et dixerunt quod ministrant libere sacramenta,
sed ignorant an aliquis obierit absque petito sacramento. Interrogati
si dicti presbiteri vivunt continenter vel si est aliquis ex eis tenens
concubinam aut si lusor aut proprietatum sui beneﬁcii alienator,ar
iurator vel ebriosus aut rixosus seu aliquo turpi crimine infamatus,
et dixerunt quod Berengarius Simonis, presbiter, tenebat quandam
feminam in concubinam, vocatam Franciscam, uxorem Francisci
Comes, quondam, qui, vivente viro, eam iam tenebat et tenuit eam
per XVIti annos vel circa; et habet ex ea ﬁlium, vocatum Georgium;
et etiam nunc moratur inas dicto loco de Çapera; et tenetur secundum famam pro dicto presbitero et vivitat expensis dicti presbiteri,
prout de hiis est fama publica. Et quod viderunt dictum presbiterum et ipsam feminamau statens simul in una domo, sed non abav
uno mense citra vel circa. Et quod dictusaw Berengarius Simonis
alienavit quandam vineam dicti sui beneﬁcii.ax /Fol. 16r/ Interrogati
generaliter deay laicis concubinariis publicis aut blasfemantibus Deum
vel sanctos aut a ﬁde catholica deviantibus, sortilegis, usurariis aut
matrimonium prohibitum contrahentibus, et cetera, et dixerunt se
ignorare.
Item fuit super proximo dicto capitulo interrogatus dictus Iacobus Boxeda, presbiter, deserviens dicte sacristie, et dixit se ignorare,
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excepto quod dictus Berengarius Simonis est, ut dixit, concubinarius,
tenens in concubinam dictam Franciscam. Et hoc dixit se scire
secundum famam publicam et etiam quia ipse deponens seu testis
vidit dictum Berengarium simul habitare in una domoaz et comedere
cum dicta femina multotiens et ipse testis comedebat cum eis. Et
de aliis dixit se ignorare.
a. de ça Pera interlineat.
b. Segueix Iohannem ratllat.
c. simul cum ebdomadaris interlineat.
d. valet sacrista... episcopi al marge superior esquerre.
e.
valet XV... episcopi al marge superior dret.
f. Segueix sancti ratllat
g. Segueix quia
ratllat.
h. Segueix sed ratllat.
i. ymmo putrefactas... arnatas et interlineat.
j.
Segueix spes ratllat.
k. accidentia interlineat.
l. sive alterata interlineat.
m.
Segueix formarum ratllat.
n. cum ipse... sacristie interlieat.
o. fuerunt ibi...
que interlineat.
p. Segueix ordinavit quod ratllat.
q. primo dictarum formarum
interlineat.
r. Segueix plur- ratllat.
s. Segueix fr- ratllat.
t. Segueix suptus
ratllat.
u. Interlineat.
v. Interlineat.
w. Segueix dictam ratllat.
x. cum quilibet...
culpabilis interlineat.
y. Segueix q- ratllat.
z. nisi tamen... videatur interlineat.
aa.
Segueix dicti Corporis ratllat.
ab. Segueix videatur pena quam incurrit sacrista propter hoc al marge esquerre.
ac. et mandavit... solidorum al marge dret.
ad. que
est rupta interlineat. ae. Segueix annum ratllat.
af. Interlineat.
ag. Segueix quod
ratllat.
ah. Segueix eis eucarista scilicet ratllat.
ai. Interlineat.
aj. et al marge
esquerre.
ak. Interlineat.
al. Segueix sub ratllat.
am. Interlineat.
an. Segueix
dicens ratllat.
ao. Segueix deﬁcit ratllat.
ap. Segueix a- ratllat.
aq. scilicet Franciscus... Sabaterii interlineat.
ar. aut proprietatum... alienator interlineat.
as. Segueix
hospitio dicti ebdomadari diaconi ratllat.
at. Segueix ut ratllat.
au. Interlineat.
av.
Segueix me ratllat.
aw. Segueix Petr- ratllat.
ax. de verbis confe-; domus sacriste,
ebdomadarii et diaconi et latium episcopi al marge inferior.
ay. Segueix al- ratllat.
az.
in una domo interlineat.

Parrochialis ecclesia sancti Christofori
de Fenolleriis
Die martis intitulata secunda iulii, anno predicto a nativitate
Domini M°CCCC°XX° dictus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Christofori de Fenolleriis,
in qua reperiit discretum Matheuma Bagur, olim sacristam ipsius
ecclesie nunc vero ipsam regentem pro Christoforo Begur, sacristab
dicte ecclesie, clericoc Gerunde comorante.d Valet ipsa sacristia communiter annuatim XLª libras residendo et pertinet, ut asseritur, ad
collationem episcopi et capituli Gerundensis. Item reperiit presentem
Guillelmum Borraç, presbiterum obtinenteme beneﬁcium diaconile
nuncupatum ipsius ecclesie, valore sexf librarum vel circa. Et spectat ad collationem predictam. Interrogatus dictus regens sacristiam
si sunt in ipsa ecclesia alia beneﬁcia, dixit quod est aliud simplex
beneﬁcium in altari sancti Nicholai, quod obtinet Michael Saturnini, secretarius domini archiepiscopi Terracone, valore XV librarum
/Fol. 17r/
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vel circa. Et pertinet, ut asseritur, ad presentationem sacriste dicte
ecclesie. In quo beneﬁcio nullum ﬁt servitium quoad presens.
Primo enim post celebrationem misse et absolutionem generalem per dictum dominum episcopum, ut moris est factas,g visitavit
personaliter sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in quadam
custodia argentea, pendente ante altare maius sub clave reconditam
et corporalibus involutum, ut decet. Ordinavit quod infra annum ﬁat
ibi tabernaculum, in quoh ipsa custodiai cum Corpore recondantur
et infra quinque annos ﬁat trotabilem sub pena interdicti ingressus
ecclesie et ab inde ipsa custodia non stet suspensa.
Item recognovit aliam custodiam argenteam, in qua ipsum Corpus portatur ad communicandum inﬁrmos, quam decenter invenit.
Item recognovit crisma et olea sancta, que reperiit in quodam tecatiolo
ligneo, clauso sub clave. Et quia altera amforarum, in quibus sunt
ipsa /Fol. 17v/ olea, erant vitrea, ordinavit idem dominus episcopus
quod ematur infra XV dies alia amfora stagnea pro tenendo ipso
oleo inﬁrmorum, prout alie amfore etiam sunt stagnee.
Item recognovit fontes baptismales, quos reperiit clausos sub
clave, sed non bene aquam retinentes. Ordinavit quod abtentur infra
mensem sub dicta pena et cimentetur cohopertorium et habeatur
ibi una scutella nova.
Item recognovit altare maius, quod reperiit in vestimentis bene
ornatum, sed desunt corporalia, ideo ordinavit quod infra duosj
menses sub eadem pena ﬁatk unum par corporalium. Item monuit
parrochianos simplices quod faciant ibi unum pallium pulcrum. In
aliis bene ornatum reperiit ornatum.
Item, altare sancti Nicholai, quod reperiit absque servitore seu
deserviente beneﬁcio inibi instituto, ideo ordinavit quod hinc ad
festum sancti Felicis proximum dictus beneﬁciatus habeat servitorem
sufﬁcientem, qui faciat servitium debitum et obmissum et futurum.
Alias nunc pro tunc arrestat omnesl fructus huiusmodi beneﬁcii. Et
alias ipsum altare est competenter ornatum.
Item altare sancti Cipriani, quod reperiit competenter ornatum.
Sed ara est nimis parva, ideo ordinavit quod amodo non dicatur
missa in ipso altari, donec parrochiani aliam aram maiorem habuerint.
/Fol. 18r/ Item recognovit libros ipsius ecclesie. Ordinavit quod
Summa Raimundi de Penafortm et Constitutiones Gerundenses infra
tres menses religentur sub dicta pena et etiam Psalterium infra men-
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sem ligetur. Item ordinavit quod quotiensn aliquis liber reperietur
apertus non ofﬁciando in dicta ecclesia, totiens omnes presbiteri in
ipsa ecclesia tunc reperti puniantur in singulis duodecim denariis,
operi ecclesie applicandis. Recipiatur informatio quis cidit margines
libri Penteteuci.
Interrogatus dictus regens sacristiam qualiter administratur
oleum pro lanteis que debent ardere in ipsa ecclesia, et qualiter
ardent ipse lampades et alia luminaria, et dixit quod oleum bene
et libenter administratur per illos qui ad hoc tenentur et lampades
omnes ardento et alia luminaria, prout decet.
Preterea dictus dominus episcopus interrogavit baiulum, operarios et quosdam alios probos viros dicte parrochie si presbiteri eiusdem ecclesie se habent bene circa divinum ofﬁcium et si
ministrant libere ecclesiastica sacramenta, et dixerunt quod male,
quoniam dictus regens sacristiam non celebravit ab uno vel duobus
annis citra nec propter senectutem est abilis ad celebrandum, et
quod ipse regens per viam permutationis contulit dictam sacristiam cuidam Christoforo Begur, nepoti suo sive net, scilicet, ﬁlio
cuiusdam ﬁlii sui, qui etiam Christoforus non curat deservire ipsi
ecclesie nec facere deserviri nisi per dictum Matheum Begur, olim
sacristam, qui cum,p ut predicitur, iam desistisset per multum tempus
a celebratione missarum propter inabilitatem, quoniam multotiens
viderant eum ipsi testes, ut dixerunt, ofﬁciando urinam in ecclesiam
emitentem et se penitus deturpantem ex sua urina, et alias propterq
memoriam debilem iam non curaret celebrare. Dubitantes illi qui
secum permutare volebant, cum dicta sacristia nec cessatio missarum huiusmodi impediret ipsum cambium nec propter hoc posset
dici dictus Matheus memorie debilis, induxerunt dictum Matheum
ad celebrandum unam missam, in qua, ut ipsi testes asseruerunt se
vidisse, obmisit plura de contingentibus, scilicet Agnus Dei et alia; et
ponens sanctissimum Corpus Christi extra corporalia, ipsum vilem
non potest nec poterat reperire nisi unus ex parrochianis eum sibi
ostendit; et alia scandalo fecit in ipsa ecclesia. Interrogati si ob
culpam curati aliquis obierit in dicta parrochia absque confessione
vel alio petito sacramento, et dixerunt se ignorare. Interrogati si
presbiteri dicte ecclesie vivunt continenter vel si eorum aliquis sit
concubinarius, lusor, iurator, rixosus, ebriosus aut usurarius seu aliquo turpi crimine infamatusr aut alienator propietatum sui beneﬁcii,
et /Fol. 18v/ dixerunt quod dictus Matheus Begur, regens sacristiam,
tenet in domo sua proprias publice in concubinam quandam vocatam
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Bartholomeuam a XXti annis citra, ex qua habet ﬁlios et nepotes
sive nets. De aliis presbiterist dixerunt quod competenter deserviunt,
excepto Michaele Saturnini, qui non deservit suo beneﬁcio nec facit
abu aliquo tempore citra per aliquem deserviri. Et dixerunt se ignorare
anv ipsi presbiteri sint aliquo crimine infamati; ymmow in quantum
videre possunt, sciunt esse bone fame, excepto dicto Matheo Begur
concubinario, ut est dictum. Ordinavit quod amodo dicto beneﬁcio
deserviat Matheus Castello, presbiter, regens sacristiam de Mata, et
simul cum ea et habeat pro servitio eiusdem beneﬁcii annuatim sex
libras Barchinone. Interrogati si sciunt aliquem laicum aut clericum
in dicta parrochia a ﬁde catholica deviantem aut enormiter iurantem, Deum vel sanctos blasfemantem aut a diu excommunicatum,
qui necligenter in excommunione huiusmodi obdormiat, non curans
se facere absolvi, aut usurarium vel concubinarium publicum vel
matrimonium illicitum contrahentem aut aliquid correctione dignum, quod ad ipsum dominum episcopum pertineat corrigendum,
et dixerunt se ignorare.x Interrogati si sciunt vel dici audiverunt
quod dictus Matheus Begur dormiat in uno lecto simul cum dicta
femina, et dixerunt quod fama publica esty per totam dictam parrochiam quod ambo simul dormiunt in uno lecto. Et hoc dixerunt
etiam aliqui ex deponentibus predictis scire relatu dicte femine. Dixerunt etiam quod secundum famam publicam dictus Matheus emit
de bonis ecclesie quoddamz hospitium in dicto loco de Fenolleriis,
in quo ipse cum dicta femina habitant, et unam vineam, et fecit
instrumentumaa emptionis dirigi seu dici ipsi femine, adeo ut post
obitum ipsius presbiteri hospitium et vinea huiusmodi remaneant
dicte femine et ﬁliis eorum communibus.
/Fol. 19r/ Item fuit interrogatus dictus Matheus Begur, regens
sacristiam, si habet secum Constitutiones sinodales et si habet licentiam deserviendi dicte sacristie, et dixit se habere Constitutiones
sed non licentiam deserviendi ipsi sacristie, cum ipse, ut dixit, non
consenserit in cambio dicte sacristie. Ymmo in presentia dicti domini episcopi et presentibus pro testibus ad hoc vocatis Guillelmo
Resclosa, baiulo dicti loci de Fenolleriis, Petro Vaquerii, Francisco
Rubei, operariis dicte ecclesie, et alia gentium dicte parrochie multitudine satis grandi ac Bernardo Saturnini, notario de Episcopali,
dixit dictus Matheus Begur ipsi domino episcopo quod,ab quamvis
ipse Matheus ad importunitatem magistri Iohannis Alou, ordinis Predicatorum, constituerit procuratorem suum rectorem del Mercadal
ad permutandum dictam sacristiam cum beneﬁcio alio Christofori
Begur, tamen postea, cognoscens inequalitatem valoris beneﬁciorum
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huiusmodi ac timens ne deciperetur in ipsaac permutatione,ad hiis de
causis revocavit, ut dixit, dictum procuratorem suum ac sibi inhibuit
cum quadam sua littera sibi ante dictam permutationem missa per
quendam notarium ne de dicta permutatione se aliquatenus intromitteret. Et cum,ae non obstante dicta inhibitione, prefatus rector
del Mercadal fecerit dictum cambium contra voluntatem suam, ideo
supplicabat et suplicavit dictoaf domino episcopo quatenus ipsum
cambium retractaret aut de iure remedio provideret, cui dictus dominus episcopo se obtulit sibi super predictis iustitiam ministrare.
Interrogatus dictus Matheus Begur quare volebat dictum cambium
retractari et dixit quod ex eo quia dubitabat an ipsum cambium
teneret factum cum nepote suo sive net tempore quo ipse Matheus,
ut dixit, erat excomrnunicatus, ac propter inequalitatem beneﬁciorum
et factum per procuratorem iam revocatum,ag et ideoah timebat ne
ipsam sacristiam perderet et sustentationem vite, quam super ea
habere debebat ex promissione sibi facta per ipsum Christoforum.
/Fol. 19v/ Interrogatus que fuerunt pacta et conditiones sub quibus
dicta permutatio facta fuit, et dixit quod nullum pactum intervenit, nisi quod, cum ipse recusasset facere dictum cambium cum
dicto nepote suo sive net, dicens ei: «Unde vivam ego post cambium», ipse Christoforus respondit, ut asseruit ipse Matheus, quod
per viam arrendamenti ad certos annosai reciperet inde Matheus
omnes fructus dicte sacristie et ex eis viveret toto tempore vite sue.
Interrogatus si ipse deponens tenet in domo propria in concubinam
quandam feminam vocatam Bartholomeuam, et dixit quod non,
ymmo ipse deponens moratur in hospitio ipsius Bartholomeue et
simul cum es. Interrogatus si habuit prolem ex ea, et dixit quod
sic. Interrogatus si habuit aliam concubinam preter predictam et
si habuit prolem, et dixit quod sic aliam, que mortua est, ex qua
etiam habuit prolem.
Domina Bonanada, uxor Raimundi Labia, quondam, testis
iurata et interrogata super predictis et infrascriptis, de quibus interrogabitur dicere veritatem quam sciat, et primo fuit interrogata
si dictus Matheus Begur, frater eius, tenet in domo sua dictam
Bartholomeuam, et dixit quod, licet ambo, scilicet ipse Matheus et
Bartholomeua, morentur simul in uno hospitio et ipsa Bartholomeua
deserviat ipsi Matheo, tamen ipsum hospitium est dicte Bartholomeue et non dicti Mathei, et quod ambo sunt iam tam senes quod
pro nunc nulla est de eis suspicio. Interrogata si scit vel dici audivit qualiter et cum quibus pactis fuit facta permutatio sacristie de
Fenolleriis cum beneﬁcio Christofori Begur, et dixit nil aliud scire
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nisi quod frater Alou inducebat aliquando dictum Matheum Begur
ut faceret dictum cambium. Et ipsa testis dicebat ipsi Matheo: E
vos aprés de què viureu?; Et quod ipse Matheus respondebat: Ells
me prometen que per via de arrendament yo prendré tots temps de
ma vida los fruyts o la renda de la sacristia et ab aquells viuré, que
no mi tocaran.
/Fol. 20r/ Matheus Labia, testis, et cetera, deposuit sicut materia.
Mandavit dominus episcopus dicto presbitero quod amodo non
sit in aliquo loco mundi cum dicta femina, nec loquatur cum ea,
sub pena viginti quinque librarum, carceris perpetui et privationis
beneﬁciorum.
a. Segueix M- ratllat.
b. Segueix -m ratllat.
c. Segueix -m ratllat.
d. Segueix
-m ratllat.
e. Segueix dia- ratllat.
f. sex a sobre de V ratllat.
g. Amb abreviatura
ratllada.
h. quo interlineat.
i. Segueix co- ratllat.
j. duos interlineat.
k. Amb
abreviatura ratllada.
l. omnes interlineat.
m. Segueix infra ratllat.
n. Segueix -cumque interlineat.
o. ardent interlineat.
p. cum interlineat.
q. et alias propter... feciat
in ipsa ecclesia al marge inferior dret.
r. Segueix -c ratllat.
s. in domo sua propria
interlineat.
t. Segueix nichil ratllat.
u. ab interlineat.
v. Segueix alii ratllat.
w.
Segueix v- ratllat.
x. Segueix ordinavit dictus d- ratllat.
y. Segueix quod a ratllat.
z.
Segueix hoc ratllat.
aa. Segueix ven- ratllat.
ab. quod interlineat.
ac. ipsa
interlineat.
ad. Segueix huismodi ratllat.
ae. Segueix un mot ratllat il.legible.
af.
Segueix dicto ratllat.
ag. ac propter... revocatum interlineat.
ah. Segueix du- ratllat.
ai. ad certos annos interlineat.

Parrochialis ecclesia sanctia Aciscli
et sancteb Victorie
Die mercurii, intitulata IIIª iulii, anno predicto M°CCCC°XX°,
dictus reverendus dominus episcopus visitavit parrochialem ecclesiam sancti Aciscli et sancte Victorie, in qua reperiit Guillelmum
Borratii, sacristam dicte ecclesie. Valet ipsa sacristia, cui cura yminet
animarum, XV libras, residendo communiter annuatim, ad collationem episcopi et Capituli ecclesie Gerundensis. Interrogatus dictus
sacrista si sunt alia beneﬁcia in ipsa ecclesia, dixit quod sic, scilicet
beneﬁcium diaconile nuncupatum valoris octo vel novem librarum
residendo, alii dicunt quod valet viginti libras,c quod obtinet Iohannes
Vilella, presbiter valentinus, morans Valentie, qui non deservit nec
facit per aliquem deservire a mense iunii proxime preterito citra,
nec etiam anno preterito et de anno M°CCCC°XVIII° cessavit per
tertiam partem anni.
Primo facta absolutione generali, ut moris est, dictus dominus
episcopus visitavit personaliter sanctissimum Corpus Christi, quod
/Fol. 21r/
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reperiit in quadam custodia sive capçad de here cum smaltis,e suspensa ante altare maius,f aperta et cum clave fracta. Ordinavit quod
per totam presentem ebdomadam ipsa clavis reﬁciatur vel adaptetur,
ut decet, sub pena viginti quinque solidorum. Item,g ﬁat ibih tabernaculum infra annum pro conservando vel recondendoi Corpore
Christi, sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item religetur Missale
hinc ad festum beate Marie mensis augusti sub dicta pena.
Item visitavitj aliam custodiam ligneam, que fertur ad communicandum inﬁrmos. Ordinavit quod ex uno ex tribus calicibus,
qui sunt in ipsa ecclesia, qui est turpis forme, ﬁat infra annum una
custodia argentea pro dicto sanctissimo Corpore recondendo, cum
portabitur ad communicandum inﬁrmos, sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item recognovit crisma et olea sancta, que reperiit in
quodam tecatiolo fusteo, clauso cum clave, in amforis stagneis et
decenter. Item ordinavit quod forme seu hostie consecrande in ipsa
ecclesia renoventur in yeme singulis viginti et in estate singulis XV
diebus, sub pena quinquaginta solidorum.
Item recognovit fontes baptismales, quos reperiit clausos et
cum aqua nitida et decenter.
/Fol. 21v/ Item recognovit altare maius, quod reperiit sine cohopertorio coreo. Ordinavit quod sub dicta pena ﬁat ibi cohopertorium coreum infra quinque annos. In ceteris reperiit ipsum altare
competenter ornatum.
Item recognovit altare beate Marie quod reperiit competenter
ornatum. Sed ara est nimis parva, ideo ordinavit quod non celebretur
ibidem, donec ipsi parrochiani aliam aram fecerint competenter.
Item recognovit libros dicte ecclesie et reperiit male ligatos.
Ideo ordinavit quod Capitularius perﬁciatur infra duos menses et
ipse liber ac omnes alii religentur infra tres menses sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item fuit interrogatus dictus sacrista si administratur libenterk
oleum ad lampades per illos qui ad hoc tenentur, et si ipse lampades et alia luminaria ardent in ipsa ecclesia, prout decet, et dixit
quod bene. Est tamen verum, ut dixit, quod due lampades solebant
ardere expensis operis dicte ecclesie et nunc, quia opus non sufﬁcit
adl ambas, ideo nunc non ardet nisi una ipsius operis et alia ad
quam ipse sacrista tenetur.m /Fol. 22r/ Interrogatus dictus sacrista si
parrochianin conveniunt ad ecclesiam et recipiunt ecclesiastica sacramenta, ut decet, et dixit quod bene. Interrogatus si scit aliquem
excommunicatum, in excommunione obdormientem, aut sortilegum,
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usurarium, concubinarium, deviantem a ﬁde catholica, Deum vel
sanctos blasfemantem aut matrimonium illicitum contrahentem, et
dixit se ignorare.
Depositio laicorum. Item fuit interrogatus Anthonius Lenes,
operarius, qualiter dictus sacrista faciat ofﬁcium suum et si libenter
ministrat ecclesiastica sacramenta et facit ofﬁcium. Sed tenetur, ut
dixit ipse testis, ad celebrandum missam diebus dominicis et festis
solemnibus alta voce et non facit, ymmo submissa voce. Interrogatus si ob culpam ipsius sacriste aliquis obiit in dicta parrochia
absque confessione vel alio petito sacramento, et dixit se ignorare
nisi quod audivit dici quod dictus sacrista non residet continuo
in dicta parrochia. Semel quedam femina, vocata na Maya, obiit
secundum famam absque confessione et aliis sacramentis propter
absentiam dicti sacriste. Interrogatus si dictus sacrista vivit continenter vel si est concubinarius aut iurator, lusor, ebriosus, rixosus,
excommunicatus aut alienator proprietatis sui beneﬁcii et qualiter
de eo parrochia contentatur, et dixit ipsum esse honeste /Fol. 22v/
fame nec scit in eo esse aliquod ex vitiis supradictis, nec aliud nisi
quod ex quo non residet continuo, ut est dictum, nec celebrat diebus
dominicis alta voce nec festis solemnibus, ideo parrochia quoad
ista non bene contentatur de eo. Interrogatus de matrimoniis male
contractis, usurariis, sortilegis, excommunicatis, Deum vel sanctos
blasfemantibus, et cetera, et dixit se ignorare.
Iohannes Çabaterii, alter operarius, interrogatus super primo,
scilicet qualiter dictus sacrista faciat ofﬁcium suum, et cetera, et
deposuit ut alter operarius. Super secundo, si ob culpam dicti sacriste, et cetera, interrogatus, dixit se ignorare, excepto quod dcita
domina na Maya secundum famam, ut dixit, obiit propter absentiam
predicti absque extrema unctione, sed nescit nec audivit dici quod
obierit absque confessione. Et alia dixit se ignorare. Super tertio, si
dictus sacrista vivit continenter, et cetera, et deposuit prout primus,
et etiam super tertio, scilicet de matrimoniis, et cetera.
Guillelmus Maig, baiulus dicti loci, interrogatus medio iuramento primo supero predictis, de quibus operarii fuerant interrogati, et
deposuit prout ipsi operarii, excepto quodp nescit dictam dominam
obiisse absque receptione sacramentorum. Ignorat tamen si receperit
extremam unctionem. Scit tamen, ut dixit, quod fuit reperta mortua
in lecto et quod nemo vidit eam mori et quod non fuit sepulta in
cimiterio dicte ecclesie. Sed ignorat an propter interdictum ecclesieq
vel qua de causa, et cetera.
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/Fol. 23r/ Item visitavit hospitium sacristie et reperiit bene. Item
hospitium dicti diaconi, quod reperiit diruptum et ruinam minans.
Ordinavit quod citetur dictus diaconus: quatenus compareat infra
duos menses sub pena privationis beneﬁcii et ostendat fundationem
dicti beneﬁcii, et si aliquid alienavit vel stabilivit, et quibus et quare non ﬁt servitium. Item arrestavit omnes fructus dicti beneﬁcii
preteritos et futuros colligendos per operariis dicter ecclesie, volens
et ordinanss quod ex eis faciant dicto beneﬁcio deserviri cum littera tamen licentie,t et residuum expendant in reparationet magis
necessaria in dicto hospitio in compensationem oﬁcii vel servitiiv
per dictum beneﬁciatum obmissi, donec super hiis ipse dominus
episcopus aliter duxerit ordinandum, et ipsi operarii reddant de
hiis inde computum debitum domino episcopo. Item ordinavit quod
dictus sacrista, statim cum alius fuerit presbiter in dicta ecclesia
deserviens dicto diaconili, ex tunc singulis dominicis et festis solemnibus teneatur missam alta voce in ipsa ecclesia celebrare, sub
pena duorum solidorum pro qualibet die qua fuerit contrafactum.
Item ordinavit et mandavit dicto sacriste sub pena decem librarum
ut a festo sancti Michaelis in anteaw in sua ecclesia faciat continuam
residentiam personalem. Prorogavit dominus episcopus hunc terminum usque ad unum mensemx a dicto festo continue computandum.
Item, quod sub pena viginti solidorum dictus sacrista exhibeat per
totam presentem diem ipsi domino episcopo dispensationem qualiter potest dictam sacristiam simul cum diaconili de Fenolleriis
obtinere, quod fecit.
Item ordinavit quod infra XV dies scribantur verba consecrationis Corporis et Sanguinis Christi in pergameno et ponantur in
singulis altaribus dicte ecclesie et ibi prelegat ipsa verba quilibet
presbiter missam celebrans in ipsa ecclesia, cum voluerit consecrare,
sub pena viginti solidorum pro vice qualibet qua fuerit contrafactum. Item ordinavit quod quilibet presbiter missam celebrans in
ipsa ecclesia ponat aquam in calice cum patena, ita quod primo
ponatur ipsay aqua in patena et idem cum patena in calice, sub dicta
pena. Item ordinavit quod singulis vigiliis Penthecostes baptizetur
in sacris fontibus dicte ecclesie quidam parvus. Sed novus cereus
cum illa solemnitate que solet ﬁeri in Sabbato Sancto Pasche, sub
pena interdicti ingressus ecclesie parrochianis, si ipsum cereum
presbiteris dare noluerint, et decem librarum ipsis presbiteris, si,
habito cereo, ipsum non baptizaverint, ut prefertur.
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a. Sancti interlineat a sobre de Sancte ratllat.
b. Sancte interlineat.
c. alii
dicunt... libras interlineat.
d. sive capça interlineat.
e. here cum smaltis a sobre de
lautono ratllat.
f. Segueix clausa sub clave reconditum ratllat.
g. Segueix visitetur
ratllat.
h. Segueix retrotabulum ratllat.
i. vel recondendo interlineat.
j. Segueix
cr- ratllat.
k. libenter interlineat.
l. Segueix hoc ratllat.
m. Segueix interrogatus
quam ratllat.
n. Segueix si r- ratllat.
o. Segueix primo dixit ratllat.
p. Segueix uratllat.
q. Interlineat.
r. Segueix loci ratllat.
s. ecclesia... ordinans interlineat.
t.
cum littera... licentie interlineat.
u. Segueix d- ratllat.
v. vel servitii interlineat.
w.
Michaelis in antea interlineat; despres de antea segueix ab inde ratllat.
x. mensem
interlineat.
y. ipse interlineat.

Ecclesia beate Marie de Gualta
Die iovis, IIIIª iulii, anno predicto, dictus reverendus dominus
episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam beate Marie
de Gualta, ubi reperiit Bernardum Seguer, sacristam, qui curam
habet animarum, et Bartholomeum dez Pla, regentema ebdomadariam eiusdem ecclesia,b quam obtinet Guillelmus Restey, clericusc
Turricelle de Montegrino.d Spectat, ut fertur, ipsa sacristia ade presentationem capellani maioris dicte ecclesie, et valet ipsa sacristia
communiter annuatim residendo XXV libras, et ipsa ebdomadaria
totidem spectans ad presentationem eandem. Est autem absens a
dicta ecclesia Franciscus Riba, presbiter, beneﬁciatus in dicta ecclesia,
comorans in loco de Hullastret, cui beneﬁcio deserviunt sacrista et
ebdomadarius supradicti ab octo vel decem diebus citra. Valet XX
libras. Quod stetit aliquo tempore absque servitio.f Est etiam absens
capellanus maior Iohannes Nigri, presbiter. Valet ipsa capellania
communiter in portatis decem libras. Pertinet ipsa capellania ad
collationem episcopi.
Primo post celebrationem misse et absolutionem generalem
per dictum dominum episcopum, ut moris est, factas, visitavit personaliter sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit intus tabernaculum, retrotabulo altaris maioris afﬁxum, in quodam tecatiolo
sive custodia deuratog ligneo sub clave reconditum,h cuius tecatioli
cohopertorium est fractum. Ideo ordinavit quod sub pena interdicti
ingressus ecclesiei parrochianis et XX solidorum abj ipso sacrista
exigendorum, infra XV dies reparetur seu aptetur, ut decet. Item
visitavit custodiam argenteam,k in qua reconditur ipsum Corpus,
cum fertur ad communicandum inﬁrmos, quam reperiit sine acu
que ibi solebat esse pro clausura. Ordinavit quod infra unum mensem sub pena interdicti ingressus ecclesie habeatur ibi una acus
argentea cum cordono, quibus ipsa custodia possit claudi. Item
visitavit crisma et olea sancta, que reperiit in quodam tecatiolo
/Fol. 24r/
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ligneo, clauso sub clave in amforis stagneis, quarum una est fracta.
Ordinavit quod infra mensem habeatur alia amfora stagnea sincera
sub dicta pena.
/Fol. 24v/ Item visitavit fontes baptismales, quos reperiit cum
aqua nitida et decenter, dempto cohopertorio, quod est putrefactum. Ordinavit quod infra annum ﬁat ibi cohopertorium novum
sub dicta pena.
Item recognovit altare maius, quod reperiit absque mapeola
pro tergendo manus. Ordinavit quod nunquam sacrista ibi celebret
amodol absque mapeola limpida sub pena X solidorum. Et alias est
decenter ornatum. Ordinavit etiam sub dicta pena quod infra mensem omnia vestimenta, presertim casulla dominicalis, adaptentur.
Item, infra mensem reparetur quedam camisia, que est rupta, vel
ﬁat alia nova et unum par manipulorum.
Item visitavit altare sancti Petri, quod reperiit decenter ornatum.
Item recognovit libros ipsius ecclesie et reperiit Psalterium religandum. Ordinavit quod sub dicta pena religetur infra medium
annum. Item quod, si aliquis liber fuerit repertus apertus non ofﬁciando, solvat ille qui eum sic dimiserit unum solidum vice qualibet
operi eiusdem ecclesie aplicandum.
Item visitavit altare sancti Michaelis, quod reperiit sufﬁcienter
ornatum.
Mandavit dictus dominus episcopus dicto regenti ebdomadariam quatenus intimet suo principali ut infra tres dies compareat
coram ipsi domino episcopo ostensurus licentiam absentandi a dicta
ebodomadaria et dispensationem eam obtinendi et quod alias dominus episcopus provideret. Item mandavitm dicto regenti ut hinc ad
diem dominicam proximo secuturam ostendat ipsi domino episcopo licentiam deserviendi dicte ebdomadarie, quam ibidem ostendit
confestim in sui forma.
/Fol. 24r bis/ Interrogatus dictus sacrista si lampades et alia luminaria dicte ecclesie ardent continuo, prout decet, dixit quod quedam
lampas, ad quam tenetur opus dicte ecclesie, cessavit per intervalla
per unum mensem vel circa. Alie vero lampades et luminaria, ut
asseruit, bene ardent continuo, prout debent. Interrogatus qualiter
parrochiani dicte ecclesie continuant ecclesiam et si conﬁtentur et
recipiunt sacramenta, ut decet, aut si est aliquis excommunicatus
vel devians a ﬁde aut Deum vel sanctos blasfemans seu sortilegus
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vel usurarius aut matrimonium illicitum contrahens aut concubinarius publicus, et dixit quod parrochiani sui libenter veniunt ad
ecclesiam et recipiunt sacramenta. Cetera ignorare se dixit, excepto
quod Petrus Forçor, laicus sue parrochie, est a longo tempore citra
excommunicatus pro parvo pretio certe peccunie quantitatis, que,
ut dicitur, non ascendit ad tres solidos, debite per eum cuidam
presbitero et negligens nec timens dictus excommunicatus excommunicationem. In ea obdormiens,n non curat se facere absolvi. Et
est, ut asseruit, satis dives. Et ipse sacrista monuit, ut asseruit,o et
ortatus est dictum excommunicatum ut a dicta excommunicatione
curaret exire, cui dictus excommunicatus respondit quod pro posse
dicti sacriste non exibit nec curabit exire ab ipsa excommunicatione. Dixit etiam quod festa aliqua precepta per Ecclesiam non bene
coluntur per omnes parrochianos, ut decet.
Item fuit interrogatus, super predictis, dictus Bartholomeus dez
Pla, regens dictam ebdomadariam, et dixit quod, cum sit novus in
ipsa ecclesia, omnia ignorat, excepta excommunicatione predicta,
super quam deposuitp ut sacrista.
/Fol. 24v bis/ Arnaldus Almar, operarius dicte ecclesie, medio iuramento interrogatus si sacrista et alii clerici dicte ecclesie faciunt
bene servitium, prout decet, et siq tradunt libenter et liberer ecclesiastica sacramenta, et dixit quod bene deserviunt ecclesie omnes
et in omnibus de eis parrochia contentatur. Interrogatus si aliquis
obierit in dicta parrochia ob culpam curati absque confessione vel
alio sacramento, et dixit se ignorare. Interrogatus de vita et honestate
dictorum clericorum, et dixit quod secundum famam honeste vivunt
et continenter. Interrogatus si eorum aliquis est excommunicatus,
lusor, iurator aut alienator proprietatis suorum beneﬁciorum, et
dixits se ignorare. Dixit tamen quod audivit dici a dicto sacrista
quod ipse fecerat alguns breus o conjurs a infants.
Petrus Boﬁll, alias Texidor, baiulus et procurator dicti loci,
interrogatus medio iuramento super predictis, et dixit se omnia
ignorare, sed scit secundum famam quod dicti presbiteri bene vivunt et continenter.
Item, cum fuerit denuntiatum quod in dicta ecclesia debet
ﬁeri una capella pro beneﬁcio dicti Francisci Riba, ordinavit dictus
dominus episcopus quod citetur dictus Franciscus Riba, presbiter de
Hullastret, quatenus sub pena X librarum infra tres dies compareat
coram domino episcopo hostensurus fundationem sui beneﬁcii et
licentiam deserviendi, mandando hoc intimari sibit per dictos sa-

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423

63

cristam et regentem ebdomedarie dicte ecclesie deservientes dicto
suo beneﬁcio.
/Fol. 25r/ Item recognovit hospitium sacristie, quod reperiit esse
destructum et minans ruinam ob culpam sacriste preteriti, scilicet
Bartholomei Bernardi, nunc sacriste de Labiano. Item, hospitium
ebdomedarie, quod est penitus dirumptum et ruinatum ob culpam
Nicholai Rocha, nunc sacriste de Verges, qui ipsam ebdomadariam
rexit XXX annis vel circa. Ecclesia in tegimine, campanili et campanis, et cetera, satis bene, sed est quedam campana confracta.u
a. regentem interlineat.
b. Segueix s- ratllat.
c. Repetit.
d. quam obtinet... Montegrino al marge superior dret.
e. Segueix spec- ratllat.
f. valet XX...
servitio al marge dret.
g. sive... deurato interlineat.
h. Segueix et decenter in quodam ratllat.
i. ecclesie interlineat.
j. ab interlineat.
k. Segueix que ratllat.
l.
amodo interlineat.
m. Segueix q- ratllat.
n. in ea obdormiens interlineat.
o. ut
asseruit interlineat.
p. Segueix pro ratllat.
q. Segueix lib- ratllat.
r. et libere
interlineat.
s. Escrit sobre dixerunt i -erunt ratllat.
t. sibi interlineat.
u. Segueix
item visitavit altare sancti Salvatoris quod reperiit male paratum et male ornatum et
tenetur sacrista ordinavit quod ﬁat executio in bonis ipsius sacriste ad ﬁendum quinque
pannos novos et unum pallium infra duos menses interea bona sua pro hiis remaneat
arrestata ratllat.

Ecclesia sancti Romani de Labiano
Die veneris, Vª iulii, anno predicto, prefatus reverendus dominus episcopus post missam et absolutionem generalem, ut moris
est, personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Romani de
Labiano, in qua reperiit presentem Bartholomeum Bernardi, sacristam dicte ecclesie. Spectat collatio ipsius sacristie ad priorem de
Hullano. Valet communiter annuatim residendo XXti libras Barchinone. Interrogatus dictus sacrista si sunt alia beneﬁcia in ipsa
ecclesia, et dixit quod sic, scilicet ebdomadaria pertinens ad ecclesie
priorem, quam obtinet Bernardus Peregrini, presbiter, comorans in
loco de Hullano. Valet etiam ipsa ebdomadaria similiter XXti libras
vel circa. Cui ebdomadarie deservit ipse sacrista. Interrogatus si
habet licentiam deserviendi, et dixit quod sic, quam ostendit in
sui forma.
Primo visitavit dictus dominus episcopus sanctissimum Corpus
Christi, quod reperiit in quadam custodia argentea, suspensa super
altare maius, sub clave reconditum satis decenter. Ordinavit quod
infra annum ﬁat ibi tabernaculum pro ipsa custodia cum sanctissimo Corpore recondendis, sub pena interdicti ingressus ecclesie,
simile illi de ecclesia de Gualta. Item visitavit aliam custodiam cupria
deauratam,b que fertur ad communicandum inﬁrmos. Item recog/Fol. 26r/
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novit crisma et olea sancta, que reperiit in quodam tecatiolo ligneo
in amforis,c quarum due sunt stagnee et relique vitrea. Ordinavit
quod sub dicta pena habeatur ibi alia amfora similis stagnead et
ﬁant mijans in dicto tecatiolo infra mensem.
/Fol. 26v/ Item, fontes baptismales, quos reperiit apertos sine
clausura, non retinentes aquam et inutili cohopertorio. Ordinavit
quod sub eadem pena infra tres menses ﬁat ibi cohopertorium novum
bene cimentatum cum clausura et clave et adaptetur foramen vel
lo tap foraminis, per quod egreditur aqua. Alias dominus episcopus
non permitet ibi aliquem baptizari.
Item, altare maius, quod reperiit ipsum altare esse de ligno. Ordinavit quod hinc ad festum Pasche ﬁat ibi altare lapideum sub dicta
pena. Et alias reperiite competenter ornatum. Item altare beate Marie,
quod reperiit sufﬁcienter ornatum. Ordinavit quod infra quatuor menses
ﬁat unus pannus sive una mapaf deserviens dictis altaribus.
Itemg recognovit libros, quorum aliquos religandos reperiit, ideo
ordinavit quod, qui religandi sunt, sub dicta pena hinc ad festum
sancti Michaelis proxime religentur.
Item inquisivit de lampadibus et aliis luminaribus dicte ecclesie et reperiit quod ﬁt servitium et ardent continue, prout decet
vel tenentur.
/Fol. 26r bis/ Interrogatus dictus sacrista medio iuramento si parrochiani sui veniunt libenter ad ecclesiam pro missis audiendis,
pro conﬁtendo et recipiendo sacrum Eucharistie sacramentum, et
dixit quod pro maiori parte omnes hoc faciunt ut boni christiani,
excepto Petro Iuliani, maiore dierum, qui secundum famam a XIIIcim
vel XIIII annis citra non est confessus peccata sua nisi semel, et
tunc invitus, cum esset positus in mortis articulo; nec curat audire
missam, nisi quod in diebus dominicis, cum Corpus Christi debet
elevarii, tunc ingreditur ecclesiam et ibi remanet communiter, donec
missa ﬁnita est. Ordinavit dominus episcopus quod dictus Petrus
Iuliani moneatur per sacristam ad partem primo, iuxta mandatum
evangelicum, quod statim conﬁteatur et, si potest, licite recipiat
Corpus Christi. Et si hoc renuerit, inde moneatur coram aliquibus probis hominibus. Et si perseveraverit, moneatur in trona et
inde procedatur contra eum, ut fuerit procedendum.h Interrogatus
si scit aliquem excommunicatum in sua parrochia, obdormientem
in excommunicatione longo tempore, aut usurarium, sortilegum,
Deum vel sanctos blasfemantem aut deviantem a ﬁde aut aliquid
matrimoni illicitum, et cetera, et dixit se ignorare, excepto quod

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423

65

aliqui parrochiani sui quandoque vadunt piscatum in diebus dominicis et festivis.
Guillelmus Vidal, laicus, operarius dicte ecclesie, medio iuramento interrogatus si dictus sacrista continuat missas suas et divinum
ofﬁcium, et dixit quod quotidie celebrat communiter unam missam
et facit divinum ofﬁcium taliter quod tota parrochia contentatur.
Interrogatus si tradit libere et libenter ecclesiastica sacramenta, et
dixit quod sic. /Fol. 26v bis/ Interrogatus si scit quod ob culpam curati aliquis obierit in dicta parrochia absque confessione vel alio
sacramento, et dixit se ignorare. Interrogatus si dictus sacrista vivit
continenter aut si est concubinarius vel de concubinatu infamatus
aut lusor, iurator, alienator proprietatis sui beneﬁcii aut aliquo turpi
crimine denigratus, et dixit esse eum bone et honeste fame in omnibus a tempore quo ipse deservit dicte ecclesie citra. Interrogatus de
laicis si scit aliquem excommunicatum, necligenter obdormientem,
aut sortilegum, Deum vel sanctos blasfemantem, deviantem a ﬁde,
aliquod matrimonium illicitum vel aliquem usurarium, et cetera,
et dixit se ignorare.
Petrus Xartell, alter operarius, medio iuramento interrogatus
super predictis omnibus singillatim, et asseruit que per alium operarium sunt asserta. Et alia dixit se similiter ignorare, excepto, ut
dixit, quod quedam femina dicte parrochie, vocata Elicsendis, uxor
Petri Gispert, facit aliquas coniurationes pro malo tibiarum vel aliis
inﬁrmitatibus. Ordinavit quod dicta femina moneatur per sacristam
ut abstineat a predictis, et cetera, et inde procedatur iuxta evangelicum preceptum.
Item, cum fuerit repertum quod, dum pluit, pluia transit tegimen ecclesie, ordinavit quod sub dicta pena totumi terramen ecclesie coperiatur ex tebulis hinc ad festum Omnium Sanctorum.
Item, cum per quandam fenestram inegrediatur etiamj ventus in
ecclesiam, extingens lumina, ordinavit quod sub dicta pena ﬁat et
apponaturk /Fol. 27r/ ipsi fenestre pannus incereatus hinc ad festum
sancti Michaelis proxime venturum.
Item recognovit hospitium sacristie et reperiit quodl in ingressu
ipsius hospitii deﬁcit una trabes, cum sit alia fracta. Et tegimen
est ibidem aliquantulum adaptandum et etiam tegimen coquine est
adaptandum, scilicet lo tegell, et deﬁciunt alique tebulem ipso tegimine
ipsius hospitii. Et porta portalis maioris est fracta, in qua defﬁcit
unus postis. Ordinavit quod predicta omnia adaptentur infra annum
sub pena L solidorum per illum qui ad hoc teneatur.
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Item visitavit ecclesia et capella sanctarum Undecim Milia Virginum, que ecclesia est extra dictum locum de Labiano, et reperiit
ipsam ecclesiam sine clave ita quod non clauditur et, ut dicitur,
intrant in eam pueri et etiam animalia et destruunt ipsam ecclesiam.
Item reperiit altare ipsius capellen sine aliquibus raubis, pannis et
ornamentis. Ordinavit quodo infra XV dies ﬁat ibi clavis et amodo
non stet aperta ecclesia et quod anniversaria que ibi recipit dictus
sacrista sint arrestata, donec facta fuerit dicta clavis.
a. Segueix de- ratllat.
b. deauratam interlineat.
c. Segueix et non ﬁant vitrea ratllat.
d. Segueix stat- ratllat.
e. Segueix decenter ratllat.
f. Segueix que
ratllat.
g. Segueix inquisivit ratllat.
h. in trona et... procedendum al marge dret.
i.
Segueix tege- ratllat.
j. Segueix pluia ratllat.
k. Elisen uxor Petri Gispert a peu
de plana.
l. Abreviatura ratllada.
m. Segueix in ratllat.
n. Segueix expol- ratllat.
o. que al manuscrit.

Ecclesia parrochialis sancti Martini
de Fontaniliis
Die sabbati, VI iulii, anno predicto prefatus dominus episcopus
post celebrationem misse et absolutionem generalem personaliter
visitavit parrochialem ecclesiam sancti Martini de Fonteniliis, ubi
reperiit presentes Iohannem Gisperti, sacristam, et Bernarduma
Domenech, beneﬁciatum in dicta ecclesia ad altare beate Marie.
Pertinet ipsa sacristia ad collationem prioris de Hullano, ut dicitur.
Et valetb annuatim residendo communiter XXXX libras. Item est
absens a dicta ecclesia Bernardus Gombert, diaconus dicte ecclesie,
habitans in ecclesia de Cadequers. Valet ipsum diaconile centum
solidos, pertinens ad collationem dicti prioris. Deservit ipsi diaconili
dictus sacrista, sed non habet licentiam. Ordinavit dominus episcopus quod per totum presentem mensem dictus sacrista habeat
ipsam licentiam sub pena XXti solidorum.
Primo visitavit dictus dominus episcopus sanctissimum Corpus
Christi, quod reperiit in quadam custodia cupri, pendente supra
altare maius, sinec clave reconditum. Ordinavit dominus episcopus
quod infra duos annosd ﬁat ibie tabernaculum, pro dicta custodia
cum sanctissimo Corpore recondendis, sub pena interdicti ingressus
ecclesie. Item, quod ﬁat clausura infra mensem in dicta custodia
et quod ammodo stet clausa sub dicta pena. Item aliam custodiam argenteam, que portatur ad communicandum inﬁrmos, in qua
deﬁcit vectis pro claudendo eam. Ordinavit quod ﬁat ibi vectis sub
dicta pena infra quatuor menses. Item recognovit crisma et olea
sancta, que reperiitf infra quoddamg tecatiolum ligneum in amforis
/Fol. 28r/
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stagneis. Ordinavit quod ﬁant ibi casule de coreo infra XV dies, ubi
reponantur ipse amfore, sub pena trium solidorum.
/Fol. 28v/ Item recognovit fontes baptismales, quos reperiit clausos
cum clave, bene retinentes aquam, et cum ipsa aqua satis nitida
et bene.
Item visitavit altare maius, quod reperiit sufﬁcienter ornatum.h
Item, altare beate Marie, quod reperiit sufﬁcienter ornatum,
sed deﬁcit unus pannus. Ordinavit quod infra mediumi annum ﬁat
ibi una ara et unus pannus sub pena XXti solidorum, cum illa ara,
que nunc est, sit nimis parva. Item, quod Missale religetur infra
duosj mensesk sub pena X solidorum.
Item recognovit libros dicte ecclesie et reperiit Ordinarium
fore religandum. Ordinavit quod religetur infra mensem et Evangelistarium et Consueta hinc ad festum Omnium Sanctoruml etiam
religentur sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Interrogatus medio iuramento dictus sacrista quot lampades
debent ardere continuo in dicta ecclesia, et sim omnes et alia luminaria ipsius ecclesie ardent, ut decet, et dixit quod sunt ibi tres
lampades bene ardentes continuo, ut decet, et alia luminaria similiter bene ardent, ut debent. Interrogatusn si beneﬁciatus predictus
beate Marie continuat ofﬁcium suum bene et celebrat missas, ad
quas tenetur, et dixito quod matutinas et alias horas communiter
dicit in domo propria diebus ferialibus, sed in dominicis communiter pro maiori partep dicit matutinas ipsa ecclesia; sed missas,
ad quas tenetur, bene celebrat omnes. Et, ut asseruit, ipse sacrista
multotiens interrogavit dictum beneﬁciatum quare diebus ferialibus
non con-/Fol. 29r/tinuat ecclesiam et cur nonq dicit ibidem horas suas,
etr respondit sibi quod, occupatus circa negotia sua temporalia,
hoc facere non potest. Interrogatus si dictus presbiter Bernardus
Domenechs vivit continenter aut si est concubinarius vel de concubinatu infamatus aut lusor, iurator, excommunicatus, sortilegus,
usurarius, rixosus, alienator proprietatis sui beneﬁcii aut inmiscens
se mercantiis, et dixit ipsum esse honeste vite et fame, nesciens in eo
aliquod ex vitiis supradictis. Sed tenet aliqua bestiaria a miges cum
aliquibus laicis et emit censualia, sed nescit quomodo. Interrogatus
si parrochiani sui veniunt libenter ad ecclesiam pro divino ofﬁcio
audiendo et si conﬁtentur et recipiunt sacramenta, et dixit quod
sic bene. Interrogatus si scit dicta parrochia aliquem deviantem a
ﬁde, excommunicatum, sortilegum, usurarium, concubinarium aut
aliquod illicitum matrimonium, et dixit quod non.
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Depositio laicorum. Item fuit interrogatus Bartholomeus Mascaro, baiulus dicte parrochie, medio iuramento si presbiteri dicte
ecclesie faciunt bene divinum ofﬁcium et celebrant missas, ad quas
tenentur, et si tradunt libere ecclesiastica sacramenta, et dixit quod
dictus sacrista bene in predictis set habet. Sed an dictus Bernardus
Domenech faciat ea ad que tenetur ratione beneﬁcii sui vel non,
ut dixit, ignorat, cum non viderit institutionem dicti beneﬁcii. Interrogatus si ob culpam curati aliquis obierit absque petito sacramento, et dixit se nescire. /Fol. 29v/ Interrogatus de vita et honestate
dictorum presbiterorum et dixit quod secundum famam bene vivunt
continenter. Interrogatus si scit aliquem ipsorum iuratorem, lusorem, rixosum, alienatorem proprietatis beneﬁciorum, mercantiis se
inmiscentem, excommunicatum, et cetera, et dixit se ignorare. Sed,
ut dixit, secundum famam dictus Bernardus Domenech emit plura
censualia et tenet bestiaria a miges, et dicitur quod recepit pretia
censualium et vendidit aliquas terras, ex quorum pretiis debebant
emi censualia pro suo beneﬁcio, et an fecerit hoc vel non, ignorare
se dixit. Interrogatus de matrimoniis illicitis, usurariis, sortilegis,
et cetera, et dixit se ignorare.
Ordinavit dominus episcopus quod, si cimbalum ﬁendum in
dicta ecclesia, ad quod faciendum parrochiani eiusdem ecclesie hinc
ad festum sancti Michaelis se obligarunt,u infra ipsum tempus non
fecerint, ut promiserunt et iurarunt inter se, sacrista excommunicet
culpabiles ad hoc et cum aliis parrochianis iurare et contribuere
ultra tempus huiusmodi dilatantes.
a. Segueix Dmn ratllat.
b. valent al manuscrit.
c. sine sobre de sub ratllat.
d. annos interlineat.
e. ubi al manuscrit.
f. Segueix in q- ratllat.
g. Segueix crismeriam ratllat.
h. Segueix sed des- ratllat.
i. medium interlineat.
j. duos
interlineat.
k. abreviatura ratllada.
l. Segueix s- ratllat.
m. Segueix ipse ratllat.
n.
Segueix de ratllat.
o. et dixit interlineat.
p. pro maiori parte interlineat.
q. cur non
interlineat.
r. Segueix dixit ratllat.
s. Segueix est ratllat.
t. si al manuscrit.
u.
se obligarunt interlineat.

Ecclesia parrochialis sancti Genesii de Munellis
Die iovis, XIª dicti mensis iulii, idem reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Genesii
de Munellis, in qua reperiit Nicholaum Mironi, regentem sacristiam
ipsium ecclesie, Bartholomeum Vanoverii, ebdomadarium, et Iohannem Trobat, presbiterum, beneﬁciatum de confratria altaris sancti
Brogeti. Valet dicta sacristia residendo XXX libras. Spectat ad cappellanum maiorem ipsius ecclesie. Valet ebdomadaria XXV libras.

/Fol. 41r/
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Spectat ad presentationem dicti cappellani maioris. Beneﬁ-cium
dicte confratria valet XV libras, ad presentationem prepositorum
dicte confratrie. Sunt autem absentes a dicta ecclesia: Bernardus
Sagrera, sacrista, moratur a Sancta Palaya in suo diaconili, quod
illic obtinet. Pertinet cura animarum sacriste et ebdomadario insimul. Iohannes Comes,a obtinens diaconile dicte ecclesie, trahens
moram a Peratayada. Valet ipsum diaconile sex vel VII libras
residendo. Spectat ad dictum cappellanum maiorem. Item beneﬁciatus altaris beate Marie, Franciscus Pla, presbiter Gerunde.
Valet XVI vel XVII libras. Pertinet ad presentationem laicorum.
Item Franciscum Cortada, presbiter, beneﬁciatus ad altareb sancti
Proiecti,c moratur Gerunde. Valet XIIII libras, ad presentationem
laicorum. Item Bernardus Ferrerii, beneﬁciatus ad altare sancti
Iohannis, est Gerunde. Valet X libras. Pertinet ad presentationem
laicorum.
Interrogatus dictus regens sacristiam si sunt alia beneﬁcia in
dicta ecclesia ultra predicta, et dixit quod non. Interrogatus quis
deservit beneﬁciis dictorum absentium, et dixit quod ipse deponens
deservit dicte sacristie et beneﬁcio dicti Francisci Cortada, et beneﬁcio beate Marie deservit dictus ebdomadarius. Diaconili deservit
quidam scolaris quoad pulsationem cimbalorum et quoad Evangelia
deserviuntd omnes presbiterie presentes et gratis, et beneﬁcio sancti
Iohannis nullus deservit ad presens. Interrogatus a quo tempore
citra cessatf servitium dicti beneﬁcii, et dixit quodg ab uno anno
citra, excepto quod aliqui presbiteri ex presentibus aliquando dicunt
ibi aliquas missas, sed raro. /Fol. 41v/ Interrogatus si ipseh deponens
et alii deservientes pro absentibus habent licentias deserviendi, et
dixit quod sic.i
Primo post celebrationemj misse et absolutionem generalem
dictus dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi,
quod reperiit in quadam custodia argentea sub tabernaculo, quod
est in altari maiori sub clave reconditum et bene. Sed ex quo erant
forme consecrate quinque ebdomadek sunt preterite, ideo ordinavit
quod amodo ipse forme in state singulis XV diebus et in yeme
singulis XXti diebus sub pena quinquaginta solidorum Barchinone
habeant renovari. Item visitavit aliam custodiam argenteam, in qua
ipsum sacrosanctum Corpus reconditur, cum portatur ad communicandum inﬁrmos, quam reperiit bene et decenter. Item crisma et
olea sancta, que reperiit sub quodam cufro ligneo clauso cum clave
in amforis stagneis et decenter. Sed, quia defﬁciebat de bombate,
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ordinavit quod infra duos dies ponat sacrista amforarum sub pena
quinque solidorum.
Item fontes baptismales, quos reperiit clausos cum clave et
bono cohopertorio et aqua nitida et decenter. Sed ipsuml cohopertorium non stat ﬁrmum, ideo ordinavit quod ipsum cohopertorium
reﬁrmetur et non vacillet infra mensem sub pena interdicti ingressus
ecclesie.
/Fol. 42r/ Item visitavit altare maius, quod reperiit indigere aliquibus ornamentis, ideo ordinavit quod infra mensem ﬁant quedam
corporalia sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item, quod infra
medium annum ﬁant duo panni seu mape sub dicta pena. Item,
quod Missale, quod est religandum,m religetur infra duos menses
sub eadem pena. Cetera, bene in dicto altari. Ordinavit dominus
episcopus quod dictus sacrista faciat infra octo dies in ipsa ecclesia
residentiam personalem sub pena XXV librarum.
Item, altare beate Marie, quod reperiit indigere corporalibus.
Ordinavit quod infra mensem ﬁant ibi quedam corporalia sub dicta
pena. Item, altare sancti Proiecti, quod reperiit competenter ornatum. Sed, cum beneﬁciatus,n scilicet Iohannes Trobat, confratrieo
esset repertus excommunicatus, ordinavit quodp ex fructibus dicti beneﬁcii solvantur debita, pro quibus est excommunicatus,q per
confratres ipsius confratrie, et inde absolvatur et faciat residentiam
continuam ammodo et deserviat una cum suo beneﬁcio sancti Iohannis et habeat pro servitio annuatim centum solidos. Item, quod
Franciscus Cortada ostendat infra XV dies dotalitium sui beneﬁcii,
quodr obtinet in dicto altari, sub pena XXti solidorum.
Item, altare sancti Iohannis. Ordinavit quod ﬁat ibi unus pannus infra medium annum per beneﬁciatum sub pena X solidorum.
Item, quod ipse beneﬁciatus ostendat dotalitium ipsius beneﬁcii infra
XV dies sub pena XX solidorum. Item altare beate Caterine, quod
reperiit debiliter ornatum, sed nullum est beneﬁcium.
/Fol. 42v/ Item recognovit libros ipsius ecclesie, bene.
Item fuit interrogatus medio iuramento dictus regens sacristiam si alii presbiteri dicte ecclesie presentes celebrant missas et
alia divina ofﬁcia, prout debent, et dixit quod ebdomadarius bene,
alius quandoque defﬁcit faciendo multas absentias. Interrogatus de
vita fama et honestate ipsorum presbiterorum, et dixit eos esse in
omnibus bone fame, excepto quod, ut dixit, dictus Iohannes Trobat
iurat per caput Dei et beate Marie vel Corpus quandoque, sed
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raro.s Interrogatus si parrochiani conveniunt ad missas, confesiones
et Eucaristiam, et dixit quod sic, bene. Interrogatus si scit aliquem
in dicta parrochia excommunicatum, obdormientem in ecommunicatione negligenter aut usurarium, concubinarium aut matrimonium
aliquod illicite contractum aut aliquem sortilegum vel deviantem
a ﬁde catholica aut Deum vel sanctos enormiter blasfemantem vel
aliquid dignum correctione, quod domino episcopo spectet, et dixit
quod non. Interrogatus si scit aliquas lampades aut elemosinas seu
luminaria aut anniversaria que non ﬁant, ut decet, vel si cessant
ultra quam debeant, et dixit quod non.t
/Fol. 43r/ Item, cumu prava consuetudo in dicta ecclesia sit reperta, quod aliqui presbiteri ipsius ecclesie vendunt anniversaria,
vel peccunias que eis pertinent pro anniversariis, ad annum vel
aliud tempus personis laicis, ideo ordinavit quod videatur Constitutio et iuxta illam puniantur talia comittentes. Et si talia amodo
atemptantur, incurrat quilibet presbiter hoc faciens, ultra penam in
Constitutione appositam, penam decem librarum.
Item quod, non obstantibus quibusvis aliis missis que celebrentur in altari sancti Genesii, nunquam dimittatur ibidem missa
conventualis seu cotidiana sub pena decem solidorum, totiens comittenda quotiens fuerit contrafactum.
Item ordinavit quod amodo sacrista nec ebdomadarius possint
alicui aliiv beneﬁcio, nisi suo proprio, deservire.
Item ordinavit quod amodo nullus liber remaneat apertus in
dicta ecclesia, dum non ofﬁciabitur ibi, sub pena duodecim denariorum exigendorum a quolibet contrafaciente vel eum dimittente
apertum et operi ecclesie adquirendorum, totiens quotiens fuerit
contrafactum. Item, sub eadem, quod nullus presbiter aut clericus
dicte ecclesie audeat extrahere aliquem librum eiusdem ecclesie ab
eademw pro ofﬁciando in ipso, sub pena duorum solidorum operi
ecclesie vice qualibet adquirenda.
Item, cum dictusx Nicholaus Mironi, regens sacristiam, fuerit repertus obligatus ad scribendum quendam librum, in quo est ofﬁcium
beate Marie in diebus sabbatinis, pro quo repertum est etiam ipsum
recepisse ab operariis dicte ecclesie viginti tres solidos Barchinone,
quod infra tres menses sub pena dupley ipsum librum scribat aut
dictos viginti tres solidos ipsis operariis restituere teneatur.z
/Fol. 43v/ Franciscus Caça, mercator dicte parrochie, interrogatus medio iuramento qualiter presbiteri dicte ecclesie se habent in
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ofﬁciis et misis celebrandis et si parrochia contentatur. Interrogatus si scit aliquem qui obierit in dicta parrochia sine confessione
vel alio sacramento, et dixit quod non. Interrogatus de vita fama
et honestate dictorum presbiterorum, et dixit eos esse in omnibus
bone fame, excepto quod aliquandoaa audivit omnes tres presbiteros predictos dicte ecclesie, contendentes super aliqua re, quod
iurabant coram populo per caput et Corpus Dei. Item, quod dictus
Nicholaus Mironi vendidit secundum famam aliquibus annis fructus
anniversariorum a.n Frugell, laico dicte parrochie, et etiam dictus
ebdomadarius eidem Frugell. Interrogatus generaliter de usurariis,
excommunicatis,ab sortilegis, et cetera, et dixit se ignorare.
Petrus Anthonii, notarius dicte parrochie, super predictis interrogatus, dixit super primo quod regens sacristiam et ebdomadarius predicti bene se habent in ofﬁciando, sed Iohannes Trobat
facit multas absentias. Super secundo dixit se ignorare contenta
in eo. Super tertio dixit ipsos presbiterosac satis honeste fame, sed
secundum famam dictus ebdomadarius stetit pluribus annis quibus
nunquam confessus fuit et hoc audivit dici a dicto Nicholau Mironi,
tunc sacrista, et quod audivit aliquando dictos presbiteros omnes
iurare per caput, Corpus et iecur Dei, sed potissime dictumad Bartholomeum Vanoverii, qui frequenter hoc iurat, alii autem raro. De
venditione fructuum anniversariorum dixit quod non recordatur bene
ad presensae siaf audiverit diciag per dictam villamah vel quod viderit
instrumentum in sua scribania quod dictus Nicholaus vendiderit
/Fol. 44r/ ipsa anniversaria a.n Caçà, laico dicte ville. Sed fama estai
publica et ipse deponens dixit se scire quod dictus ebdomadarius
vendidit ipsa anniversaria a.n Caçà. Super IIII° dixit se ignorare.
Item, cum fuerit repertum per testes ﬁdedignos, quod ille tres
lampades, ad quas tenetur sacrista, cessaverant a longo tempore citraaj quasi per tertiam partem cuiuslibet anni, ordinavit quod dictusak
Nicholaus Mironi, olim sacrista, ob cuius culpam cessarunt, solvat.
Item ordinavit quod precepta, que singulis diebus dominicis
solent ﬁeri in ipsa ecclesia, ﬁant in truna et non alibi sub pena viginti solidorum vice qualibet comittenda qua fuerit contrafactum.
Item ordinavit quod diaconus dicte ecclesie amodo teneatur, ut
alii diaconi consueverunt, incendere et extinguere ritulum cereum
dicte ecclesie.
a. Segueix d- ratllat.
b. altare interlineat.
c. Segueix Brogeti ratllat.
d. Segueix inter ratllat.
e. presbiteris al manuscrit.
f. Segueix o- ratllat.
g. et dixit quot
interlineat.
h. Segueix deserviens ratllat.
i. hostendantur licentie al marge superior
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esquerre.
j. Segueix et ab- ratllat.
k. Segueix et ratllat.
l. ipsum interlineat.
m.
quod est religandum interlineat.
n. Segueix sancti Proiecte ratllat.
o. confratrie
interlineat.
p. Segueix fructus ipsius ratllat.
q. Segueix et in- ratllat.
r. que al
manuscrit.
s. Segueix et ratllat.
t. recipiatur informatio si cessavit lampis sacriste al marge inferior esquerre.
u. Segueix in dc- ratllat.
v. alii interlineat.
w. ab
eadem interlineat.
x. Segueix regens ratllat.
y. sub pena duple interlineat.
z.
-a- interlineat.
aa. Segueix iur- ratllat.
ab. Segueix usurariis repetit.
ac. presbiteros interlineat.
ad. Segueix Iohannem Trobat ratllat.
ae. Segueix sed videtur
sibi ratllat.
af. si interlineat.
ag. Segueix ab ratllat. ah. Segueix quod ratllat.
ai.
Segueix quod sic ratllat.
aj. Segueix quod ratllat.
ak. Segueix Pe- ratllat.

Ecclesia parrochialis sancti Genesii
Canavellis
Die sabbati, XIIIª iulii anni predicti, prefatus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti
Genesii de Canavellis, in qua reperiit Petrum Galierii, sacristam
ipsius ecclesie. Valet XXX libras residendo. Confert dominus prior
de Hulliano. Est autem absens a dicta ecclesia Bernardus, alias Dez
Pla,a sartre, presbiter, diaconus ipsius ecclesie acb ebdomadarius
ecclesie Turricelle de Monte Raso, deservierns sue ebdomedarie.
Valet communiter XV libras residendo, ut dicitur. Confert etiam
dictus prior.
Interrogatus dictus sacrista si sunt aliac beneﬁcia in dicta ecclesia preterd predicta, et dixit quod est unicum beneﬁcium simplex in
altare beate Marie,e ad presentationem d’en Sent Miquel de Curçano,
cui nullus deservit, et obtinet ipsum Anthonius Morench,f clericus
de Hullastreto; cessavit per duos annos proxime preteritos. Valet
communiter, ut dicitur, XV libras. Ordinavit quod hinc ad XV dies
dictus beneﬁciatus ostendat dotalitium ipsius beneﬁcii sub pena
L solidorum et tunc providebitur. Interrogatus quis deservit dicto
diaconili, et dixit quod ipse sacrista. Interrogatus si habet licentiam deserviendi, et dixit quod non de anno presenti, sed de annis
preteritis dixit se habuisse. Ordinavit quod infra octo dies habeat
ipsam licentiam sub pena XX solidorum. Eﬂuxit tempus, incidit in
penam et solvit eam ﬁsco.
Primo enim post absolutionem generalem, visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in quadam capça lignea depictag,
suspensa supra altare maius. Ordinavit quod infra annum ﬁat tabernaculum in altari maiori pro ipso sanctissimo Corpore recondendo
sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item quod in yeme singulis
tribus ebdomadis et in estate singulis XV diebus forme ipsius Corporis renoventur sub pena L solidorum.

/Fol. 47r/
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/Fol. 47v/ Item recognovit custodiam de lautono, sub qua reconditur ipsum Corpus, cum fertur ad communicandum inﬁrmos.
Ordinavit quod infra duos annos ﬁat ibi alia custodia argentea ad
minus ponderis unius marche. Item crisma et olea sancta, que reperiit sub quodam cufro fusteo in amforis stagneis clauso sub clave et
bene. Itemh fontesi baptismales, quos reperiit clausos et competenter
nitidos, sed coopertorium est cimentandum. Ordinavit quod infra
quindecim dies cimentetur sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item, altare maius, quod reperiit carere corporalibus. Ordinavit
quod sub dicta pena ﬁant quedam corporalia infra mensem. In aliis
pannis et palliis et aliis est sufﬁcienter ornatum, sed deﬁcit unus
manipulus et una stola. Ordinavit quod ﬁant hincj ad festum Nathalis Domini sub dicta pena. Item altare beate Marie, quod reperiit
competenter ornatum.
Item recognovit libros dicte ecclesie, quos reperiit competentes,
sed sunt aliqui religandi. Ordinavit quod infra annum religentur
sub dicta pena. Item, quod sacrista habeat Constitutiones infra XV
dies sub pena ad hoc iam imposita.
/Fol. 48r/ Item fuit interrogatus de lampadibus et aliis luminaribus dicte ecclesie ac de elemosinis et anniversaris cessantibus,
et dixit quod cessat una lampas, ad quam tenetur opus ecclesie a
quatuor annis citra vel circa. Cetera bene, ut dixit. Ordinavit quod
executentur peccunie debite pro dicta lampade de tempore preterito
et distribuantur in adiutorium tabernaculi et custodie ﬁendarum
in dicta ecclesia, et modo non cesset, sub pena interdicti ingressus
ecclesie. Quam penam incidantk debitores solide recusantes et etiam operarii, si necliguntl exhigere ipsas peccunias et non faciunt
ipsam ardere lampadem, ut tenentur. Interrogatus si parrochiani
conﬁtentur quolibet anno et recipiunt Eucaristiam et frequentant
missas, ut decet, et dixit quod sunt pigri ad missas audiendas, sed
saltem conﬁtentur semel in anno et recipiunt sacrum Eucaristie
sacramentum. Interrogatus si scit aliquem in dicta parrochia excommunicatum, obdormientem in excommunicatione necligenter,
aut usurarium, concubinarium, sortilegum, a ﬁde catholica deviantem, aut Deum vel sanctos blasfemantem aut aliquod matrimonium
illicite contractum, et cetera, et dixit se ignorare.
Bernardus Pages, laicus, operarius dicte ecclesie, testis iuratus
et interrogatus, et cetera, primo si dictus sacrista celebrat missas et
divinum ofﬁcium, prout decet, et si parrochia contentatur de eo, et
dixit quod bene. Interrogatus si dictus sacrista ministrat libenter et
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libere ecclesiastica sacramenta, et dixit quod sic, nec scit contrarium.
Interrogatus si aliquis obiit in dicta parrochia absque confessione
vel alio sacramento ob culpam sacriste, et dixit se ignorare. /Fol. 48v/
Interrogatus si dictus sacrista vivit continenter vel si scit eum esse
concubinarium vel de concubinatu infamatum aut usurarium vel
sortilegum aut lusorem, iuratorem, rixosum vel alio turpi crimine
infamatum seu alienatorem proprietatis sui beneﬁcii aut mercantiis
se inmiscentem,m et dixit esse eum bone fame et honeste et alia
ignorat, excepto quod audivit eum multotiens propter iram iurare
per caput Dei, et quod emit aliqua censualia mortua, etn comendavit, secundum famam, aliqua animalia seu bestiaria a miges: scilicet a.n Martorell unam vaquam, a.n Pere Martí unam mulam et
Bartholomeo Lenes loci de la Matha unam vaquam, et hoc dixit se
scire secundum famam, alias ignorat. Interrogatus generaliter de
laicis usurariis, deviantibus a ﬁde catholica, matrimoniis illicitis,
et cetera, et dixit se ignorare.
Franciscus Bruguerii, laicus, alter operarius, [...].
/Fol. 49r/ Item, cum reperiisset dictus dominus episcopus cereum Paschale valde parve forme et turpis, ordinavit de concordia
dicti sacriste et proborum hominum dicte parrochie quod amodo
singulis annis ﬁat ipsum cereum Paschale decentis forme, prout in
similibus parrochiis est ﬁeri assuetum, et quod ipse sacrista teneatur singulis festivitatibus Puriﬁcationis beate Marie providere suis
parrochianis de candelis, prout in aliis parrochialibus ecclesiis per
curatos earum est ﬁeri assuetum.
a. alias dez Pla interlineat.
b. diaconus... ecclesie ac interlineat.
c. alia interlineat
a sobre de predicta ratllat.
d. Segueix quam ratllat.
e. in altare... Marie interlineat.
f.
Morench interlineat sobre Bofﬁll ratllat.
g. depicta interlineat.
h. Segueix altare ratllat
i segueix quos ratllat.
j. Segueix s- ratllat.
k. sol- ratllat.
l. Segueix el signe de crida
ratllat.
m. aut mercanciis se inmiscentem interlineat.
n. Segueix tenet a ratllat.

Monasterium sancti Michaelis de Crudiliis
Die lune, intitulata XVª iulii, anno predicto, prefatus reverendus dominus Andreas, Gerundensis episcopus, personaliter visitavit
monasterium sancti Michaelis de Crudiliis ordinis sancti Benedicti,a
in quo reperiit venerabiles et religiosos fratres Petrum Moyoni,
priorem, Michaelem Viladavall, sacristam, Franciscum Michaelis,
camerarium, Bernardum Anthonii, inﬁrmarium, Iulianum Almar,
monachos dicti monasterii expresse professos. Item reperiit ibidem
discretos Pontium Carbonelli et Petrum Romi, presbiteros seculares,
portionarios dicti monasterii.

/Fol. 50r/
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Item fuit interrogatus dictus dominus prior medio iuramentob si
sunt alii fratres seu monachi in ipso monasterio, et dixit quod non
sunt plures quam superius nominati. Interrogatus si dicti monachi
et presbiteri celebrant missas ac conveniunt ad divinum ofﬁcium
et illud faciunt prout decet, et dixit quod sic. Interrogatus si est
vel esse debet in ipso monasterio certus numerus monachorum, et
dixit se ignorare an debeat esse vel sit ordinatus certus numerus
vel an ipse prior possit recipere et admittere ibidem monachos ad
libitum. Ordinavit quodc infra medium annum ipse prior exhibeat
fundationem ipsius monasterii sub pena L solidorum. Interrogatus
si omnes monachi servant obedientiam, ut tenentur,d eorum prelato,
et dixit quod sic. Interrogatus si omnes monachi dormiunt in dormitorio, et dixit quod communiter sacrista et frater Iulianus dormiunt
in dormitorio, ceteri vero in eorum cameris. Interrogatus si omnes
tenent silentium in choro, claustro, refectorio et dormitorio, et dixit
quod sic. /Fol. 50v/ Interrogatus si tenentur capitula in dicto monasterio, et dixit quod solebant teneri, sed pro nunc non tenentur a X
annis citra, nisi aliquando et raro. Ordinavit quod amodo teneantur
ibi capitula, secundum quod in aliis similibus monasteriis est ﬁeri
assuetum, sub pena X solidorum pro qualibete vice.f Interrogatus
sig monachi, cum teneatur capitulum, recognoscunt ibidem culpas
suas, et dixit quod sic, prout in aliis similibus monasteriis est ﬁeri assuetum. Interrogatus quis, absente prelato seu priore, facit
ibi servare regulam, et dixit quod quandoque sacrista et aliquando
camerarius, prout ipse prior dimittit locum suum. Interrogatus si
omnes monachi et presbiteri predicti vivunt caste et honeste,h et dixit
quod sic, in quantum nosse potest, nec scit oppositum. Interrogatus
si iacent nudi vel induti et aliter secundum regulam, et dixit quod
quandoque nudi et quandoquei cum camisia, sed communiter cum
camisia pro maiori parte. Interrogatus si ibidem observatur geiunia
per Ecclesiam et per regulam eorum seu ordinemj instituta, et dixit
quod sic, competenter. Interrogatus si camerarius et alii ofﬁciales
dicti monasterii faciunt ea que tenentur ratione ofﬁciorum suorum,
et dixit quod sic. Interrogatus si ofﬁciales dicti monasterii reddunt
compotum de hiis que administrarunt, et dixitk quod non petitur
eis compotum, nec ipsi reddunt, quia non tenentur, ut dixit, ipsum
reddere, cum bene quisque eorum se gerat circa sibi comissa. Sed
credit quod, si eis compotum peteretur, illud libenter redderent ipsi
ofﬁciales. /Fol. 51r/ Interrogatus si omnes monachi semel in mense
conﬁtentur et recipiunt Corpus Christi, ut debent, et dixit quod
hoc quandoque servatur in ipso monasterio et multotiens non ser-
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vatur. Ordinavit quod servetur amodo, sub pena X solidorum vice
qualibet a culpabile exigenda. Interrogatus quantum valet ipsum
monasterium in redditibusl annuatim, et dixit se ignorare quantum
valeant redditus totius monasterii,m sed prioratus eius valet communiter centum libras residendo, solutis monacalibus portionibus.
Interrogatus si ipsum monasterium est debitis obligatum, et dixit
quod nulli. Interrogatus si exponitur ibi monachis novitiis regula
sancti Benedicti, ut decet, et si est qui eos compellat ad servandum
regulam, et dixit quod sic, per ipsum priorem.
Frater Michael Viladavall, sacrista dicti monasterii, testis iuratus et interrogatus, et cetera, primo si dictus prior vivit honeste, et
dixit quod tenuit unam concubinam, vocatam Agnetem, etatis XXXV
annorum vel circa per duos annos vel circa proxime preteritos, ex
qua habuit unum ﬁlium et secundum aliquos unam ﬁliam. Sed ipsam ﬁliam furatus est alter, dicens quod erat ﬁlia sua. Interrogatus
si scit vel dici audivit quod dictus prior providerit dicte concubine
de bonis dicti monasterii, et dixit quod nescit, sed credit quod sic
et talis est fama publica. Interrogatus si adhucn illam et ubi et si
etiam tenetur pro eo,o et dixit quod sunt XIIII dies vel XV quibus
eam expulit a territorio dicti monasterii, cum soleretp morari iuxta
ipsum monasterium ad iactum lapidis, sed nunc ignorat ubi sit et an
teneatur pro eo et eius expensis, licet credat quod sic et secundum
famam moratur a Pubel. /Fol. 51v/ Interrogatus quare expulit eam
ipse prior, et dixit quod nescit bene, sed credit quod ob timorem
episcopi, quem sciebat venturum ad visitandum ipsum monasterium.
Interrogatus si scit dictum priorem alienasse aliquid de proprietatibus dicti monasterii, et dixit se ignorare. Sed audivit dici quod
impignaverit aliquos redditus pro complenda doteq cuiusdam ﬁlie
sue, quam maritavit, prout est fama publica, vocatam Francinam.
Interrogatus si est diu quod dictam ﬁliam maritavit, et dixit quod
est medius annus vel circa. Interrogatus a qua femina habuit dictam
ﬁliam, et dixit quod a quadam alia concubina sua, vocata Iohana,
quam ipse prior tenere solebat. Interrogatus ubi fuerunt facte nuptie
dicte ﬁlie prioris, et dixit quod ibi, iuxta dictum monasterium, in
domo dicte Agnetis, concubine sue novissime. Interrogatus si fuit
presens dictus prior in solemnitate dictarum nuptiarum, et dixit
quod sic, cum multis invitatis. Interrogatus per quem fuerunt invitati
qui tunc presentes fuerunt, et dixit quod nescit, sed credit quod per
ipsum priorem. Interrogatus si scit quod ad alias mulieres dictus
prior accedat, et dixit quod non credit, nec audivit ipse testis. In-
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terrogatus si dictus prior frequenter vadit extra monasterium sine
necessitate vel si facit ibi continuam residentiam, et dixit quod, dum
dicta femina erat ibi, tunc ipse prior fecit continuam residentiam.
Interrogatus si scit quod dicta femina dormiverit aliqua nocte in
dicto monasterio in camera dicti prioris, et dixit se ignorare an
dormierit ibi de nocte. Bene tamen, ut dixit, vidit ipsam feminam
pluries de die in camera dicti prioris, simul cum eo in una mensa
familiariter comedentem, et hoc idem videbant etiam, ut dixit, omnes alii monachi dicti monasterii. Et, licet non viderit, tamen credit
quod sepe remanebat in dicta camera de nocte ipsa femina.r
/Fol. 52r/ Item visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit infra tabernaculum altaris maioris ecclesie dicti monasteriis sub
quadam custodia seu pixidet de lautono sub clave reconditum. Ordinavit quodu infra annum ﬁat ibi pixis argentea pro dicto sanctissimo
Corpore recondendo sub pena quinquaginta solidorum Barchinone.
Item ordinavit quod forme ipsius Corporis renoventur in yeme singulis XXti diebus et in state singulis XV sub pena XXti solidorum.
Item recognovit altare maius dicte ecclesie, sub invocatione
sancti Michaelis constructum,v quod reperiit indigere corporalibus.
Ordinavit quod infra duos menses ﬁant ibi quedam corporalia sub
pena XXti solidorum. Item indiget vestimentis, ordinavit quod infra
annum ﬁat casulla de serico infra duosw annosx sub pena L solidorum. Item cum lampades essent nimis distantes ab altari maiori,
ubi dictum sanctissimum Corpus reconditur, ordinavit quod infra
duos mensesy sub pena XXti solidorum mutentur due vel tres ex
ipsis lampadibus et apropinquentur ipsi Corpori, que continue ardeant coram eo. Numerus autem lampadum, que in ipsa ecclesia
debent ardere continuo, secundum relationem prioris et aliorum
monachorum est octo lampadum.
Item visitavit altare beate Marie, quod reperiit competenter
ornatum, sed indiget corporalibus. Ordinavit quod infra duos menses
ﬁant ibi quedam corporalia sub pena XXti solidorum.
Item, altare sancti Iacobi indiget corporalibus. Ordinavit quod
sub dicta pena et infra dictum tempus ﬁant ibi quedam corporalia
nova.
Item, altare Sancte Crucis. Ordinavit quod ﬁat ibi ara nova,
cum illa que nunc est, sit fracta, et interim non celebretur cum ipsa
ara sub pena XX solidorum. Et est competenter pannis ornatum.
/Fol. 52v/ Item, altare sancte Margarite, in quo reperiit corporalia nimis parva. Ordinavit quod de eis ﬁant panni, nec super eis
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amodo celebretur, sed ﬁant ibi nova corporalia infra duos menses
sub pena XXti solidorum. Pannis autem est competenter ornatum.
Reperiit etiam ante hoc altare unicam lampadem ardentem, que
habet certos redditus et ardet secundum relationem monachorum
continue, prout decet.
Item, altare sancti Petri, quod reperiit competenter ornatum.
Item recognovit libros ipsius monasterii, quos reperiit competenter in numero, sed debiles. Et deﬁcit Consueta. Ordinavit quod
Antifonarium et Responsorium reparentur infra medium annum in
locis reparandis sub pena XXti solidorum.
Item ordinavit quod cathedre chori reparentur infra annum sub
pena viginti ﬂorenorum. Item, quod ecclesia in tegimine reparetur,
cumz sit reperanda, hinc ad festum Omnium Sanctorum sub pena
quinquaginta solidorum.
Item, cum repererit quod aqua non benedicitur in ipsa ecclesia
singulis diebus dominicis, ymmo quandoque cessat benedictio aque
per tres vel quatuor dominicas, ordinavit quod ammodo singulis
diebus dominicis benedicatur aqua in ipsa ecclesia sub pena XXtisolidorum vice qualibetaa a culpabile exigenda.
Item ordinavit quod inﬁrmarius teneatur ponere cereum, ad
quem est iam alias obligatus, ante altare maius, infra octo dies sub
pena X solidorum.
Item cum reperiit quod dicti sacrista et frater Iulianus dormiunt
in uno lecto,ab ordinavit quod ipse sacrista hinc ad festum Natalis
Domini reparet cameram suam, in qua dormiat solus, et ab inde
non dormiant duo in uno lecto sub pena decem solidorum.
/Fol. 53r/ Item, cum repererit quod dormitorium in solo indigere
tegellis et terra, ordinavit quod infra annum reparetur, ut decet,
sub pena quinquaginta solidorum. Item visitavit domum capituli,
claustrumac et alias domos dicti monasterii, et reperiit eas competenter.
Item, cum repererit cimiterium male clausum, ordinavit quod
hinc ad festum Pasche claudatur sub pena excommunicationis.
Promisit et iuravit dictus prior ad sancta Dei quatuor Evangelia
eius manu tacta, presente domino episcopo predicto ac presentibus
etiam discreto Petro Bovis, presbitero, et me Antonio Bellot, notario
apostolico et huiusmodi visitationis scriba, quod, quandocumque
ipsead dominus episcopus eum requiret vel requiri faciet, ipsum priorem se in eius manibus et posse ponet, omni dilatione cessante.
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Item fuit etiam interrogatus dictus sacrista si dictus prior administret bene bona dicti monasterii, et dixit quod nescit quod de
proprietatibus aliquid alienaverit. Credit tamen quod, cum sepeae
vadat cum gentilibus hominibus, det illis de bonis suis, presertim
ut deffenderent eum in sua vita, ex quo in multis monachi ipsius
monasterii sustinebat penuriam. Interrogatus si tenetur hospitalitas
in dicto monasterio, et dixit quod non. Interrogatus si fructus dicti
monasterii convertuntur in usus et necessitates monachorum vel in
utilitatem monasterii, et dixit quodaf nescit quod convertantur in
aliquas necessitates dicti monasterii, excepta quadam vinea quam
plantavit. /Fol. 53v/ Interrogatus si dictus prior ministrat et facit ministrari monachis cibaria et alia eis necessaria, ut tenetur, et dixit
quod sic, sed cum magno labore. Et sepe dat monachis vinum nimis linfatum et panem nigerrimum. Interrogatus si omnes monachi
comedunt in refectorio, et dixit quod valde raro ob culpam dicti
prioris, qui non curat ibi comedere nec ipsos monachos compellit.
Interrogatus si credit quod bona ipsius monasterii sufﬁcerent bene
ad necessitates ipsorum monachorum et dicti monasterii, et dixit
quod sic, si bene administrarentur et etiam superesset aliquid ex
quo ipsum monasterium posset meliorari. Interrogatusag si vidit
dictum priorem ludere ad taxillos, et dixit quod sic, pluries ad taxillos et tabulas, scilicet a la riffa et a la grescha, in valvis ecclesie
et alibi cum laicis. Interrogatus si scit dictum priorem aliquo alio
turpi crimine infamatum, et dixit se ignorare, sed studet seminare
zizaniam inter monachos etah secundum aliquos est de ebriositate
infamatus. Interrogatus de vita et fama aliorum monachorum dicti
monasterii, et dixit eos esse honeste vite et fame, nec scit contrarium.
Interrogatus si scit aliqua alia in dicto monasterio que ad dictum
episcopum pertineant corrigenda, et dixit quod non.
/Fol. 54r/ Frater Franciscus Michaelis, camerarius dicti monasterii,
testis iuratus, et cetera, primo si dictus prior vivit honeste, et dixit
quod tenuit unam feminam in concubinam, vocatam Agnetem, iuxta
dictum monasterium per duos annos vel circa, ex qua habuit unum
ﬁlium vocatum Michaelem, et cetera, ut sacrista. Super secundo
interrogatus, dixit quod credit quod sic et talis est fama. Super
III° dixit quod nunc non tenet eam ibi, sed audivit dici quod est a
Pubel. Sed an teneatur pro dicto priore et expensis suis aut non,
ignorat. Et sunt iam XIIII vel XV dies quibus ipse prior a territorio
dicti monasterii expulit. Super IIII° dixit quod ignorat an hoc fecerit
propter metum Episcopi, qui debebat ipsum monasterium visitare, vel
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an velit eam ducere in aliam partem procul. Super V° interrogatus,
dixit se ignorare. Interrogatus si scit quod dictus prior maritaverit
aliquam ﬁliam suam, et dixit se ignorare. Sed est fama quod maritavit
quandam puellam, sed ignorat de quibus bonis, vocatam Francinam.
Super VI° interrogatus, dixit quod non recordatur. Sed videtur sibi
quod sit annus preteritus vel circa, sed ignorat an sit eius ﬁlia vel
cuius. Super VII° dixit se ignorare an sit eius ﬁlia, cum audiverit
dici et iurari a dicto priore quod non erat nec est ipsa Francina
ﬁlia sua. Sed fama est in contrarium, cum secundum famam aliqui
dicant esse ﬁliam ipsius prioris et cuiusdam alius concubine, quam
olim tenere solebat, vocate Iohane, ut dicitur. Super VIII°, IX° et X°ai
interrogatus, dixit se ignorare, et etiam XI°. Super XII° interrogatus,
dixit quod multotiens vadit extra monasterium, sed credit, ut dixit,
quod propter fructus et redditus monasterii colligendos. Super XIII°
interrogatus, dixit se ignorare, sed vidit eam aliquando comedentem
cum dicto priore intus dictum monasterium et cum matre ipsius
prioris. /Fol. 54v/ Super XIIII° interrogatus, dixit quod bene, nec scit
oppositum. Super XV° dixit quod aliquando tenetur ibi hospitalitas
et aliquando non. Super XVI° dixit quod fructus dicti monasterii,
solutis portionibus monacalibus,aj dictus prior expendit in eo quod
sibi videtur. Super XVII° dixit quod sic pro presenti. Sed tempore
preterito ille qui portiones ministrabat, pro eo dabat multotiens
vinum nimis linfatum. Super XVIII° interrogatus, dixit quod non,
sed ignorat cuius culpa. Sed credit quod, si prior hoc preciperet,
omnes libenter comederent. Super XVIIII° dixit quod sic, et cetera,
ut sacrista. Super XX° interrogatus, dixit quod sic, a falles et a la
grescha, etiam cum laicis et monachis, scilicet cum ipso deponente
a falles dumtaxat. Super XXI° interrogatus, dixit se ignorare. Super
XXII° et XXIII° interrogatus, dixit se ignorare.
a. ordinis sancti Benedicti interlineat.
b. medio iuramento interlineat.
c. Segueix d- ratllat.
d. Segueix s- ratllat.
e. sub pena... qualibet al marge superior dret.
f.
vice manca al manuscrit.
g. Interlineat.
h. Interlineat.
i. Segueix i- ratllat.
j. et
per... ordinem interlineat.
k. Interlineat.
l. Segueix c ratllat.
m. quantum... monasterii interlineat.
n. aduc al ms.
o. et ubi et... pro eo interlineat.
p. solereret
al manuscrit.
q. dote al marge esquerre.
r. require XIIIImum et alia enterrogatoria in
IIª sequentis pagina, al marge inferior dret, on XIIIImum et és interlineat.
s. ecclesie dicti
monasterii interlineat.
t. seu pixide interlineat.
u. Abreviatura ratllada.
v. dicte ecclesie... constructum interlineat.
w. Interlineat.
x. Segueix et semis ratllat.
y. infra
duos menses interlineat.
z. Segueix sint ratllat.
aa. vice qualibet interlineat. ab. un
al manuscrit.
ac. clastrum al manuscrit.
ad. Interlineat.
ae. -pe interlineat.
af.
Segueix satis nec- ratllat.
ag. Segueix de v- ratllat.
ah. et repetit al manuscrit.
ai.
IX° et X° interlineat.
aj. Segueix si ratllat.
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Ecclesia parrochialis sancti Pauli de Episcopali
Die martis, XVIª iulii,a anno predicto, prefatus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti
Pauli, in qua reperiit Nicholaum Ros, presbiterum, regentemb sacristiam dicte ecclesie pro Petro Mironi, comorante in parrochiali ecclesia
de Episcopali, ubi est beneﬁciatus. Valet ipsa sacristia communiter
annuatim residendo XV libras, ad presentationem capellani maioris
de Episcopali. Est autem in ipsa ecclesia beneﬁcium simplex, diaconile nuncupatum, quod obtinet Anthonius Thome, presbiter de
Crudiliis, et deservit pro eoc dictus Nicholaus Ros, valore octo migeriarum frumenti. Nec sunt alia beneﬁcia. Et, quia dictus sacrista,
quamvis monitus, non interfuit ingressui domini episcopi in ipsam
ecclesiam nec recepit eum, ut alii sacriste consueverunt, ideo eum
condempnavit in L solidos.
Primo enim visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in quadam pixide eburnea sub clave reconditum in tabernaculo altaris maioris et decenter. Sed forme erat nimisd antique et
non recentes, ut decet, ymmo dubitabat dominus episcopus et alii
qui gustaverunte de formisf non consecratis sed confectis illa die
eadem qua confecte fuerunt ipse consecrate, ut retulit ipse regens
sacristiam, an ipse forme sint penitus alterate.g Ideo ordinavit ipse
dominus quod amodo forme renoventur, cum consecrabuntur, in
yeme singulis XXti diebus et in estate singulis XV diebus sub pena
viginti solidorum vice qualibet qua contrafactum fuerit committenda.
Item cum quedam frontitia ferrea valve dicti tabernaculi sit fracta,
ordinavit quod aptetur infra octo dies sub pena XXti solidorum.
Item visitavit custodiam ligneam, que fertur ad communicandum
inﬁrmos, quam reperiith debiliter. Sed parrochiani sunt pauci et
pauperes. Exortatus est dominus episcopus ipsos parrochianos ut
faciant ibi custodiam argenteam, quam primum poterunt, et contulit XL dies de indulgentia omnibus ad hoc manus porrigentibus
adiutrices. Item recognovit sanctum crisma et oleum cathecuminum
et inﬁrmorum, que reperiit ini quodam cufro fusteo in amforis stagneis. Sedj los taps sunt de stupa. Ordinavit quod los taps ﬁant de
bombate et sepiantur etiam ipse amfore de bombate, ut stent ﬁrmiter, infra sex dies sub pena quinque solidorum. Item ordinavit
quod scribantur verba consecrationis Corporis et Sanguinisk Christi
in quodam pergameno, quod ante se teneat quilibet celebrans in
dicta ecclesia et in eo ipsa verba prelegatl et hoc ﬁat infra decem
dies, sub pena XXti solidorum.
/Fol. 57r/
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/Fol. 57v/ Item visitavit fontes baptismales, qui non retinent bene
aquam et cohopertorium est perforatum et inutile. Ordinavit quod
abtentur et ﬁat cohopertorium novum cum cimento duplici infra
annum, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item altare maius, quod reperiit competenter ornatum pannis.
Sed patena calicis est reparanda. Ordinavit quod infra duos menses
reparetur sub pena decem solidorum.
Item, altare sancti Iacobi, quod reperiit pauperrime ornatum,
sed non habet redditus.
Item fuit interrogatus dictus regens sacristiam si lampades et
alia luminaria, que debent ardere ante Corpus Christi et in ipsa
ecclesia, ardent, ut decet, vel non. Et dixit quod ipse lampades, que
sunt due in ipsa ecclesia, quandoque cessant ambe per unam ebdomadam et Corpus Christi est sine lumine, et quandoque et multotiens
cessat una tantum, quoniam, ut dixit non sufﬁcit ad hoc oleum.
Interrogatus si scit aliqua anniversaria aut elemosinas cessare in
ipsa ecclesia, et dixit quod non. Audivit tamen dici quod debet dari
pauperibusm certa quantitas panis cocti singulis annis in valvis dicte
ecclesie feria IIª post Pascha per aliquos. Ignorat tamen si omnes
ad hoc obligati hoc faciant et si erogant quantitatem quam debent
vel non. Interrogatus si habet licentias deserviendi dictis sacristie
et diaconili, et dixit quod sic de annis preteritis, sed non de anno
currenti. /Fol. 58r/ Interrogatus de usurariis, sortilegis, concubinariis,
a ﬁde catholica deviantibus aut Deum vel sanctos blasfemantibus
aut matrimoniis illicitis aut excommunicatis et conﬁteri nolentibus,
et cetera, et dixit se ignorare. Sed dixit quod Michael Sala dicte
parrochie desponsavit na Massen, bene sunt XV anni preteriti, et
stant simul ut maritus et uxor et non solemnizaruntn adhuc matrimonium in facie ecclesie. Mandavit ipse dominus episcopus dicto
Michaeli, presenti,o quod prima die nuptiarum ipsum matrimonium
solemnizet, ut christianorum est moris, sub pena [...].
Petrus Dalmatii, laicus dicte parrochie, testis iuratus, et cetera,
et primo fuit interrogatus si presbiteri dicte ecclesie celebrant missasp et faciunt bene ofﬁcium ad que tenentur, et dixit se ignorare.
Sed credit quod non, quoniam audivit dici quod sacrista tenetur
celebrare ter in ebdomada et similiter diaconus, et non faciunt,
nec aliquis residet continuo in ipsa ecclesia, sed quandoque ibi
celebratur et aliquotiens non. Interrogatus si aliquis obierit in dicta
parrochia absque confessione vel alio sacramentoq ob culpam curati,
et dixit se ignorare. Interrogatus si scit aliquem ex dictis presbiteris
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viventem incontinenter aut si sit concubinarius vel de concubinatu
infamatus aut usurarius, iurator vel lusor aut alienator proprietatis
sui beneﬁcii,r et cetera, et dixit se ignorare, sed vidit quandoque
ipsum sacristam ludentem ad ales in platea de Episcopali. Interrogatus de sortilegis, laicis usurariis, matrimoniis illicitis, et cetera, et
dixit quods Caterina Arboça, vidua dicte parrochie, utitur aliquibust
coniurationibusu contra morbum ﬁstolarum et de bosca, sed non
recordatur de verbis ipsius coniurationis. Et Franciscus Dalmatii,
ﬁlius ipsius deponentis, facit, /Fol. 58v/ ut dixit, aliquas coniurationes
per carregament, alias berb. Item dixit quod Michael Sala non solemnizavit suum matrimonium contractum cum na Massen, bene sunt
X anni preteriti. Alia ignorat. Interrogatus de elemosina predicta
ipsius panis erogandi pauperibus, et cetera, et dixit quod ipsam
elemosinam instituit quidam Bernardus Oliverii quondam, quam
nunc administrantv probi homines ipsius parrochie. Sed non possunt exhigi seu haberi redditus ad hoc depputati, ymmo plures et
pro maiori partew sunt perditi et debetx habere ipsam institutionem
en Feliu Frigola de Fontaseca, heres dicti Bernardi Oliverii. Erat
autem pretium censualium dicte elemosine, ut dicitur, DCCCCorum
solidorum de violario.
Ecclesia in tegimine campanis et aliis, competenter.
Item recognovit libros ipsius ecclesie, quos reperiit pauperrime,
sed parrochia est etiam pauperrima.
Item fuit repertum quod Petrus Camos, laicus, desponsavit
quandam vocatam Ciliam, cum qua habitat, ut vir et uxor, a longo
tempore citra, nec curarunt ipsum matrimonium in facie Ecclesie
solemnizare.y
Item recognovit hospitium sacristie, quod reperiit destructum
et ruinatum pro maiori. Et speratur fortius dirrui nisi breviter reparetur.
a. Segueix pre- ratllat.
b. presbiterum regentem interlineat.
c. Anthonius Thome... pro eo interlineat.
d. Interlineat.
e. Interlineat.
f. Segueix factis ratllat.
g.
qua confecte... alterate al marge dret.
h. Segueix bene ratllat.
i. sub al manuscrit.
j.
Segueix non est satis ratllat.
k. sanguis al manuscrit.
l. Segueix sub ratllat.
m.
Interlineat.
n. Segueix etiam ratllat.
o. Interlineat.
p. Interlineat.
q. Segueix absque ratllat.
r. Segueix et ratllat.
s. quod manca al ms.
t. Segueix iratllat.
u. Segueix pro ratllat.
v. administrant a sobre de f ratllada.
w. Segueix
censua- ratllat.
x. Abreviatura ratllada.
y. provideatur al marge esquerre.
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Ecclesia parrochialis sancti Martini
de Laneriis alias de Castro Impuriano
Die mercurii, intitulata XVIIª iulii, anno predicto, prefatus
reverendus dominus episcopus visitavit personaliter parrochialem
ecclesiam sancti Martini de Laneriis, alias de Castro Impuriano, in
qua reperiit Iohannem Rogerii, ebdomadarium ipsius ecclesie, qui
in ipsa ecclesia vel in dicto castro continue residet. Reperiit etiam
presentem in ipsa ecclesia casu Iulianum Martha, sacristam ipsius
ecclesie, residentem communiter in ecclesia de Volpeyach, in qua
est beneﬁciatus. Valet ipsa sacristia residendo communiter annuatim XVIII libras. Confert eam cappellanus maior ipsius ecclesie,
ut dicitur. Valet dicta ebdomaria XII libras, quam confert dictus
capellanus. Nec sunt alia beneﬁcia, nisi cappellania maior, quam
obtinet venerabilis Gabriel Pavia. Valet XXV libras. Interrogatus
dictus sacrista quis deservit pro eo dicte sue sacristie, et dixit quod
ipsemet deservit et venit ad ipsam ecclesiama quandoque tribus diebus in ebdomada quandoque quatuor et alias sicut potest.
Primo enim visitavit idem dominus episcopus sanctissimum
Corpus Christi, quod reperiit sub quodam cufro fusteo, pendente
supra altare maius, cuius Corporis forme erant nimis antique. Ordinavit quod amodo forme renoventur in estate singulis XV diebus
et in yeme singulis tribus ebdomadis sub pena XXti solidorum. Item
ordinavit quod ﬁat ibi tabernaculum infra annum a Nativitate Domini incoandumb sub pena interdicti ingressus ecclesie, pro dicto
sanctissimo Corpore recondendo. Et ammodo non suspendatur vas
in quo ipsum Corpus sanctissimum recondetur. Et contulit XL diesc
indulgentie cuilibet benefacienti pro dicto tabernaculo. Item recognovit custodiam, in qua ipsum Corpus reconditur, cum fertur ad
communicandum inﬁrmos, quam reperiit esse de lautono. Ordinavit
quod ﬁat custodia argentea, quam primum ﬁeri poterit, conferens
XL dies indulgentie cuilibet manus porrigenti ad hoc adiutrices et
concessit litteram a capitandi per totam diocesim.
/Fol. 59v/ Item recognovit crisma et olea sancta, que reperiit sub
quodam cufro ligneo clauso cum clave in amforis stagneis, excepta
amfora olei inﬁrmorum, que est vitrea. Ordinavit quod infra XV dies
ﬁat ibi pro dicto oleo quedam amfora stagnea sub dicta pena.
Item fuit interrogatus medio iuramento dictus sacrista si parrochiani conveniunt libenter ad missas et recipiunt sacramenta. Interrogatus de vita et honestate dicti ebdomadarii, et dixit eum esse
in omnibusd bene honestum, excepto quod quandoque, sed raro,
/Fol. 59r/
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propter iram iurat per Corpus Dei. Interrogatus de parrochianis suis
si conveniunt libenter ad ecclesiam pro missis audiendis et recipiendis sacramentis, et dixit quod sic, competenter secundum alios
christianos. Interrogatus de excommunicatis, usurariis, matrimoniis
illicite contractis, Deum vel sanctos enormiter blasfemantibus, sortilegis aut a ﬁde catholica deviantibus, et ceterae, et dixit se habere
parrochianos bene catholicos, nec scit eorum aliquem aliquo ex
dictis vitiis denigratum.
Bernardus Pla, laicus, olim operarius dicte ecclesie, interrogatus
si presbiteri dicte ecclesie faciunt bene ofﬁcium suum et celebrant
missas et tradunt libere ecclesiastica sacramenta, aut si ob culpam
ipsorum aliquis in dicta parrochia obierit absque confessione vel
alio petito sacramento, et si vivunt honeste, et cetera, et dixit quod
bene faciunt ofﬁcium et celebrant missas et alia ad que tenentur, et
quod de eis ambobus multum bene tota parrochia contentatur, ut
de bonis et honestis presbiteris nullo vitio infamatis, excepto quod
dictus ebdomadarius quandoque, sed raro, iurat per Corpus Dei,
sed hoc propter iram.
/Fol. 60r/ Bernardus Rogerii, operarius ipsius ecclesie, interrogatus
singillatim de omnibus supradictis, et deposuit prout primus.
Item recognovit dictus dominus episcopus sacros fontes baptismales, quos reperiit clausos et alias competenter.
Item visitavit altare maius, quod reperiit competenter ornatum.
Item altare beate Marie, quod reperiit pauperrime ornatum,
sed providetur de elemosinis. Ordinavit quod ﬁant ibi quedam corporalia infra tres menses.
Item recognovit libros eiusdem ecclesie, quos reperiit bonos
et bene, sed desunt Constitutiones et Breviarium, quod ibi est, est
religandum. Ordinavit quod religetur infra mensem, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
De lampadibus et aliis luminaribus, bene.
De tegimine, campanili et campanis, et cetera, bene. Sed ordinavit quod claudatur foramen per quod aqua ingreditur in ipsam
ecclesiam, cum pluit, infra mensem sub dicta pena.f
De aniversariis et elemosinis, bene.
a. ad ipsam ecclesiam interlineat.
b. a nativitate... incoandum interlineat.
c. Segueix de al manuscrit.
d. Segueix s- ratllat.
e. et cetera al marge dret.
f. sed
ordinavit... pena al marge inferior dret.
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Ecclesia parrochialis sancti Iuliani de Buadella
Die iovis, XVIIIª iulii, anno predicto, prefatus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti
Iuliani de Buadella, in qua reperiit presentema Petrum Boscani,
sacristam ipsius ecclesie. Valet ipsa sacristia XVIIb libras residendo.
Confert cappellanus maior. Est absens a dicta ecclesia diaconus
eiusdem. Valet ipsum diaconile VIII libras. Cessat a prima die iunii
proxime preteriti. Ordinavit quod omnes fructus arrestentur, et de
facto arrestavit, pro tempore quo cessavit,c conﬁscando illos lampadi
dicte ecclesie usque ad X solidos. Et inde recipiat fructus sacrista
et deserviat vel faciat deservire et habeat licentiam infra octo dies
subd pena X solidorum.e
Primo visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiitf
in quodam cufro ligneo reconditum, suspenso ante altare ipsius
ecclesie, cuius forme erant nimis antique. Bene sunt duo menses
preteriti quibus fuerant consecrate, ut dixit ipse sacrista.g Ordinavit quod ab inde ipse forme renoventur quoad facturam et quoad
consecrationem in estateh singulis XV diebus et ini yeme singulis
XXti diebus sub pena viginti solidorum. Item ordinavit quod ﬁat
ibi retrotabulum pro ipso sanctissimo Corpore recondendo, quamprimum ﬁeri poterit,j indulgendo cuilibet ad hoc iuvanti XL dies
de indulgentia, mandando ﬁeri litteras. Item visitavit custodiam,
in qua ipsum Corpus reconditur, cum fertur ad communicandum
inﬁrmos, quam reperiit de fuste et pauperrime, sed parrochiani sunt
pauperes. Item crisma et olea sancta, que reperiit in quodam cufro
ligneo in amforis stagneis sub clave reconditis et alias competenter.
Sed, quia deﬁcit dek bombate, ordinavit quod ponatur infra tres
dies sub pena V solidorum. Item sacros fontes baptismales, quos
reperiit clausos cum clave, sed non retinent aquam. Ordinavit quod
teneatur ibi semper una parapsis cum aqua ipsorum fontium sub
pena trium solidorum.
/Fol. 61v/ Item visitavit altare ipsius ecclesie sub invocatione sancti
Iuliani, quod reperiit competenter ornatum. Sed calix est stagneus.
Ordinavit quod amodo non celebretur cum eo, sed frangatur statim
et habeatur alius calix argenteusl hinc ad festum sancti Michaelis
proxime venturi sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item infra
dictum tempus religetur Missale sub dicta pena.
Item, libros, competenter. Item, lampades et alia luminaria,
elemosinas et anniversaria, bene.
/Fol. 61r/
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Item fuit interrogatus dictus sacrista de parrochianis suis, si
conveniunt libenter ad missas et si conﬁtentur et recipiunt sacramenta, et dixit quod sic. Interrogatus de usurariis, sortilegis, excommunicatis, concubinariis, et cetera, ut in aliis parrochiis, et
dixit se ignorare.
Tegimen ecclesie, campanile et campane, bene.
Item, hospitium sacristie, bene.
Item fuit interrogatus Petrus Dez Pou, laicus dicte parrochie,
qualiter contentatur parrochia de dicto sacristam missis et alio divino
ofﬁcio, et dixit quod bene, excepto quod communiter non celebrat
nisi ter in ebdomada in ipsa ecclesia et deservit alii ecclesie curate.
Interrogatus si scit quod aliquis obierit in dicta parrochia absque
sacramento petito ob culpam ipsius sacriste, et dixit quod non. Interrogatus de vita et honestate dicti sacriste, scilicet si vivit continenter
vel si est concubinarius aut de concubinatu infamatus, lusor, iurator,
rixosus, usurarius,n sortilegus aut alienator proprietatis sui beneﬁcii
vel inmiscens se mercantiis, et dixit quod antiquitus dictus sacrista
solebat tenere in domo propria quandam servitricem, de qua erat
secundum aliquos infamatus et secundum aliquos non, cum aliqui
dicant quod non habet testiculos, et tenuit eam IIIIor vel quinque
annis, vocatam Caterinam, ex quao /Fol. 62r/ nescitp ipse testis quod
habuerit aliquam prolem. Et post dicte femine obitum, que obiit
in posse dicti sacriste, recepit aliam servitricem etatis XL annorum
vel circa, vocatam vulgariter na Margoy, que fuit emptitia sive serva
d’en Stanyol, laici de Palafrugell quondam, ex qua, ut dicitur, dictus
Stanyol, dum vivebat, habuit aliquos ﬁlios et quam post obitum d’en
Stanyol dictus sacrista recepit et tenuit in domo sua propria per
annum et semis vel circa proxime preteritum, de qua, ut predicitur
de alia, est secundum aliquos infamatus et secundum quosdam non,
ratione predicta. Et quam feminam, postquam ipse sacrista scivit
quod domino episcopo displicebat clericos tenere servitrices, eam
expulit a domo propra, et nunc moratur in loco de Pals, sed nescit
cuius expensis. Interrogatus si est diu quod dictam feminam expulit
eam a domo sua, et dixit quod est preteritus unus mensis vel circa,
sed ex post venit ad domum ipsius sacriste aliquando abluens sibi
pannos. Item dixit quod ipse sacrista iurat multotiens per membra
Dei et sanctorum.
Item, cum reperiit hospitium beneﬁcii diaconilis ruinosum,
ordinavit [..]q
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a. Segueix Boscani ratllat.
b. Segueix lib- ratllat.
c. Segueix et ratllat.
d.
sub manca al mamuscrit.
e. fructus sacrista... pena X solidorum al marge dret.
f.
Interlineat.
g. ut dixit ipse sacrista interlineat.
h. estate a sobre de yeme ratllat.
i.
Segueix estate ratllat.
j. Segueix sub pena interdicti ingressus ecclesie ratllat.
k. Segueix p- ratllada.
l. Segueix infra ratllat.
m. dicto sacrista interlineat.
n. usarius
al ms.
o. Stanyol Palafrugell/ Margoy XL anys any e mig/ Catherina IIII o V anys/
més et venit, al marge inferior.
p. Segueix quod ratllat.
q. iurator/ hospitium diaconi
reparet... in posse suo et ideo ad IIIIor annos singulis... al marge inferior.

Ecclesia sancti Pauli de Fonte Claro
Die veneris, intitulata XVIIIIª iulii, anno predicto, prefatus
reverendus dominus episcopus visitavit personaliter parrochialem
ecclesiam sancti Pauli de Fonte Claro, in qua reperiit presentem
Iohannem Alio, sacristam. Valet communiter ipsa sacristia viginti
libras annuatim residendo. Confert eam abbas de Amerio. Nec sunt
alia beneﬁcia.
Primo enim post misse celebrationem et absolutionem generalem ipse dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi,
quod reperiit in quodam tecatiolo fusteo, pendente supra altare maius,
sub clave reconditum, cuius forme erant competenter recentes. Sed,
ut propensius caveatur ab inde, ordinavit quod amodo forme ﬁant
recentes et consecrentur singulisa viginti diebus in yeme et in estate
singulis XVcim sub pena viginti solidorum. Item ordinavit quod ﬁat
ibi tabernaculum infra annum pro dicto Corpore recondendo et inde
non suspendatur custodia, sub qua ipsum Corpus sanctissimum
recondetur, sub pena interdicti ingressus ecclesie. Et indulsitb XL
dies indulgentie cuilibet benefacienti ipsi tabernaculo, concedendo
litteras opportunas. Item visitavit custodiam argenteam, in qua ipsum Corpus reconditur, cum fertur ad communicandum inﬁrmos,
quam reperiit decenter et bene. Item crisma et olea sancta, que
reperiit sub quodam tecatiolo fusteo aperto sed in quodam armario
cum clave recondito, in amforis stagneis, in una quarum non estc
scriptusd titulus.e Ordinavit quod infra duos dies ponatur ibi titulus
sub pena V solidorum et quod ﬁant mijans in ipso tecatiolo infra
octo dies sub eadem pena. Item sacros fontes baptismales, quos
reperiit clausos sub clave, sed cohopertorium est perforatum. Ordinavit quod claudatur et reparetur infra XV dies sub pena interdicti
ingressus ecclesie.
/Fol. 63v/ Item, altare maius, quod reperiit carens pannis. Ordinavit quod infra annum ﬁant duo panni seu mape sub dicta pena.
Item ordinavit quod graduarium lapideum, quod est ante ipsum
/Fol. 63r/
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altare, reparetur infra mensem sub dicta pena. Item altare sancte
Crucis, quod reperiit competenter ornatum. Item altare sancti Vincentii, quod reperiit competenter ornatum.
Item, libros ipsius ecclesie, quos reperiit bene et bonos, sed
Psalterium est in aliquibus partibus reparandum. Ordinavit quod,
sub dicta pena, reparetur infra annum.
Item fuit interrogatus dictus sacrista si omnes parrochiani sui
conveniunt libenter ad ecclesiam ad conﬁtendum et recipiendum
sacrum Eucaristie sacramentum, et dixit quod sic. Interrogatus si
scit aliquem in dicta parrochia excommunicatum, obdormientem
in excommunicatione, necligenter aut usurarium, sortilegum, deviantem a ﬁde, concubinarium aut matrimonium illicitum contrahentem, Deum vel sanctos blasfemantem, et cetera, et dixit quod
non. Interrogatus si in ipsa ecclesia cessant alique lampades vel
alia luminaria anniversaria vel elemosine ob culpam alicuius qui
ad hoc teneatur, et dixit quod non.
/Fol. 64r/ Anthonius Real, unus ex operariis dicte ecclesie, testis
iuratus, et cetera, primo si dictus sacrista facit bene ofﬁcium suum
et si celebrat missas et ministrat libenter et libere ecclesiastica sacramentaf suis parrochianis, ut debet, et dixit quod bene. Interrogatus si scit vel dici audivit quod aliquis obierit in dicta parrochia
absque confessione vel alio sacramento ob culpam dicti sacriste, et
dixit quod non. Interrogatus de vita et honestate dicti sacriste et si
vivit continenter aut si est concubinarius vel de concubinatu infamatus vel lusor, iurator, rixosus, usurarius, sortilegus aut alienator
alicuius proprietatis sui beneﬁcii vel inmiscens se mercantiis,g et
dixit eum esseh in omnibus bone et honeste fame, nullo ex vitiis
supredictis infamatum.i Interrogatus si scit aliquem laicum usurarium, concubinarium, sortilegum, Deum vel sanctos blasfemantem
aut deviantem a ﬁde, excommunicatum, obdormientem necligenter
in excommunicatione aut aliquod matrimonium illicite contractum,
etc, et dixit quod non.
Iohannes Petri, laicus, alter operarius, testis iuratus, et cetera,
super primo dixit quod bene. Super secundo dixit quod non. Super
III° dixit quod pro nunc bene vivit dictus sacrista honeste et est
in omnibus bone fame. Est tamen verum quod ante celebrationem
Sinodi novissime solebat tenere quandam servitricem, de qua erat
aliquantulum infamatus, sed confestim post Sinodum eam expulit
penitus a parrochia,j nec inde fuit scitum quod locutus fuerit cum
ea, nec scit ipse testis ubi nunc est dicta femina. Nec scit pro nunc
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/Fol. 64v/ quod dictus sacrista sit aliquo vitio denigratus nec etiam
infamatus. Super IIII° interrogatus, dixit quod non.
Item contulit dictus dominus episcopus facultatem plenariam
parrochianis dicte ecclesie erigendik et construendi altare sub invocatione beatissime Virginis Marie illo modo et in illa parte ipsius
ecclesie, prout ipsis parrochianis fuerit bene visum.
Item cum sit repertum quod quandoque purgatur bladum intus ipsam ecclesia et tenetur bladum in choro ipsius ecclesie vel
in loco ubi solebat esse chorus, ordinavit quod infra annum restituatur ipse chorus, prout erat antiquitus, sub pena XXXta librarum
Barchinone et quod ibi amodo non ponatur ibi aliquod bladum,
sed extrahatur illud quod nunc est infra mensem sub pena decem
librarum Barchinone. Et si aliquod ex predictis contra huiusmodi
ordinationem sacrista ipsius ecclesie ﬁeri permittet aut denuntiabit domino episcopo, incurrat penam, pro quolibet et qualibet vice
quam contrafaciet, viginti librarum.
a. Segueix tribus ed- ratllat.
b. indulsit interlineada.
c. Interlineat.
d. abreviatura ratllada.
e. Abreviatura ratllada.
f. et ministrat... sacramenta interlineat.
g.
vel inmiscens se mercantiis interlineat.
h. esse manca al manuscrit.
i. infamato al
manuscrit.
j. a parrochia interlineat.
k. Segueix alta- ratllat.

Ecclesia beate Marie et sancti Petri
de Paatio de Turria
Die sabbati, intitulata XXª iulii anni predicti, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam beate
Marie et sancti Petri de Palatio de Turri, in qua reperiit presentem Bartholomeum Tallaferre, ebdomadarium ipsius ecclesie. Valet
ipsa ebdomadaria XII vel XIII libras residendo. Confert cappellanus maior, qui est pro nunc venerabilis Guillelmus Marinerii. Sunt
autem absentes a dicta ecclesia: Petrus Pol, sacrista, comorans in
diocesi Barchinone absque licentia episcopi, bene sunt tres vel IIIIor
anni preteriti. Valet ipsa sacristia communiter annuatim residendo
XXX ﬂorenos Aragonum et confert eam idem cappellanus maior.
Item Petrus de Casacuberta, beneﬁciatus in altari sancti Salvatoris eiusdem ecclesie, moratur Barchinone ab VIII vel decem annis
citra. Valet ipsum beneﬁcium residendo communiter XIIcim libras
Barchinone. Item Anthonius Salamir, beneﬁciatus in eodem altari,
eiusdem valoris, moratur in parrochiali ecclesia de Pals, cuius est
sacrista. Pertinent dicta duo beneﬁcia ad presentationemb venerabilis Petri Michaelis, domini loci de Palatio de Turri. Item Iohannes

/Fol. 65r/
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Alio, presbiter, beneﬁciatus in altari maiori, moratur in parrochiali
ecclesia de Fonte Claro, cuius est sacrista. Valet ipsum beneﬁcium,
vocatum De Hospitali,c communiter residendo XII libras. Est ad
presentationem dicti domini de Palatio. Nec sunt alia beneﬁcia in
ipsa ecclesia nisi beneﬁcium dictum De Tabula, quod olim solebat
obtinere dictus Petrus de Casacoberta, sed nunc nescitur quis eum
obtinet.d
Fuit interrogatus dictus ebdomadarius qui deserviunt dictis
beneﬁciis absentium, et dixit quod dicte sacristie deservit Petrus
Boscani, sacrista de Buadella; beneﬁcio dicti Petri de Casacuberta deservit ipse ebdomadarius, sed non habet licentiam; beneﬁcio
dicti Anthonii Salamir deservit ipsemet Petrus Salamir; et beneﬁcio
Iohannis Alio deservit ipsemet Iohannes. Ordinavit quod infra XX
dies dictus sacrista personaliter resideat in sua ecclesia sub pena
privationis dicte sacristie.
In primis dictus dominus episcopus visitavit sanctissimum
Corpus Christi, quod reperiit in quodam tecatiolo ligneo, clauso
cum clave, pendente supra altare maius, involutum cume corporalibus lineis,f cuius forme erant satis recentes. Ordinavit quod ﬁat
ibi tabernaculum pro dicto sanctissimo Corpore recondendo infra
annum sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item quod sub dicta
pena ponatur supra dictum altare propter pulverem, qui ibi solet
cadere, unus pannus sive sobrecel hinc ad festum sancti Michaelis
proximum. /Fol. 65v/ Item visitavit custodiam argenteam, in qua reconditur ipsum Corpus, cum fertur ad communicandum inﬁrmos,
in qua reperiit modicum pannum de cendat troceum, antiquum et
diruptum et non corporalia lini. Ordinavit quod statim habeantur
corporalia de lino. Item visitavit crisma et olea sancta, que reperiit
sub quodam cufro ligneo, sub clave recondita, in amforis stagneis
et bene, sed in amfora olei inﬁrmorum defﬁcit titulus. Ordinavit
quod per totam presentem diem ponatur ibi titulus sub pena quinque solidorum.
Item altare maius, scilicet beate Marie,g quod reperiit competenter ornatum pannis et palliis, calicibus ac etiam vestimentis,
sed defﬁciunt cohopertorium et candalabra.h Ordinavit quod infra
annum ﬁat ibi cohopertorium de coreo sub eadem pena.
Item altare sancti Petri, quod reperiit competenter ornatum. Item
altare sancti Salvatoris, quod reperiit competenter ornatum.i
/Fol. 66r/ Item, altare sancti Michaelis, quod reperiit competenter
ornatum.
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Bartholomeus Tallaferre, ebdomadarius predictus, interrogatus
medio iuramento si scit aliquas lampades vel alia luminaria aut
elemosinas seu anniversaria, que cessent in dicta ecclesia ob culpam alicuius, et dixit quod non. Interrogatus si parrochiani dicte
ecclesie conveniunt libenter ad missas audiendas et si conﬁtentur
et recipiunt sacrum Eucharistie sacramentum, ut debent, et dixit
quod ut debent, sed pigre et in diebus dominicis et festivis tertia
pars populi cessat venire ad ipsam ecclesiam et raro audiunt missam
completam. Interrogatus si scit in dicta parrochia aliquem usurarium vel sortilegum, excommunicatum, negligenter in excommunione
obdormientem aut Deum vel sanctos blasfemantem aut deviantem
a ﬁde catholica seu alias malum christicolam aut aliquod matrimonium illicite contractum, et dixit quod non.
Anthonius Garriga, laicus alter ex operariis dicte ecclesie, testis
iuratus et interrogatus, et ceteraj, primo de lampadibus et luminaribus
dicte ecclesie si ardent, ut decet, et dixit quod quatuork lampades,
ad quas tenetur dictus ebdomadarius, cessant multotiens, quandoque
omnes et quandoque due et quandoque tres. Sed nesciret dicere
quanto tempore cessarunt. Et, ut dixit, ipsi operarii interrogarunt
aliquotiens dictum ebdomadarium quare dicte lampades cessabant,l
cum recipiat certos redditus pro eis qui solebantm sufﬁcere ad complementumn olei ipsarum /Fol. 66v/ lampadum. Dicit ipse sacrista quod
nunc ipsi redditus non sufﬁciunt. Et ut asseruit ipse testis, operarii
solebant ipsos redditus recipere et semper sufﬁciebant, cum ipsi hoc
administrabant. Interrogatus si presbiteri dicte ecclesie deserviunt
bene eorum beneﬁciis et celebrant missas et aliudo divinum ofﬁcium
et ministrant ecclesiastica sacramenta, ut tenentur, et dixit quod
non, quoniam sacrista estp absens et deserviens pro eo non potest
bene duabus ecclesiis parrochialibus deservire, et ceteri etiam male
deserviunt, preter ebdomadarium qui continue residet. Interrogatus
si deserviens sacristie ministrat libenter et libere ecclesiastica sacramenta, cum petuntur, et dixit quod sic. Interrogatus si scit quodq ob
culpam curati aliquis obierit in dicta parrochia absque confessione
vel alio sacramento petito, et dixit quod non. Interrogatus si scit
aliquem presbiterum dicte ecclesie fore concubinarium, usurarium,
excommunicatum, lusorem, iuratorem aut proprietatis sui beneﬁcii
alienantem aut mercantiis se inmiscentem, et cetera, et dixit se
ignorare, excepto quod secundum famam Iohannes Alio, presbiter
predictus, emit cum aliquibus laicis bestiaria a miges, scilicet cum
Guillelmo Blanch de Palau. Interrogatus si scit aliquem laicum usurarium, sortilegum, excommunicatum, negligenter obdormientem in
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excommunicatione aut Deum vel sanctos blasfemantem /Fol. 67r/ aut
aliquod matrimonium illicitum, et dixit quod non.
Petrus Mironi, alter operarius, interrogatus, et cetera, supra
primo respondit ut primus, hoc adiecto: quod, utr retulit ipse testis,
arrendavit dictas quatuor lampades seu redditus earum per duos
annos, et fecit semper ipsas lampades ardere, et etiam superfuerunt
XXXta solidi, ipsis quatuor lampadibus provisis. Super secundo interrogatus, dixit quod male dicta parrochia contentatur de servitio
dictorum presbiterorum propter absentias quas faciunt, excepto dicto
ebdomadario, qui residet. Super III° interrogatus, dixit quod sic.
Super IIII° respondit ut alter operarius. Et similiter super V°.
Items recognovit libros dicte ecclesie et reperiit quod Epistolarium est religandum. Ordinavit quod religetur infra duos menses
sub pena interdicti ingressus ecclesie. Ceteros autem reperiit bonos
et bene.
Item ordinavit quod quilibet beneﬁciatus in dicta ecclesia ostendat fundationem sui beneﬁcii infra XV dies sub pena XXti solidorum
vel copiam ipsius fundationis. Prorrogavit dictum sacristam de Pals
usque ad XIam augusti. Item quod quilibet deserviens beneﬁciis absentium ostendat licentias in forma sub pena XXti solidorum infra
VIII dies.
/Fol. 67v/ Item,t cum fuerit repertum quod per tegimen ecclesie
ingreditur aqua in eam, cum pluit, ideo ordinavit quod hinc ad festum Omnium Sanctorum tegimen seu terramen reparetur, ut decet,
sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item ordinavit ut in aliis ecclesiis quod forme sanctissimi Corporis Christi reﬁciantur seu conﬁciantur noviter in yeme singulisu
viginti diebusv et in estate singulis XVcim diebus sub pena viginti
solidorum. Item quod infra XV dies scribantur verba consecrationis
in quodam pergameno, in quo quilibet celebrans in ipsa ecclesia
ipsa verba legat, cum ipsum sanctissimum Corpus et sanguinem
consecrabit, sub pena viginti solidorum.
Item visitavit hospitium beneﬁcii dicti Iohannis Alio, quod
reperiit competenter, exceptis aliquibus paucis reparationibus necessariis.w Pro quibus reparandis ordinavit quod dictus beneﬁciatus
exponat in reparationibus magis necessariis duos ﬂorenos infra annum sub pena duorum ﬂorenorum.x
a. De la Tor al marge superior.
b. Segueix p- ratllat.
c. vocatum de hospitali interlineat.
d. beneﬁcio... eum obtinet interlineat i al marge dret.
e. Segueix
panno decendat ratllat.
f. corporalibus lineis interlineat.
g. scilicet beate Marie
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interlineat.
h. Segueix et cal- ratllat.
i. Segueix sed vestimentum caret manipulo et
stola ordinavit quod ﬁant infra ratllat.
j. et cetera al marge dret.
k. Interlineat.
l.
Segueix ipse ratllat.
m. Segueix soff- ratllat.
n. completum al ms.
o. Interlineat.
p. Segueix presens ratllat.
q. scit quod interlineat.
r. Segueix ip- ratllat.
s. Segueix interrogatus ratllat.
t. Segueix p- ratllat.
u. Segueix tribus ebdomadis ratllat.
v. viginti diebus interlineat.
w. Interlineat.
x. Segueix item ordinavit quod ratllat.

Ecclesia parrochialis sancti Felicis de Buada
Die martis, XXIIIª iulii, anno predicto, dictus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti
Felicis de Buada, in qua reperiit presentem Petrum Iover, regentem
ebdomadariam dicte ecclesie pro Francisco Vidal, comorante in ecclesia de Molleto, in qua est beneﬁciatus. Sunt autem absentes a
dicta ecclesia Dalmatius Escuder, sacrista dicte ecclesie, comorans
in Episcopali, nec est aliquis qui pro eo sue parrochiali ecclesie
deserviat, a prima die iunii citra proxime preteriti. Item Petrus
Pol, diaconus eiusdem ecclesie, moratur a Vilaçar diocesis Barchinone. Cessat dictum diaconile a dicta prima die iunii citra. Item
Bernardus Arnaldi, beneﬁciatus in altari Undecim Milia Virginum,
morans in ecclesia sancti Georgii de Vallibus, ubi est ebdomadarius.
Cessat ipsum beneﬁcium a dicto tempore citra. Valet ipsa sacristia
residendo XXXV libras, ad collationem domini episcopi.a Valet dicta
ebdomadaria XXVI libras, ad collationem eandem. Habent curam
animarum.b Valet diaconile V vel sex libras, confert idc sacrista. Valet
beneﬁcium XIM Virginum XXX libras residendo, ad presentationem
d’en Perles, laici.
Primo enim dictus dominus episcopus visitavit sanctissimum
Corpus Christi, quod reperiit sub quodam tabernaculo in quadam
custodia argentea, cum clave reconditum, satis pulcre. Item recognovit aliam custodiam argenteamd cum gulibergio argenteo, que
portantur ad communicandum inﬁrmos, quos reperiit decenter et
bene. Item recognovit sanctum crisma et olea inﬁrmorum et cathecumenorum, que reperiit sub quodam tecatiolo ligneo, cum clave
recondito in amforis stagneis, et alias satis bene. Sed ordinavit quod
dictum tecatiolum medianetur infra VIII dies cum mijans de ligno
sub pena X solidorum.
/Fol. 68v/ Item recognovit fontes sacros baptismales, quos reperiit
clausos cum clave et aqua nitida et decenter.
Item visitavit altare maius, quod reperiit competenter ornatum,
sed vestimenta sunt reparanda. Ordinavit quod reparentur hinc ad
festum Omnium Sanctorum sub pena interdicti ingressus ecclesie.

/Fol. 68r/
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Item quod infra annum ﬁant quedam corporalia. Item altare beate
Marie, quod reperiit competenter ornatum, sede ordinavit quod hostendatur infra duos dies dotalitium quorumdam reddituum, qui, ut
dicitur, sunt vel debent esse in ipso altari, ut compleatur voluntas
instituentis, sub pena viginti solidorum.
Item, altare sancti Iacobi, quod reperiit competenter ornatum,
sed deﬁcit ara. Ordinavit quod infra duos menses ﬁat ibi ara sub
pena viginti solidorum. Item quod infra XV diesf ostendatur dotalitium quorumdam creddituum, qui, ut dicitur, sunt in ipso altari.
Item, altare XIM Virginum, quod reperiit competenter ornatum,
sed videatur fundatio beneﬁcii quam dominus episcopus secum portatg. Et ordinavit quod beneﬁciatus eiusdem compareat coram ipso
domino episcopo sub pena decem librarum, responsurus quare non
deservit suo beneﬁcio. Item quod ipse beneﬁciatus reparet cohopertorium dicti altaris infra mensem sub pena decem solidorum.
Iam comparuit.
Item recognovit libros eiusdem ecclesie, quos reperiit competenter, sed aliqui sunt religandi. Ordinavit quod religentur infra
annum sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item, cum Psalterium
et Consueta sint penitus lacerate et dirupte, ordinavit quod infra
duos annos ﬁant ibi novum Psalterium et nova Consueta sub dicta
pena.
/Fol. 69r/ Item fuit interrogatus medio iuramento dictus Petrus
Iover, deserviens dicte ebdomadarie, si scit in dicta ecclesia aliqua
lampades vel alia luminaria aut anniversaria vel elemosina que cessent ob culpam alicuius, et dixit quod non, ymmo ﬁunt, ut decet.
Interrogatus si parrochiani dicte ecclesie conveniunt libenter ad
ecclesiam pro missis audiendis et si conﬁtentur et recipiunt sacramentum Eucaristie annuatim, et dixit quod sic. Item si scit in
dicta parrochia aliquem excommunicatum, obdormientem in excommunicatione negligenter aut usurarium publicum, sortilegum,
deviantem a ﬁde catholica, Deum vel sanctos blasfemantem aut alias
malum christicolam vela aliquod matrimonium illicite contractum,
vel aliquid dignum correctione pertinens ad dominum episcopum
Gerundensem, et dixit quod non. Interrogatus si habet licentiam
deserviendi dicte ebdomadarie, et dixit quod sic, de anno presenti, quam exhibuit in sui forma. De annis autem preteritis dixit se
etiam habere, sed non poterat eam ostendere ad presens. Fuit sibi
iniunctum quod infra XV dies ostendat licentiam de annis preteritis
sub pena viginti solidorum. Interrogatus deh vita fama et honestate
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aliorum presbiterorum dicte ecclesie, et dixit eos esse in omnibus
bone fame, nec scit eos nec aliquem eorum aliquo vitio infamatos
vel infamatum.
Depositio laicorum. Bernardus Ferrerii, laicus, operarius dicte
ecclesie, testis iuratus et interrogatus dicere veritatem quam sciat
super hiis de quibus interrogabitur, deposuit /Fol. 69v/ ut sequitur.
Primo fuit interrogatus si sacrista et alii presbiteri dicte ecclesie
deserviunt bene eorum beneﬁciis et faciunt divinum ofﬁcium, ut
tenentur, et dixit quod non a prima die iunii citra, quoniam omnes
sunt absentes, nec aliquis deservit pro eis a dicto tempore citra,
excepto ebdomadario, qui faciat sue ebdomadarie deservire. In preteritis autem temporibus, bene, ut dixit, erat parrochia contenta
de eorum servitiis. Interrogatus si scit quod aliquis obierit in dicta
parrochia absque confessione vel alio sacramento ob culpam curati,
et dixit quod non. Interrogatus si dicti presbiteri et beneﬁciati omnes
vivunt honeste vel sii scit quod aliquis eorum sit concubinarius vel
de concubinatu infamatus aut lusor, iurator, usurarius, alienatorj
proprietatis sui beneﬁcii aut rixosus vel alio crimine infamatus, et
dixit eos omnes esse honestos in omnibus, nec scit eorum aliquem
aliquo turpi vitio denigratum. Interrogatus de matrimoniis illicite
contractis, excommunicatis, diu in excommunicatione necligenter
obdormientibus, aut usurariis, sortilegis, deviantibus a ﬁde catholica, Deum vel sanctos blasfemantibus aut festa et alia precepta per
ecclesiam negligentibusk aut elemosinis, anniversariis, lampadibus et
aliis luminaribus cessantibus aut aliis dignis correctione pertinenti
ad dominum episcopum Gerundensem, et dixit quod non.
Michael Domenec, laicus, alter operarius, testis iuratus, et
cetera, et primo super primo respondit ut primus, et etiam super
secundo, III° et IIII°, excepto quod lampades cessarunt aliquibus
diebus a dicta prima die mensis iunii citra. Et hoc ratione absentie sacriste et diaconi, qui tenentur incendere ipsas lampades. Sed
ignorat per quos dies cessarunt ardere. Sed nunc, ut retulit, bene
ardent. /Fol. 70r/ Ordinavit dominus episcopus quod, non obstante
quacumque littera suorum vicariorum, dictus sacrista compareat
coram eo sub pena decem libraruml et quod, nisi infra tempus ei
preﬁxum per vicarios suos fecerit residentiam in dicta ecclesia, ipse
dominus episcopus providebit de dicta sacristia. Remisit dominus
episcopus dictam penamm sive condempnationem Gerunde XVIª augusti eiusdem anni. Item ordinavit quod dictus ebdomadarius faciat
infra XV dies residentiam continuam in dicta ebdomadaria sub pena
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centum solidorum. Item ordinavit quod dictus diaconus infra XXti
dies compareat coram domino episcopo sub pena privationiS sui
beneﬁcii. Et hoc fuit ibi intimatum patri suo presenti. Et interim
commisit dicto sacriste de Buadella quod colligat fructus ipsius
diaconilis et faciatm ﬁeri servitium debitum, sed habeat licentiam
in forma servitor huiusmodi.
Item ordinavit quod infra decem dies scribantur in quodam
pergameno verba consecrationis Corporis et Sanguinis Ihesu Christi.
Quod pergamenum quilibet celebrans in dicta ecclesia ante se teneat, cum consecrabit, et ibi dicta verba perlegat, sub pena viginti
solidorum. Item ordinavit quod amodo in dicta ecclesia conﬁciantur
forme Corporis Christi noviter et consecrentur in estate singulis
quindecim diebus et in yeme singulis viginti diebus sub pena viginti
solidorum vice qualibet qua contrafactum fuerit comittenda.
Tegimen, campane, campanile et cetera dicte ecclesie, satis
bene.
a. quia confert dominus episcopus al marge esquerre.
b. habet curam animarum
al marge dret.
c. eum al manuscrit.
d. argenteam interlineat a sobre de argenteam
ratllat.
e. Segueix vestimet- ratllat.
f. Segueix oni- ratllat.
g. restituit dominus
episcopus dotalitium beneﬁciato al marge esquerre.
h. Repetit al manuscrit.
i.
Interlineat.
j. Segueix prop- ratllat.
k. Segueix aut matrimoniis illicite contractis
ratllat.
l. Segueix et quia certiﬁcatus quod dominus episcopus debebat venire ista
die ad visitandam dictam ecclesiam nec curavit venire ad eam ideo condempnavit eum
in centum solidos ratllat.
m. Segueix Gerunde ratllat.
n. Segueix item ratllat i interlineat.

Ecclesia parrochialis sancti Petri de Pals
Die mercurii, XXIIIIª iulii, anno predicto, dictus reverendus
dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam
sancti Petri de Pals, in qua reperiit presentes Anthonium Salamir,
sacristam, et Guillelmum Hot, ebdomadarium, qui continue resident. Esta autem absensb Bartholomeus Tallaferre,c beneﬁciatus in
altari beate Marie dicte ecclesie, moratur in ecclesia sancti Petri de
Turri, in qua est ebdomadarius. Valet ipsa sacristia XXXV libras
residendo,d ad collationem episcopi pertinens. Valet ebdomadaria
XXVI libras residendo, ad collationem eandem. Habent ambo curam
animarum. Valet dictum beneﬁcium altaris beate Marie XII libras
residendo, spectat ad presentationem domine regine. Deserviunt dicto
beneﬁcio dicti sacrista et ebdomadarius, nec habent licentiam anni
presentis. Sed, ut dixerunt, de annis preteritis sic. Postea ostendit
dictus sacrista licentiam anni presentis in forma.e
/Fol. 71r/
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Primo enim visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit sub quadam custodia argentea clausa cum clave reconditum,
suspensa supra altare maius, cuius forme erant sufﬁcienter recentes.
Ordinavit quod infra annum ﬁat ibi tabernaculum, in quo recondatur
ipsum sanctissimum Corpus sub pena interdicti ingressus ecclesie, et
quod forme renoventur singulis XV diebus. Item visitavit custodiam
argenteam, in qua ipsum Corpus reconditur, cum fertur ad communicandum inﬁrmos, quam reperiit decenter. Item visitavit sanctum
crisma et olea sancta, que reperiit in quodam tecatiolo ligneo clauso
sub clave in amforis stagneis. Ordinavit quod ﬁant mijans in dicto
tecatiolo infra tres dies sub pena quinque solidorum.
Item, sacros fontes baptismales, quos reperiit clausos cum clave et cum aqua nitida atque bene. Ordinavit de cereo baptizando
singulis vigiliis Penthescostis, et cetera.
Item, altare maius, quod reperiit pannis et palliis bene paratum,
sed desunt corporalia vel non sunt nisi unica. Ordinavit quod infra
duos menses ﬁant ibi uniqua corporalia sub pena viginti solidorum.
Item, cum quidamf calix dicti altaris sit turpis forme, ordinavitg
quod refﬁciatur sub alia forma hinc ad festum Nathalis Domini sub
pena interdicti ingressus ecclesie. Item quod in vestimento albo ﬁat
manipulus infra duos menses, cum sit diruptus, et quod infra illud
tempus reparentur casulle que sunt reparande, sub dicta pena.
/Fol. 71v/ Item, altare beate Marie, quod reperiit carere uno
panno, quem mandavit ﬁeri infra duos menses sub pena interdicti
ingressus ecclesie. Item ordinavit quod beneﬁciatus in ipso altari
ostendat dotalitium ipsius beneﬁcii infra XV dies sub pena L solidorum. Item altare sancti Fructuosi,h quod reperiit carere uno
panno. Ordinavit quod ﬁat ipse pannusi infra duos menses, sub
pena interdicti ingressus ecclesie.
Depositio clericorum. Anthonius Salamir, sacrista predictus,
testis iuratus et interrogatus medio iuramento, et cetera. Primo si
ebdomadarius facit bene divinum ofﬁcium et ministrat libenter et
libere ecclesiastica sacramenta, ut tenetur, et si est sufﬁciens ad
hoc, et dixit quod sic. Interrogatus de vita et fama dicti ebdomadarii,
et dixit eum in omnibus bone fame et honeste vite, nec scit eum
aliquo vitio infamatum, excepto quod quandoque et raro ludit ad
riffam in platea riffando carnes. Interrogatus si scit aliquas lampades
aut alia luminaria vel elemosinas aut anniversaria, que cessent in
dicta ecclesia ob culpam alicuius, et dixit quod non, excepto quod
lampas, ad quam tenetur Iaufridus de Vilarig, cessavit ab uno anno
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et duobus mensibus citra vel circa. Interrogatus sij parrochiani dicte
parrochie conveniunt libenter ad ecclesiam pro missis audiendis
et si conﬁtentur et recipiunt sacrum Eucaristie sacramentum,k ut
debent,l et dixit quod sic. Interrogatus si scit in dicta parrochia
aliquem excommunicatum, qui longo tempore in excommunicatione obdormiat necligenter, aut usurarium, sortilegum, deviantem a
ﬁde catholica, Deum vel sanctos blasfemantem aut matrimonium
illicitum,m et cetera, et dixit quod non.
/Fol. 72r/ Guillelmum Hot, ebdomadarius dicte ecclesie prefatus,
etiam medio iuramento interrogatus, primo si dictus sacrista celebrat
missas et alia divina ofﬁcia, ut tenetur, et si est ad hoc sufﬁciens,
et dixit quod sic, ut sibi videtur. Interrogatus de vita et honestate
dicti sacriste, et dixit eum in omnibus honestum et talis est eius
fama, excepto quod quandoque et raro propter iram iurat per Corpus vel caput Dei. Interrogatus de lampadibus et aliis luminaribus,
et cetera, et dixit nil cessare, excepta lampade Iaufridi de Vilarig,
que cessavit per annum et ultra. Interrogatus si parrochiani conveniunt ad ecclesiam pro audiendis missis, conﬁtendo, et cetera, et
dixit quod sic, excepto Guillelmo Mates de la Pedriça, laicus, quem
nescit ipse ebdomadarius confessum fuisse necn recepise sacramenta
unquam in dicta ecclesia, quoniam, ut dixit, asserit dictus Mates
se non esse de dicta parrochia. Interrogatus de excommunicatis,
usurariis, sortilegiis, et cetera, et dixit se ignorare.
Depositio laicorum. Berengarius Sinola, sartor dicte parrochie,
testis iuratus et interrogatus, et cetera. Et primo si presbiteri dicte
ecclesie faciunt bene divinum ofﬁcium et ministrant libenter et libere ecclesiastica sacramenta, et dixit quod sic et bene contentatur
tota parrochia de eorum servitio. Interrogatus si scit vel dici audivit
quod aliquis obierit in dicta parrochia absque confessione vel alio
sacramento ob culpam curati, et dixit quod non. Interrogatus de
vita et fama dictorum presbiterorum, et dixit eos esse honeste fame
et vite, nec scit in eis aliquod vitium. Interrogatus si scit in dicta
parrochia aliquem excommunicatum, obdormientem in excommunicatione negligenter aut usurarium, sortilegum, deviantem a ﬁde
catholica, Deum vel sanctos blasfemantem aut aliquod matrimonium
illicite contractum, et cetera, et dixit quod non.o
/Fol. 72v/ Anthonius Saturnini, magister axe, olim operarius dicte
ecclesie, testis iuratus, et cetera, primo super primo interrogatorio
interrogatus, dixit quod bene contentatur tota parrochia de servitio
ipsorum presbiterorum nec scit contrarium. Super secundo III° et
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IIII° interrogatus, respondit ut primus, excepto quod super tertio
interrogatorio dixit quod dictus ebdomadarius quandoque riffat aliquos cirogrillos, sed raros.
Preterea ordinavit dictus dominus episcopus quod scribantur
in quodam pergameno verba consecrationis sanctissimi Corporis et
Sanguinis Ihesu Christi, quod pergamenum quilibet celebrans in dicta
ecclesia teneat ante se et ibi ipsa verba perlegat, quotiens consecrabit. Et hoc ﬁat hinc ad decem dies sub pena viginti solidorum. Item
ordinavit quod amodo in ipsa ecclesia conﬁciantur forme Corporis
Christi noviter et consecrentur in estate singulis quindecim diebus
et in yeme singulis viginti diebus sub pena viginti solidorum vice
qualibet qua contrafactum fuerit comittenda. Et de aqua ponenda
in calicem cum patena sub pena X solidorum.
Item recognovit libros dicte ecclesie, quos reperiit bonos, decenter et bene, excepta Consueta, que est rupta et orbata. Ordinavit
quod ﬁat Consueta nova infra duos annos sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit quod, si aliquis liber dicte ecclesiep
reperiatur apertus, non ofﬁciando in ecclesia, quicumque ipsum
librum sic dimiserit, ipso facto incurrat penam duodecim denariorum operi ecclesie applicandam.
Item ordinavit quod cathedre chori dicte ecclesie reﬁciantur
seu reparentur et aptentur, ut decet, hinc ad Carniprivium sub pena
interdicti ingressus ecclesie.
/Fol. 73r/ Item recognovit hospitium sacristie dicte ecclesie, quod
reperiit satis ﬁrmiter atque bene, excepto quod debent reparari alguns tegells in stabulo. Ordinavit quod reparentur, ut decet, infra
annum sub pena quinquaginta solidorum. Tegimen, campanile et
campane ac cetera ipsius ecclesie, satis bene.
Item contulit licentiam dictus dominus episcopus ipsius ecclesie parrochianis erigendi seu construendi unum altare in ipsa
parte ecclesie per parrochianos huiusmodi eligenda sub invocatione
sancti Macarii, concedendo cuilibet manus porrigenti adiutrices ad
ornationem ipsius altaris et alias ibi benefacienti XL dies de indulgentia, mandans super hiis ﬁeri litteras opportunas.
a. est interlineat a sobre de sunt ratllat.
b. La terminació -tes ratllada.
c. Segueix
un traç ratllat.
d. Interlineat.
e. ostendit... in forma interlineat.
f. Interlineat.
g.
Terminació -avit interlineada a sobre de -nt ratllat.
h. -i ratllada.
i. Segueix n- ratllat.
j.
Segueix (...) ratllat.
k. Segueix saltem annuatim ratllat.
l. ut debent interlineat.
m. aut
matrimonium illicitum interlineat.
n. confessum fuisse nec interlineat.
o. Guillelmus
Mates de la Pedriça al marge inferior.
p. Segueix non ratllat.
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Ecclesia sancti Vincenti de Torrente,
suffragane ecclesie sancti Felicis de Buada
Eadem die, dictus dominus episcopus personaliter visitavit
parrochialem ecclesiam sancti Vincenti de Torrente, in qua reperiit
Iohannem Vengut, deservientem sacristie ipsius ecclesie pro Petro
Iover, sacrista, deserviente ebdomadarie sancti Felicis de Buada.
Item est absens Iohannes Brugada, beneﬁciatus in altari beate Marie. Moratur in monasterio de Villabertrandi, cui dictus Iohannes
Vengut deservit. Valet sacristia XVI libras residendo. Valet ipsum
beneﬁcium X vel XII libras. Ut dicitur, est ad presentationem domini dicti loci. Ordinavit quod infra XV dies ostendatur licentia
deserviendi sub pena XX solidorum. Et infra dictum tempus et sub
dicta pena etiam ostendatur dotalitium ipsius beneﬁcii.
Primo recognovit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
in quadam pixede eburnea suspensa supra altare maius. Ordinavit
quod infra annum ﬁat ibia tabernaculum, in quo ipsum Corpus
cum custodia recondantur, subb pena interdicti ingressus ecclesie.
Et contulit XL dies de indulgentia cuilibet ad hoc benefacienti.
Item visitavit custodiam cupri sive lautoni, in qua ipsum sanctissimum Corpus reconditur, cum fertur ad communicandum inﬁrmos.
Ordinavit /Fol. 73v/ quod infra duos annos ﬁat custodia argentea sub
dicta pena, mandando quod ille sex libre quas Petrus Forn tenet
quasque dimisit Iohannes Rinet, quondam, presbiter, exponendas
in ornamentis dicte ecclesie, exponantur in dictis custodia etc tabernaculod hinc ad festum sancti Michaelis proxime venturi, et alia
debita dicti deffuncti in ipsa parrochia sub pena excommunicationis.
Item visitavit sanctum crisma et olea sancta, que reperiit in quodam
tecatiolo ligneo clauso in amforis stagneis et decenter.
Item fontes baptismales, quos reperiit clausos cum clave et
bene.
Item, altare maius, quod reperiit competenter ornatum in omnibus.
Item, altare beate Marie, quod reperiit competenter ornatum,
sed caret uno panno. Ordinavit quod infra duos menses ﬁat ibi
unus pannus sub pena X solidorum.
Item, libros ipsius ecclesie debiles, ideo ordinavit quod infra
[..].
/Fol. 74r/ Item fuit interrogatus dictus regens sacristiam si parrochiani audiunt libenter missas et conﬁtentur, et cetera, ut decet,
/Fol. 73r/
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et dixit quod sic. Interrogatus de usurariis, sortilegis, excommunicatis, et cetera, et etiam de elemosinis, lampadibus et anniversariis
cessantibus, et dixit se ignorare, nec scit aliquid cessare quod ﬁeri
debeat. Anthonius Solmera [..]. Iohannes Cortada [..].
/Fol. 74v/ Ordinavit quod dicto beneﬁcio beate Marie deserviat
dictus sacrista vel eius locumtenens cum litteris tamen opportunis
et habeat annuatim pro servitio de fructibus beneﬁcii predicti sex
libras. Item contulit licentiam de assensu parrochianorum dicto
sacriste absentandi a dicta sua ecclesia, scilicet causa adiscendi
ofﬁcium divinum in alia ecclesiae et non alias, per annum dumtaxat, dum tamen dictus regens pro eo dicte sacristie deserviat et
resideat in eadem. Ad quod per annum dictus regens se obligavit
ibidem sub pena carceris.
Cetera in ipsa ecclesia, satis bene.
a. Segueix retro- ratllat.
b. Segueix que ratllat.
d. Segueix infra ratllat.
e. in alia ecclesia interlineat.

c. Segueix retroc- ratllat.

Ecclesia parrochialis sancti Clementis de Peralta
Die veneris, XXVIª iulii, anno predicto, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Clementis
de Peralta, in qua reperiit presentem Laurentium Stephani, sacristam eiusdem ecclesie,a casu, cum communiter resideat in ecclesia
de Volpeyaco, ubi etiam est beneﬁciatus. Confert ipsam sacristiam
dominus Arnaldus dezb Gurb ratione sue prepositure. Et valet communiter annuatim residendo XVI libras. Est in ipsa ecclesia quedam
ebdomadaria valore XIIII librarum residendo, quam confert similiter
dictus prepositus, que vacat a XXXª annis citra vel circa. Attamen dictus sacrista deservivit ipsi ebdomadariE annis preteritis, tamen sine
licentia, quam, ut asseruit, non habet.c
Primo enim dictus dominus episcopus visitavit sanctissimum
Corpus Christi, quod reperiit in quodam parvo cufro eburneo, suspenso supra altare maius, sub clave reconditum,d cuius forme erant
competenter recentes et alia bene. Ordinavit quod infra annum ﬁat
ibi tabernaculum ligneum pro ipso sanctissimo Corpore recondendo.
Et contulit XL dies de indulgentia cuilibet benefacienti. Et exponantur redditus dicte ebdomadarie de duobus mensibus preteritis, in
quibus non fuit factum servitium. Item reperiit ibi quandam tabulam ligneam in qua ipsum Corpus solebat portari ad communicandum inﬁrmos. Ordinavit quod ammodo ipsum Corpus non portetur
/Fol. 75r/
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in ipsa tabula, sed ﬁat ibi custodia argenteae pro ipso Corpore ad
communicandum inﬁrmos portando, quamprimum ﬁeri poterit, de
elemosinis, indulgendo etiam alios quadraginta dies cuilibet ad hoc
manus porrigenti adiutrices. Et interim portetur Corpus in quodam
cufro parvulo ligneo, quod ibi est.
Item ordinavit quod infra XV dies dictus sacrista ostendat licentiam deserviendi dicte ebdomadarie de annis preteritis sub pena
X solidorum, et contulit eidem licentiam deserviendi, dum tamen
habeat litteram opportunam.
/Fol. 75v/ Item recognovit sancta crisma et olea, que reperiit
infraf quoddam tecatiolum ligneum clausum cum clave in amforis
stagneis et decenter.
Item visitavit sacros fontes baptismales, quos reperiit clausos
cum clave, cum aqua nitida atque mundos.
Item altare ipsius ecclesie sub invocatione sancti Clementis,
quod reperiit competenter ornatum pannis, calice, missali, pallis et
etiam vestimentis. Ordinavit quod paramenta manicarum cuiusdam
camisie lacerata reparentur infra tres menses, sub pena interdicti
ingressus ecclesie, et ipsa camisia abluatur infra octo dies, sub pena
Ve solidorum.
Item libros eiusdem ecclesie, quos reperiit bonos et bene.
Item fuit medio iuramento interrogatus dictus sacrista si parrochiani audiunt missas libenter et conﬁtentur saltem annuatim et
recipiunt sacrum Eucaristie sacramentum, et dixit quod sic. Interrogatus de lampadibus sive aliis luminaribus dicte ecclesie aut
elemosinis vel anniversariis cessantibus, et dixit quod omnia ﬁunt
et solvuntur, ut decet. Interrogatus si scit aliquem in dicta parrochia excommunicatum, obdormientem diu in excommunicatione aut
usurarium publicum, sortilegum, Deum vel sanctos blasfemantem, a
ﬁde catholica deviantem, festa non colentem vel alias malum christicolam aut aliquod matrimonium illicite contractum, et cetera, et
dixit quod non.
/Fol. 76r/ Anthonius Dolça, laicus, operarius dicte ecclesie, testis
iuratus, et cetera, primo fuit interrogatus si dictus sacrista deservit vel facit deserviri dicte sacristie, ut debet, et dixit quod non.
Ymmo cessat multotiens in diebus ferialibus, sed dominicis et festivis communiter bene deservit, licet communiter resideat in Volpeyaco. Interrogatus si scit vel dici audivit quod aliquis obierit in
dicta parrochia absque confessione vel alio sacramentog ob culpam
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sacriste, et dixit quod non. Interrogatus de vita et fama dicti sacriste et si est concubinarius vel de concubinatu infamatus, lusor,
sortilegus, iurator, alienator proprietatis sui beneﬁcii aut inmiscens
se mercantiis, rixosus, et cetera, et dixit eum in omnibus bone et
honeste fame, nec scit contrarium. Interrogatus si scit aliquas lampades aut elemosinas cessantes ob culpam alicuius, et dixit quod
non. Interrogatus de usurariis, sortilegis, festa non colentibus aut
excommunicatis, et cetera, matrimoniis illicite contractis, et cetera,
et dixit se ignorare.
Anthonius Valent, alter operarius, testis iuratus, et cetera, et
primo super primo interrogatorio sibi lecto interrogatus, dixit se
ignorare si deservit ut debet sacrista vel non. Sed singulis diebus
dominicis et festivis celebrat ibi missam et, cum petitur, libenter
venit pro sacramentis ecclesiasticis ministrandis et infra ebdomadam communiter venit in ebdomada duobus diebus pro celebrando
missam. Super secundo interrogatorio interrogatus, dixith se ignorare contenta in eo. /Fol. 76v/ Super III° interrogatus, respondit ut
primus. Super IIII° dixit se ignorare et quod nescit aliquid cessare
quod ﬁeri debeat. Super V° dixit se ignorare contenta in eo, nec
audivit dici.
Item visitavit hospitium sacristie, in quo reperiit, scilicet in
ingressu hospitii, unam trabem fractam, et in cellario aliam, et in
quadam camera aliam. Ordinavit quodi aptentur, ut decet, vel ponantur nove trabes infra annum, sub pena quinquaginta solidorum.
Item ordinavit quod forme Corporis Christi conﬁciantur noviter, cum consecrabuntur, amodo in yeme singulis vigintij diebus
et in estate singulis XV diebus sub pena viginti solidorum. Item
ordinavit quod verba consecrationis Corporis et Sanguinis Christi
scribantur infra decem dies in quodam pergameno, quod quilibet
presbiter celebrans in dicta ecclesia teneat ante se et ibi ipsa verba
perlegat, cum consecrabit, sub pena decem solidorum.
Tegimen, campanile et campane dicte ecclesie, competenter.
a. Laurentium Stephani... ecclesie al marge superior dret.
b. Segueix Gulratllat.
c. uniatur ebdomadaria cum sacristia al marge esquerre.
d. Segueix oratllat.
e. Segueix -i- ratllat.
f. infra interlineat a sobre de sub ratllat.
g. Segueix
absque ratllat.
h. Segueix quod ratllat.
i. quod manca al manuscrit.
j. viginti
interlineat a sobre de XV ratllat.
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Ecclesia parrochialis sancte Columbe de Fitor
Die sabbati, XXVIIª iulii, anni predicti, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancte Columbe
de Fitor, in qua reperiit presentem Petrum Pujol, sacristam ipsius
ecclesie. Nec sunt alia beneﬁcia. Valet ipsa sacristia residendo XVII
libras, confert eam episcopus cum capitulo, ut dicitur.
Primo enim visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
in quadam pixide de lautono clausa sub clave reconditum, cuius
forme erant multum antique. Ideo dominus episcopus ordinavit quod
amodo ipse forme renoventur in yeme singulis viginti et in estate
singulis quindecim diebus sub pena viginti solidorum. Item, cum
dicta pixis sit reperta suspensaa supra altare maius, ordinavit quod
ﬁat ibi tabernaculum ligneum pro ipsa pixide cum dicto sanctissimo
Corpore recondendis infra annum sub pena interdicti ingressus ecclesie, concedendo XL dies de indulgentiab omnibus ad hoc manus
porrigentibus adiutrices. Item visitavit custodiam argenteam, in qua
reconditur dictum Corpus, cum fertur ad communicandum inﬁrmos,
quam reperiit decenter. Item visitavit sanctum crisma et olea sancta,
que reperiit in quodam tecatiolo ligneo clauso cum clave in amforis
stagneis et decenter. Sed in amfora olei cathecumenorum deﬁcit
titulus. Mandavit quod per presentem diem ponatur ibi titulus sub
pena V solidorum.
Item recognovit sacros fontes baptismales, quos reperiit clausos
cum clave et aqua nitida atque bene.
/Fol. 77v/ Item altare maius, quod reperiit pauperrimum. Ordinavit
quod infra duos annos ﬁant ibic unum vestimentum completum et
duo panni sub dicta pena.d
Item, altare beate Marie, quod reperiit pauperrimum, sed parrochia est pauperrima.
Item recognovit libros ipsius ecclesie, quos reperiit competenter.
Item fuit interrogatus dictus sacrista si sunt alique lampades
aut alia luminaria vel elemosine aut anniversaria que cessent in
ipsa ecclesia, et dixit quod non est verum, ut asseruit, quod due
lampades, ad quas tenetur opus ipsius ecclesie, cessant aliquotiens
per duos vel tres dies, sed raro. Interrogatus si parrochiani sui audiunt libenter missas et si conﬁtentur et recipiunt sacramenta, ut
decet, et dixit quod sic. Interrogatus si scit aliquem in ipsa parrochia
excommunicatum, a diu in excommunicatione obdormientem negli/Fol. 77r/
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genter aut sortilegum, usurarium, Deum vel sanctos blasfemantem
aut aliquod matrimonium illicitum aut aliquem malum christicolam,
festa non colentem, et cetera, et dixit quod non, excepto quod Petrus
Stephani, laicus dicte parrochie, iurat enormiter Deum et sanctos
et membra inhonesta et est excommunicatus a sexe mensibus citra
vel circa, nec curat se facere absolvi. Item Petrus Cosseu,f laicus
solutus,g tenet publice in concubinam in domo sua propriah quandam
vocatam Simonam, maritatam, scilicet uxorem Iacobi Alexandri,i a
septem annis citra vel circa et habet prolem ex ea /Fol. 78r/ Petrus
Cosseu, laicus, operarius dicte ecclesie, testis iuratus et interrogatus,
et cetera. Primo si dictus sacrista deservit sue ecclesie in missis
celebrandis et sacramentis administrandis, ut debet, et dixit quod
sic, bene. Interrogatus si scit quod aliquis obierit in dicta parrochia
ob culpam sacriste sine confessione vel alio sacramento, et dixit
quod non. Interrogatus de vita et fama dicti sacriste, et dixit eum
in omnibus honeste vite et fame,j nec scit contrarium. Interrogatus
de usurariis, tam clericisk quam laicis, sortilegis, excommunicatis, et
cetera, concubinariis, Deum vel sanctos blasfemantibus, et cetera,
et dixit se ignorare.
Petrus Puig, laicus dicte parrochie, super predictis interrogatus
medio iuramento et primo super primo, et dixit quod bene per omnia.
Super secundo dixit se nescire quod aliquis obierit sine sacramento
ob culpam sacriste, nec credit. Super III° interrogatus, dixit quod
Petrus Stephani est a diu excommunicatus, sed ignorat si necligenter in excommunicatione obdormiat, et quod ipse Petrus Stephani
est magnus et enormis iurator Dei et eius membrorum. Item dixitl
quod Petrus Cosseu, laicus solutus, tenet publice in concubinam
quandam Simonam, et cetera, ut supra. Cetera ignorat.
Ordinavit dictus dominus episcopus quod verba consecrationis Corporis et Sanguinis Christi scribantur cum grossa littera
in quodam pergameno, in quo dictus sacrista ipsa verba perlegat
semperm cum consecrabit, et hoc ﬁat infra decem dies sub pena
viginti solidorum.
/Fol. 78v/ Item, cum fuerit repertum quod pluit in ecclesia propter
ﬁsuram tegiminis, ordinavit quod infra annum reparetur.
Item recognovit hospitium sacristie, quod reperiit fore reparandum in tegimine et tegulatis. Ordinavit quod reparetur infra
annum, ut decet.
ratllat.

a. Segueix an- ratllat.
d. Segueix i- ratllat.

b. Segueix cuil- ratllat.
c. Segueix infra camisia
e. Segueix anni ratllat.
f. Cosseu a sobre de Coselm
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ratllat
g. laicus solutus interlineat.
h. Segueix se- ratllat.
i. maritatam scilicet...
Alexandri interlineat.
j. Segueix nes- ratllat.
k. clericis quam interlineat.
l. Interlineat.
m. Interlineat.

Ecclesia parrochialis sancti Fructuosi
de Laffriu termini de Palafrugell
Die lune, XXVIIIIª iulii, anni predicti, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Fructuosi de Llafriu, sufraganea de Palafrugell, ubi reperiit Vincentium
Belipa, presbiterum, deservientem sacristie ipsius ecclesie, cui cura
yminet animarum, pro Berengario Dolsa, sacrista, absente. Moratur a Cartallà. Valet communiter duodecima libras residendo. Item
solebat esse in ipsa ecclesia beneﬁcium diaconile, sed nunc non
sunt redditus aliqui.
Primo visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
in quadam parva custodia argentea, suspensa supra altare maius,
cuius forme erant competenter recentes. Ordinavit quod ﬁat ibi
tabernaculum infra annum sub pena interdicti ingressus ecclesie
pro ipso Corpore recondendo, indulgendo XL dies omnibus ad hoc
manus porrigentibus adiutrices. Item recognovit sanctum crisma
et olea sancta, que reperiit in quodam tecatiolo ligneo in amforis
stagneis, cuius tecatioli cohopertorium est fractum, ideo ordinavit
quod ﬁat tecatiolum novum vel ipsum cohopertorium reparetur infra
mensem sub pena predicta. Item reperiit ibi custodiam ligneam, in
qua solet Corpus Christi recondi, cum fertur ad communicanum
inﬁrmos, satis debiliter. Ordinavit quod ﬁat ibi custodia argentea,
quam primum ﬁeri poterit, indulgendo, et cetera, XL dies omnibus
ad hoc benefacientibus.
Item recognovit sacros fontes baptismales, quos reperiit perforatos et laceratos et alias male. Ordinavit quod cohopertorium
ﬁat novum et aptentur fontes vel ponatur ibi cohopertorium hinc
ad festum Omnium Sanctorum sub dicta pena.
/Fol. 79v/ Interrogatus dictus regens si habet licentiam deserviendi
in forma, et dixit quod sic. Interrogatus si parrochiani sui audiunt
libenter missas et recipiunt sacramenta, ut decet,b et dixit quod sic.
Interrogatus si scit in ipsa parrochia aliquem usurarium, sortilegum,
excommunicatum, et cetera, Deum vel sanctos blasfemantem, a ﬁde
catholica deviantem aut aliquod matrimonium illicite contractum,
et cetera, et dixit quod non.

/Fol. 79r/
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Ordinavit dictus dominus episcopus quod verba consecrationis
Corporis et Sanguinis Christi scribantur in pergameno, et cetera,
ut in aliis ecclesiis. Item quod forme sanctissimi Corporis Ihesu
Christi renoventur abinde in yeme singulis viginti et in estate singulis quindecim diebus, et cetera, ut in aliis ecclesiis.
Item ordinavit et mandavit ipse dominus episcopus quod dictus
sacrista ipsius ecclesie compareat coram eo infra quindecim dies,
responsurus quare non residet in sua ecclesia, sub pena privationis
dicte sacristie et XXV librarum.
/Fol. 80r/ Preterea fuerunt interrogati aliqui probi homines dicte
parrochie si dictus regens sacristiam deserviat bene in missis, et
cetera, et dixerunt quod sic. Interrogati si ob culpam curati aliquis
obierit in dicta parrochia sine confessione vel alio sacramento, et dixerunt quod non. Interrogati de vita et fama dicti regentis, et cetera,
et dixerunt eum esse honeste fame in omnibus, nec sciunt contrarium. Interrogati de usurariis, sortilegis, excommunicatis, et cetera,
Deum vel sanctos blasfemantibus, a ﬁde deviantibus, et cetera, et
dixerunt se ignorare.
Ecclesia in tegiminec et aliis, bene. Campanile, bene. Campane,
et cetera, omnia satis bene, exceptis sequentibus.
Item ordinavit quod cum Michael Vila, ebdomadarius ecclesie
sancti Martini de Palafrugello teneat quadraginta solidos [..] denarios, in quibus parrochia sancti Fructuosi de Lafriu pretendit ius
habere et in quibus etiam pretendit se ius habere Berengarius Dolça, sacrista dicte ecclesie, arrestando illos, si hinc ad festum sancti
Michaelis dictus sacrista non probaverit ius suum in dicta peccunia,
quod ipso festo preterito ipse Michael exponat illam quantitatem in
adiutorium tabernaculi ﬁendi in dicta ecclesia de Lafriu.
/Fol. 80v/ Item recognovit altare maius, in quo reperiit calicem
turpis forme, ideo ordinavit quod ipse calix mutetur in aliam formam modernam sub dicta pena hinc ad festum Omnium Sanctorum. Item Missale est deletum in aliquibus partibus, precipue in
sacro canone, ideo ordinavit quod ipse canon reparetur statim sub
dicta pena. Item in vestimento festivali coloris rubei de serico deﬁcit manipulus, ideo ordinavit quod ﬁat ibi manipulus decens sub
pena predicta infra tres menses. In pannis, bene, et pallis et aliisd
ornamentis.
Item visitavit altare beati Iohannis, quod reperiit sufﬁcienter
ornatum.
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Item, altare beate Marie, quod reperiit competenter orna-

tum.
Item recognovit libros, quos reperiit competenter, tam in numero quam etiam qualitate, sed desunt Constitutiones.
Item inquisivit de lampadibus et aliis luminaribus, elemosinis et
anniversariis et reperiit quod omnia ﬁunt bene, excepto quodam anniversario, de quo habet memoriale discretus procurator ﬁscalis.
Item cum Berengarius Dolça, sacrista de Lafriu, stabilierit
quoddam hospitium altaris sancti Iolaﬁe Petro Ferrarii, presbitero
de Palafrugell, pro tribus solidis et sex denariis censualibus, solebat
haberi ex dicto hospitio una migeria frumenti censualis annuatim.
Dominus episcopus revocavit ipsum stabilimentum et eidem cessavitf dictus Petrus Ferrarii. Est videndum cui nunc hoc pertineat
et quid inde ﬁendum.
a. duodecim interlineat a sobre de sex ratllat.
gueix b- ratllat.
d. Segueix vestimentis ratllat.
f. cessit al manuscrit.

b. ut decet interlineat.
c. See. altaris sancti Iolaﬁ interlineat.

Ecclesia parroquialis sancti Martini de Palafrugello
Dicta die lune, intitulata XXVIIIIª iulii, anni eiusdem, prefatus dominus episcopus visitavit personaliter parrochialem ecclesiam
sancti Martini de Palafrugello, in qua reperiit presentes Petrum
Ferrarii, Bernardum Rosselli et Michaelem Vela, presbiteros curatos,
ebdomadarios ipsius ecclesie. Sunt autem absentes a dicta ecclesia
Iohannis Michaelis, sacrista eiusdem ecclesie, qui secundum quosdama ivit noviter, sunt IIII vel V dies preteriti,b Barchinonem pro
visitando quodam suo fratre, illic inﬁrmitate detento, sed alias continue solet residere in sua ecclesia, et secundum aliquos abscondit
se, sciens ipsum dominum episcopum ibi venturum,c et deserviunt
pro eo pro nunc dicti ebdomadarii. Item Georgius Michaelis, beneﬁciatus in altari sancti Michaelis, moratur Barchinone, docens
de septem liberalibus artibus. Deserviunt pro eo dicti sacrista et
ebdomadarii cum licentia, quam exhibuerunt in sui forma pro anno
presenti. Anno autem preterito cessavit servitium ipsius beneﬁcii
et debentur etiam redditus.d Item est absens Franciscus Calvo, beneﬁciatus in altari beate Marie, morans Gerunde, ubi est beneﬁciatus, deserviunt ipsi beneﬁcio dicti sacrista et ebdomadarii cum
licentia, quam ostenderunt in forma. Nec sunt alia beneﬁcia nisi
cappellania maior, quam obtinet abbas sancti Petri de Gallicantu.
/Fol. 81r/
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Valet dicta sacristia, cui cura yminet animarum, equalibus partibus
cum ebdomadariis, communiter residendo annuatim XXXX libras
vel circa, quam confert abbas sancti Petri de Gallicantu Gerunde et
etiam ipsas ebdomadarias. Valet qualibet dictarum ebdamadariarum
annuatim residendo XXX libras. Valet beneﬁcium beate Marie III
vel IIII° libras, ade quod presentant sacrista et ebdomadarii ipsius
ecclesie. Valet beneﬁcium sancti Michaelis communiter III libras,
pertinet ad presentationem sacriste dicte ecclesie.
Primo enim, dicta missa et facta absolutione generali a dicto
domino episcopo, ipse personaliter visitavit sanctissimum Corpus
Christi, quod reperiit /Fol. 81v/ sub quodam tabernaculo satis pulcro
in quadamf pixide eburneag sub clave reconditum, cuius forme sunt
recentes et bene. Item custodiam aliam argenteam, in qua reconditur
Corpus Christi, cum fertur ad communicandum inﬁrmos, et reperiit
bene. Item crisma et olea sancta, que reperiit sub quodam tecatiolo
ligneo clauso cum clave in amforis stagneis et decenter.
Item fontes baptismales, quos reperiit cum cohopertorio fractoh
sed alias bene. Ordinavit quod infra XV dies ﬁat ibi novum cohopertorium bene cimentatum sub pena viginti solidorum.
Item, altare maius, quod reperiit decenter ornatum pannis,
palliis et etiam vestimentis, sed desunt candalabra. Ideo ordinavit
quod hinc ad festum Pasche Resurrectionis Domini ﬁant ibi duo
candelabra ferrea sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item, altare beate Marie, quod reperiiti benej ornatum in omnibus.
Item, altare sancti Michaelis, quod reperiit bene ornatum.
/Fol. 82/ Item, libros ipsius ecclesie, et reperiit aliquos laceratos
et aliquos deletos. Ideo ordinavit quod Ordinariumk reparetur, ut
decet, hinc ad unum annum, et ﬁat novum Prosariuml sub pena interdicti ingressus ecclesie, et vendatur Prosarium qui nunc est. Item
ordinavit quod quicumque dimiserit aliquem librum dicte ecclesie
apertum, non ofﬁciando ibidem, incidat ipso facto penam duodecim
denariorum operi eiusdem ecclesie aplicandorum, quotiens fuerit
contrafactum.
Michael Vela, ebdomadarius et operarius dicte ecclesie, testis
iuratus et interrogatus dicere veritatem super hiis de quibus interrogabitur, et primo fuit interrogatus si scit aliquas lampades vel alia
luminaria, anniversaria seu elemosinas cessantes in dicta ecclesia
ob culpam alicuius, et dixit quod non, excepto quod cessant due
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lampades ardere, ad quarum unam, ut dici asseruit, tenetur dominus
prior sancte Anne et ad aliam mansum vocatum Armadans, quod
nunc possidet en Vern, civis Gerunde. Et cessat ipsa lampas dicti
prioris a viginti annis citra vel circa, ut dicitur. Alia autem cessat
a V vel sex annis citra. Interrogatus si sacrista et alii presbiteri
dicte ecclesie deserviunt bene eorum beneﬁciis in missis et alio
divino ofﬁcio, et dixit quod competenter deserviunt, excepto quod
Bernardus Rossell, ebdomadarius, nonm est bene praticus seu instructus ad regendum curam animarum, nec intelligit, ut deceret.
Interrogatus si dicti presbiteri vivunt honeste aut si aliquis ipsorum
est concubinarius vel de concubinatu inafamatus aut lusor, iurator,
excommunicatus, sortilegus, rixosus, usurarius,n ebriosus, alienator
proprietatis suorum beneﬁciorum aut inmiscens se mercantiis, et
dixit quod dictus Bernardus /Fol. 82v/ Rossell, ebdomadarius, tenet
in domo propria quandam servitricem a quatuor vel quinque annis
citra, de qua est inafamatus, sed nescit quod habuerit prolem ex ea.
Interrogatuso quomodo vocatur dicta femina, et dixit quod Caterina
et quod, antequam ipse presbiter eam teneret, erat iam de meritricio infamata et est etatis XXXX annorum vel circa. Et quod dictus
Bernardus et etiam Petrus Ferrarii, ebdomadarii, iurant quandoque
per caput, ventrem, iecur et alia membra Dei et sanctorum. Et
quod ipsi duo incedunt quandoque armati ballista, ense et auxillip
broquerio, ex eo quod tenent aliquos inimicos. Cetera ignorare se
dixit. Interrogatus si parrochiani dicte ecclesie conveniunt libenter ad ecclesiam pro missis audiendis et si recipiunt sacramenta,
ut decet, et dixit quod sic, communiter bene. Interrogatus si scit
in dicta parrochia aliquem usurarium, concubinarium, sortilegum,
excommunicatum, et cetera, Deum vel sanctos blasfemantem aut
deviantem a ﬁde vel aliquod matrimonium illicitum, et cetera, et
dixit quod non.
Petrus Ferrarii, ebdomadarius testis iuratus, et cetera, et primo
super primo interrogatorio sibi lecto, et dixit quod dues lampades
cessant in dicta ecclesia a XV annis citra et ultra, ad quas tenetur
dominus prior sancte Anne, ut audivit dici a sacrista, qui asserebat
tenere aliqua instrumenta in quibus hoc continetur. Item cessat alia,
ad quam tenetur mansum d’en Armadans, a X annis citra. Item dixit
quod cessat anniversarium unius migerie frumentiq XV annis citra,
ad quod tenetur dictus dominus prior. Item anniversarium quinque
solidorum, ad quod tenetur n’Adrover, civis Gerunde, cessat a XV
annis citra et ultra. /Fol. 83r/ Super secundo interrogatus, dixit quod
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sic, excepto en Rossell, qui, ut sibi videtur, non est sufﬁciens ad
regendum curam animarum. Super tertio dixit se ignorare contenta
in eo, excepto quod dictus Bernardus Rossell, ebdomadarius, tenet
in domo propria quandam feminam, vocatam Caterinam, a IIII vel
quinque annis citra, etatis XXXX annorum vel circa, nec scit quod
habeat prolem ex ea. Tamen iam erat infamata de meritricio, antequam cum dicto presbitero moraretur. Super IIII° dixit quod sic,
nec scit contrarium. Super V° dixit se ignorare contenta in eo.
Guillelmus Marquesii, laicus, operarius dicte ecclesie, testis
iuratus et interrogatus dicere veritatem quam sciat super hiis de
quibus interrogabitur, primo fuit interrogatus si presbiteri dicte ecclesie deserviunt bene suis beneﬁciis et ministrant bene etr libere
sacramenta, et dixit quod sic, tamen est fama quod dictus Bernardus
Rossell est inabilis ad regendum curam animarum et facit plures
absentias. Interrogatus si scit quod aliquis obierit in dicta parrochia
absque confessione vel alio sacramento ob culpam curatorum, et
dixit se ignorare, nec scit contrarium. Interrogatus si dicti presbiteri vivunt honeste aut si scit vel dici audivit quod eorum aliquis
sit excommunicatus, usurarius, concubinarius, sortilegus, rixosus,
ebriosus, lusor, iurator, inmiscens se mercantiis, alienator proprietatis suorum beneﬁciorum, et cetera, et dixit quod dictus Bernardus
Rossell tenet in domo sua quandam feminam, vocatam Caterinam,
ex qua est infamatus, sed nescit quod habeat prolem ex ea, et tenet
eam a IIII vel V annis citra. Et quod dictus Bernardus et omnes alii
presbiteri dicte ecclesie, qui nunc sunt, iurant quandoque propter
iram, sed raro, per caput et alia membra Dei et quod omnes ipsi
presbiteri, excepto dicto Bernardo Rossell, riffant carnes in macello.
Cetera ignorat. Interrogatus de laicis usurariis, excommunicatis, et
cetera, sortilegis, Deum vel sanctos blasfemantibus, matrimoniis illicitis, deviantibus a ﬁde catholica, festa non colentibus, et cetera,
et dixit se ignorare.
/Fol. 83v/ Iohannes Stanyol, laicus, alter operarius, super predictis
medio iuramento interrogatus, dixit super primos quod sic, bene.
Super secundo, quod non. Super tertio dixit quod dictus Bernardus
Rossell, ebdomadarius, solebat tenere in domo sua quandam feminam, cuius nomen ignorat et etiam ignorat an nunc eam teneat vel
si est de ea infamatus vel non. Cetera dixit se ignorare, excepto quod
semel ipse testis peteret peccunias sibi debitas a dicto Bernardo,
dixit ei:s Venits de fora, que yo.us pagaré. Super IIII° interrogatus, dixit se ignorare contenta in eo.
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Item,u cum platea ville de Palafrugello sit nimis angusta et
stricta,v dictus dominus episcopus, visitationis ofﬁcium exercendo,w
domino priori et universitatix ipsius villey ad preces eorum concessitz
plenam licentiam quod possint et valeantaa libere ampliare plateam
huiusmodiab ex cimiterio dicte ecclesie, scilicet ab ingressu cimiterii,ac
usque adad hostium ipsius ecclesie et ad ipso hostio per rectam lineamae a parte meridiey usque ad hospitium Antonii Cassa et a parte
sercii usque ad hospitium Iohannis Carreres, cum quibus hospitiisaf
dictum cimiterium confrontatur, extrahendoag ipsam partem cimiterii
aah dominio atque posseai ecclesieaj eamque penitusak profanando,
dum tamen primitusal ossa deffunctorum, que ibi sepulta sunt, in
partem aliam remanentem eiusdem cimiterii transferantur.
Item, cum sacrista dicte ecclesie, licet informatus quod dominus
episcopus debebat venire visitatum dictam ecclesiam, non curaverit
esse in ingressu seuam receptione dicti domini episcopi, ymmo se
absentaverit, ideo condepmnavit eum in centum solidos, mandando
quod infra tres dies compareat coram dicto domino episcopo sub
pena privationis dicte sacristie. Comparuit die IIIª augusti. Absolvit
eum dominus episcopus ab ipsa pena privationis, quam inciderat
in non comparendo,an et ipse sacrista, presentibus Iohanne Carrets
et Anthonio Serviani de Palafrugello. Et fuit in castro de Episcopali. Obligavit se, sub penaao viginti quinque librarum, quod eundoap
recta via se ponet per totam diem anni proximi in posse ofﬁcialis
Gerunde. Est Petrus Malacumba et L. Capmanyes.aq
Item ordinavit quod infra XV dies ostendantur dotalitia beneﬁciorum dicte ecclesie sub pena excommunicationis.ar Item ordinavit
quod nullus beneﬁciatus in dicta ecclesia deserviat amodo alicui
beneﬁcio absentis sub pena L solidorum, sed habeatur unus presbiter non beneﬁciatus in ipsa ecclesia qui ipsis beneﬁciis absentium
deserviat et recipiat pro servitio omnes fructus. Et interim recipiant
omnes tres ebdomadarii predicti omnes fructus, tam debitos quam
debendos, et reddant computum ipsi domino episcopo.
Item ordinavit quod nullus presbiter dicte ecclesie audeat amodo
incedere per ecclesiam, dum ofﬁciabitur ibi, cum garnatxa, nisi alio
induatur ecclesiastico vestimento, sed habeat induere superpellicium, sub pena duodecim denariorum vice qualibet qua contrafactum
fuerit comittenda.
a. qui secundum quosdam interlineat.
b. sunt IIII... preteriti interlineat.
c. et secundum aliquos... venturum interlineat.
d. et debentur etiam redditus
interlineat.
e. Interlineat.
f. Segueix custodia argentea et decenter ratllat.
g. pi-
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xide eburnea interlineat.
h. Interlineat.
i. Segueix competenter ratllat.
j. Interlineat.
k. Ordinarium interlineat a sobre de Prosarium ratllat.
l. Prosarium interlineat a sobre de Ordinarium ratllat.
m. Segueix bi- ratllat.
n. Interlineat.
o.
Segueix s- ratllat.
p. Interlineat.
q. Segueix -bo- ratllat.
r. et al marge esquerre.
s.
Segueix dixit ratllat.
t. Segueix veii- ratllat.
u. Segueix concessa ratllat.
v. cum
platea... et stricta interlineat.
w. visitationis ofﬁcium exercendo interlineat.
x. Segueix ville de Palafrugello ratllat.
y. ipsius ville interlineat.
z. concessit al marge
esquerre.
aa. et valeant interlineat.
ab. huiusmodi interlineat a sobre de ipsius ville
u- ratllat.
ac. scilicet ab ... cimiterii interlineat.
ad. Interlineat.
ae. Segueix usque
ratllat.
af. Interlineat.
ag. extrahendo interlineat a sobre de ponendo ratllat.
ah.
Segueix iurisdictione ratllat.
ai. domino atque posse interlineat.
aj. Segueix ipsamque
partem protinus ratllat.
ak. eamque penitus interlineat.
al. Segueix hi- ratllat.
am.
ingressu seu interlineat.
an. in non comparendo interlineat.
ao. Segueix quimqua
ratllat.
ap. Interlineat.
aq. in posse... Capmanyes al marge dret.
ar. Segueix et
q- ratllat.

Ecclesia parrochialis sancti Stephani
de Montrasa
Eadem die lune, dictus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Stephani de Montras termini de
Palafrugell, in qua reperiit Bernardum Puig, sacristam, et Bernardum
Sartre, ebdomadarium dicte ecclesie, ibi continue residentes. Item
est absens a dicta ecclesia Guillelmus Hot, beneﬁciatus in altare
beate Marie, comorans in ecclesia de Pals, ubi est ebdomadarius.
Deservit pro eo Vincentius Philipi, presbiter, non habet licentiam,
licet dicat quod est soluta. Mandavit sibi quod infra XV dies eam
ostendat. Valet ipsa sacristia XII libras residendo. Confert eam abbas
sancti Petri de Gallicantu. Valet ebdomadaria XIII libras. Valetb
dictum beneﬁcium beate Marie communiter residendo XVIII libras,
ad presentationem laicorum.
Primoc visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in
quadam pixide de lautono reconditum cum clave infra tabernaculum,
quod est in altari maiori, cuius forme erant satis recentes. Item
reperiit custodiam argenteam, in qua reconditur Corpus Christi,
cum fertur ad communicandum inﬁrmos, bene. Item sanctum crisma et olea sancta, que reperiitd infra quodam tecatiolum ligneum
cum clave clausum in amforis stagneis. Ordinavit quod per totam
crastinam diem ponatur titulus in amfora sacri crismatis, cum ibi
desit, et infra VIII dies aptetur dictum tecatiolum in modum tecatioli oleorum de Palafrugell sub pena V solidorum.
Item, sacros fontes baptismales, quos reperiit non retinentes
aquam et cum rupto cohopertorio. Ideo ordinavit quod hinc ad
festum Omnium Sanctorum aptentur fontes, ut decet, quod non
/Fol. 84r/

116

IMMA PUIG ALEU

exeat aqua et ﬁat novum cohopertorium cum cimento duplici infra
ipsum tempus sub pena interdicti ingressus ecclesie.
/Fol. 84v/ Item, altare maius, quod reperiit pannis, pallis et vestimentis ac calicibus et missali competenter ornatum. Sed, cum duo
calices qui sunt ibi, sint reparandi, ideo ordinavit quod reparentur,
ut decet, hinc ad festum Nativitatis Domini sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item, altare beate Marie, quod reperiit competenter ornatum,
sed mandavit quod ostendatur dotalitium beneﬁcii ipsius altaris infra
XV dies sub pena X librarum.
Item, altare sancti Iacobi, quod reperiit competenter ornatum,
sed ara est parva et posita ex transverso. Ideo ordinavit quod non
celebretur in ipso altari, donec sit alia ara apposita, quee poni habeat
hinc ad festum Omnium Sanctorum sub pena decem solidorum.
Item, libros ipsius ecclesie, quos reperiit competenter. Sed Psalterium et Antifonarium sunt religanda. Ordinavit quod religenturf
hinc ad festum Omnium Sanctorum et quod ﬁat unum Capitularium novum cum orationibus, ut est in Palafrugello, hinc ad unum
annum, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item fuit interrogatus dictus sacrista si laici conveniunt libenter
ad divina ofﬁcia et si conﬁtentur et recipiunt sacramenta, ut decet,g
et dixit quod sic. Interrogatus de usurariis, sortilegis, et cetera, ut
est moris, et dixit se ignorare.
Item fuerunt interrogati operarii dicte ecclesie, scilicet
Anthonius Salra et Petrus Vitalis,h de vita et fama ac servitio presbiterorum dicte ecclesie, et dixerunt quod bene, excepto quod
Bernardus dez Pla, ebdomadarius ipsius ecclesie, tenuit per longa
tempora quandam feminam, vocatam Sibiliam Prats, in domo sua
propria, sed nunc eam dimisit a IIIbus mensibus citra vel circa, de
qua secundum famam fuit infamatus tempore preterito, sed nesciunt
quod habuerit prolem ex ea, sed aliquando nunc revenit ad domum
dicti ebdomadarii. Et quod dictus ebdomadarius solebat iurare per
caput et alia membra Dei. Cetera, bene.
a. Interlineat.
b. Segueix diaconile ratllat.
c. Segueix ordi- ratllat.
d. Segueix sub ratllat.
e. Segueix habe- ratllat, poni interlineat.
f. Segueix infra ratllat.
g. ut decet interlineat.
h. et Petrus Vitale interlineat.
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Ecclesia sancti Stephani de Sclanyan
Die martis, intitulata XXXª iulii, anni predicti a nativitate
Domini M°CCCC°XX°, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesia sancti Stephani de Sclanyan termini
de Palafrugell, in qua nulum reperiit presbiterum qui ibi continue
resideat, nec fuit factum servitium in ipsa ecclesia a prima iunii
citra, quoniam, ut asseritur, propter tenuitatem beneﬁcii nullus vult
deservire ebdomadarie curate ipsius ecclesie.
Primo visitavit sanctisimum Corpus Christi, quod reperiit reconditum in quadam pixide lignea, suspensa supra maius altare,
cuius forme erant recentes. Sed, ut in futuro propensius caveatur,
ordinavit quod hinc forme huiusmodi renoventur in estate singulis
XV diebus et in yeme singulis XXti sub pena decem solidorum. Item
ordinavit quod ﬁat ibi tabernaculum pro ipso sanctisimo Corpore
conservando, quamprimum ﬁeri poterit, saltem infra duos annos,
volendo quod fructus preteriti dicti beneﬁcii expendantur in auditorium dicti tabernaculi, et ultra hoc concessit omnibus ad hoc
benefacientibus XL dies indulgentie. Item reperiit quandam custodiam ligneam, in qua reconditur dictum Corpus, cum fertur ad
communicandum inﬁrmos, que est satis turpis forme. Ordinavit
quod ammodo Corpus non portetur in ipsa custodia sub pena XXti
solidorum, sed portetur in calice vel alia custodia. Item recognovit
sanctum crisma et olea, que reperiit in quodam tecatiolo ligneo
in amforis duabus, scilicet crismatis et inﬁrmorum, vitreis, et alia,
scilicet olei catecumenorum, stagnea, et ipsum tecatiolum laceratum.
Ordinavit quod infra mensem habeantur amfore omnes stagnee et
nulla sit vitrea et ipsum tecatiolum reparetur, sicut est a Palafrugell,
sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item visitavita fontes baptismales, quos reperiit apertos et male.
Ordinavit quod infra mensem habeatur ibi unum librellum novum,
ut est a Palafrugell, et habeatur clavis sub dicta pena.
/Fol. 85v/ Item libros,b pauperrimos et paucos. Item altaria, pauperrime ornata. Item lampades, cessantes multotiens et Corpus est
sine lumine.
Item tegimen ecclesie, perforatum et laceratum et pluit per totam ecclesiam. Ordinavit quodc hinc ad festum Pasche Resurectionis
Domini ipsum tegimen reparetur, ut decet, sub cominatione quod
ab inde, nisi hoc ﬁat, ipse dominus episcopus mandabit extrahi ab
ipsa ecclesia Corpus Christi.
/Fol. 85r/
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Petrus Michaelis, operarius, interrogatus de usurariis, sortilegis, matrimoniis illicitis, et cetera, etd dixit se nullum talem scire
in ipsa parrochia nec credit esse.
Item, cum vaccet ipsa ecclesia a viginti annis citra per obitum ultimi possesoris et nullus eam velit,e ordinavit et mandavit
dominus episcopusf quod parrochiani ipsius ecclesie provideant de
aliquo ydoneo presbitero, qui resideat in ipsa ecclesia, velg faciant
per aliquem ex presbiteris de Palafrugell deserviri, et habeant ad
hoc licentiam in forma infra XV dies, et adaptent tegimen ecclesie, ut est dictum, necnon caveant ne sanctissimum Corpus Ihesu
Christi reperiatur ab inde absque lumine. Quod si contrafactum
fuerit, ipse dominus episcopus prohibebit ne ab inde reservetur in
ipsa ecclesia Corpus Christi.
a. Segueix altare maius ratllat.
b. libro al manuscrit.
d. Segueix omnio bene ratllat.
e. cum vaccet... velit interlineat.
interlineat.
g. vel interlineat

c. Segueix i- ratllat.
f. dominus episcopus

P. 16 de l’ADG

Ecclesia parrochialis sancti Petri de Begur
Die martis, intitulata XXXª mensis iulii, anno predicto a nativitate Domini M°CCCC° vicesimo, dictus reverendus dominus Andreas, episcopus, visitavit personaliter parrochialem ecclesiam sancti
Petri de Begur, in qua reperiit Berengarium Cavallerii, presbiterum, deservientem sacristie, cui cura yminet animarum, pro Petro
Ferriol, sacrista eiusdem, cum licentia, quam in sui forma exibuit.
Sunt autem absentes a dicta ecclesia dictus sacrista, qui moratur
in ecclesia de Cruylles. Itema Iohannes Buada, ebdomadarius, alias
diaconusb dicte ecclesie, cui ebdomadarie, alias diaconatui,c nullum
ﬁt servitium a prima iunii citra, sed anno preterito deservivit, ut
dicitur, quidam presbiter nomine Juliol. Valet ipsa sacristia XXXX
libras residendo et ebdomadaria, alias diaconatus,d communiter
XVI libras et confert eas [..].
Primo enim visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
infra quandam custodiam argenteam pendentem supra altare maius
cum formas satis recentes. Sed, cum ipsa ecclesia sit multum humida,
ordinavit quod forme Corporis Christi inibi reservande renoventur
semper singulis octo diebus sub pena viginti solidorum. Item ordinavit quod ﬁat ibi tabernaculum infra annum pro dicto sanctissimo
/Fol. 1r/
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Corpore recondendo sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item
reperiit quandam custodiam argenteam, in qua reconditur Corpus
Christi, cum fertur ad communicandum inﬁrmose et decenter. Item
visitavit crisma et olea sacra, que reperiit in quodam tecatiolo ligneo in amforis stagneis sub clave reconditis. Ordinavit quod infra
octo dies ﬁant mijans in ipso tecatiolo. Item quod quelibet amfora
habeat suam casam sub pena V solidorum.
/Fol. 1v/ Item visitavit sacros fontes baptismales quos reperiit
clausos cum clave et alias competenter.
Item altare maius, quod reperiit competenter ornatum. Ordinavit quod hinc ad Quadragesimam ﬁat quaedam cortina alba, que
stet ante altare maius tempore Quadragesime, sub pena interdicti
ingressus ecclesie.
Item altare beati Antonii, quod reperiit competenter ornatum.
Item altare sancte Chrispine, quod reperiit competenter ornatum.
Item libros ipsius ecclesie et reperiit aliquos fore religandos,
ideo ordinavit quod religentur hinc ad festum Pasche sub pena interdicti ingressus ecclesie, scilicet Legendariaf duo et Antifonarium.
Item, cum non sint ibi Contitutiones, ordinavit quod infra medium
annum habeantur ibi Constitutiones debitas sub pena decem librarum. Item quod ﬁat unum novum Psalterium infra duos annos sub
pena interdicti ingressus ecclesie.
Preterea fuit medio iuramento interrogatus dictus regens sacristiam si parrochiani sui audiunt missas libenter et si conﬁtentur et
recipiunt sacrum Eucaristie sacramentum, ut decet, et dixit quod sic
bene. /Fol. 2r/ Interrogatus si scit in dicta parrochia aliquem excommunicatum, qui diu in excommunicatione obdormiat negligenter,
aut aliquem usurarium, sortilegum, Deum vel sanctos blasfemantem,
a ﬁde catholica deviantem, concubinariumg aut festah precepta per
Ecclesiam infringentem, vel alias malum christianum vel aliquod
matrimonium illicite contractum, et dixit se ignorare nec credit
aliquem esse. Interrogatus de lampadibus et aliis luminaribus, elemosinis et anniversariis dicte ecclesie, si ardent et ﬁunt, ut debent,
et dixit quod sic, nec scit contrarium.
Deinde fuerunt interrogati Raymundus Ces Mates et Guillelmus
Ces Corts, laici dicte parrochie, si dictus regens deservit bene ipsi
sacristie in missis et aliis ad que tenetur, et dixerunt quod competen-
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ter celebrat missas. Sed, dicta missa, facit multas absentias et ideo
parrochia non bene contentatur de eo. Sed vellent omnes parrochiani
quod sacrista principalis resideret continue in sua ecclesia. Item
dixerunt quod diaconile ipsius ecclesie male deservitur. Interrogati si
sciunt quod aliquis obierit in dicta parrochia absque confessione vel
alio sacramento ob culpam curati, et dixerunt quod non. Interrogati
de lampadibus, elemosinis, et cetera, si ﬁunt, ut decet, et dixerunt
quod omnia ﬁunt, ut decet, nec sciunt contrarium, excepto quod
lampades dicte ecclesie quandoque cessant per intervalla aliquibus
diebus, sed non cessant omnes simul. Item dixerunt quodi servitium
beneﬁcii capelle castri de Begur cessat pro nunc propter ruinam capelle. Interrogati de usurariis, concubinariis, tam clericis quam laicis,
et cetera, more solito, et dixerunt se ignorare.
Ceterum, dominus episcopus ordinavit quod ammodo nullus
presbiter, beneﬁciatus in dicta ecclesia, possit nec audeat deservire
in ipsa ecclesia alteri beneﬁcio nisij sub pena privationis salariik
sibi pro dicto servitio debiti seu debendi.
/Fol. 2v/ Item ordinavit dictus dominus episcopus et mandavit
quod dictus Iohannes Buada, diaconus dicte ecclesie, teneatur personaliter residere in ipsa ecclesia et suo beneﬁcio deservirel infra
octo dies sub cominatione, Quod, nisi hoc fecerit, procedetur ad
privationem dicti sui diaconilis. Et interim Bernardus Bofﬁl,m beneﬁciatus in capella dicti castri de Begur, deserviat dicto suo beneﬁcio
in ipsa parrochiali ecclesia una cum dicto diaconili et recipiat ipsius
diaconilis pro servitio omnes fructus, dum tamen faciat in ipsa
parrochiali ecclesia continuam residentiam personalem.
Item, cum dictus dominus episcopus nullum repererit operarium in dicta ecclesia de Begur, propter aliquam diceptationem
que est inter universitatem ipsius loci de Begur et universitatem de
Ragencos,n ordinavit quod iuxta laudabilem consuetudinemo in ipsa
ecclesiap de Begur duoq operarii,r unuss videlicet pert universitatem
loci de Begur et aliusu per de Ragencoso, anno quolibet eliganturv et
ﬁant due claves diverse in scrinio sive techa dicti operis, quarumw
unamx unus et alius aliamy ex ipsis operariis teneat, ita quod nichil
a dicta techa, nisi ambo insimul fuerint, extrahatur.
Item,z cum in termino de Begur sit quedam capella heremitana
sub invocatione sancte Reparate decenter ex elemosinis adornata,
adaa quam propter devotionem conﬂuit gentium multitudo, quamque secundum relationem proborum hominum de Begurab sacrista
ipsius ecclesie parrochialis de Begur expoliatac suis ornamentis et

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423

121

iocalibus ex elemosinis adquisitis et expoliare nititur sepiusad et in
augmentum indevotionis populi et eiusdem ecclesie detrimentum,
ideo ipse dominus episcopus,ae exercendo visitationis ofﬁcium, ordinavit quod amodo quecumque ventenia in quibuscumque rebus
existant,af per Christi ﬁdelesag ipsi heremitane ecclesie largienda,
adquirantur totaliter ipsi ecclesie, in ornamentis et aliis sibi necessariis convertenda, exceptis dumtaxat oblationibus sive offertoriisah
sive presentalles denariorumai et candelarum, de quibus, in quantumaj
sit de iure permissum, dictus sacrista suas faciat voluntates, prout
et sicutak antiquitus est ﬁeri assuetum.
/Fol. 3r/ Item ordinavit quod infra octo dies scribantur verba
consecrationis Corporis et Sanguinis Ihesu Christi in quodam pergameno, quod quilibet presbiter celebrans in ipsa ecclesia teneat ante
et ibi, cum consecrabit, ipsa verba perlegat, sub pena decem solidorum, vice qualibet qua contrafactum fuerit comittenda. Et de aqua
ponenda in calicem cum patena, et cetera, ut in aliis ecclesiis.
Item visitavit hospitium sacristie, quod reperiit competenter.
Item ordinavit de cereo baptizando singulis vigiliis Penthecostes
sub pena interdicti ingressus ecclesie laicis cereum dare nolentibus,
et decem librarum clericis, si hoc facere recusabunt, et cetera, iuxta
Consuetam.
Eadem die prefatus dominus episcopus personaliter visitavit
ecclesiam sancti Vincentii de Reioncos, suffraganeam ecclesie de
Begur, in qua nullum est beneﬁciatum nisi beneﬁcium confratrie,
cui bene deservitur pro presenti. Primo recognovit altare ipsius ecclesie, quod reperiit competenter ornatum pannis, palliis et etiam
vestimentis. Item inquisivit de lampadibus etal elemosinariis dicte
ecclesie et reperiit quod omnia ﬁunt bene. Item de vita et fama
presbiteri deservientis beneﬁcio dicte confratrie nondum stabilito
et, ut dicitur, est honeste fame. Item, cum cimiterium dicte ecclesie
sit apertum, ordinavit quod hinc ad festum Pasche Resurrectionis
dictum ipsum cimiterium claudatur ab una parte totaliter et in alia
parte ponatur quoddam rexiatum sub pena quod, si sic non ﬁt infra
ipsum tempus, ab inde nullus in ipso cimiterio tumuletur.
a. Segueix es- ratllat.
b. alias diaconus interlineat.
c. Interlineat.
d. Interlineat.
e. Segueix qu- ratllat.
f. Abreviatura ratllada.
g. Interlineat.
h. Segueix et al manuscrit.
i. Segueix beneﬁcium ratllat.
j. nisi interlineat, segueix suo
interlineat i ratllat.
k. -i sobre -o.
l. Segueix sub cominatione ratllat.
m. Bernardus
Bofﬁll interlineat.
n. propter aliquam... de Ragencos interlineat.
o. Segueix eligantur
ratllat.
p. Segueix duo ratllat, de Begur al marge dret.
q. duo al marge esquerre.
r. Segueix annuatim ratllat.
s. Abreviatura ratllada.
t. Segueix ratllat.
u. Segueix

122

IMMA PUIG ALEU

eligendum ratllat.
v. anno quolibet eligantur amb crida, al marge esquerre.
w. Abreviatura ratllada.
x. Segueix quilibet ratllat.
y. et alius aliam interlineat.
z. Segueix ordinavit quod ratllat.
aa. Interlineat.
ab. Segueix (...) ratllat.
ac. Segueix
et expoliare inte tur ipsam heremitanem ecclesiam ratllat.
ad. et expoliare nititur
sepius interlineat.
ae. Segueix visita- ratllat.
af. in quibuscumque rebus existant
interlineat.
ag. Segueix quoquomodo ratllat.
ah. Segueix et dominus ratllat; sive
presentalles al marge esquerre, amb el signe de crida sobre et ratllat.
ai. et cereorum et candelarum interlineat, de on cereorum et ratllat.
aj. Segueix ius per ratllat.
ak. Segueix al- ratllat.
al. Interlineat.

Ecclesia parrochialis sancti Cipriani dez Alls
Die mercurii, intitulata XXXI iulii, anni predicti, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti
Cipriania des Alls, in qua reperiit Iohannem Rera, deservientem sacristie ipsius ecclesie, cui cura yminet animarum, pro Bartholomeo
Alamany, sacrista eiusdem ecclesie, comoranti a Blanes. Item est
absens diaconus dicte ecclesie, qui moratur a Lerç a longo tempore
citra et deservit pro eo dictus regens sacristiam. Sunt, ut dicitur,
a presentationeb de mossen Gruvau, presbiteri Gerundensis. Valet
communiter ipsa sacristia residendo XXV libras et diaconile X libras vel circa. Habet licentiam deserviendi dicto diaconili pro anno
currenti, quam exhibuit in sui forma.
Primo recognovit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
in quodam cufro ligneo, suspenso supra altare maius, clausum cum
clave, cuius forme, ut retulit dictus regens, renovantur et solent
renovari in ipsa ecclesia singulis octo diebus. Ordinavit quod ammodo ipsa consuetudo laudabilis observetur vel saltem renoventur
ipse forme in estate singulis XV diebus et in yemec singulis XXti
sub pena viginti solidorum quotiens contrafactum fuerit comittenda. Item ordinavit quod ﬁat ibi tabernaculum decens infra annum
pro dicto sanctissimo Corpore conservando, sub pena interdicti
ingressus ecclesie, indulgendo cuilibet ad hoc manus porrigenti
adiutrices XL dies. Item reperiit quandam custodiam satis pulcram
argenteam, in qua ipsum sanctissimum Corpus reconditur, cum
fertur ad communicandum inﬁrmos, et bene. Item recognovit sacrum crisma et olea cathecumenorum et inﬁrmorum, que reperiit
infra quoddam tecatiolum ligneum clausum cum clave in amforis
stagneis et decenter.
Item recognovit sacros fontes baptismales, quos reperiit fractos et retinentes aquam. Sed reperiit aquam ipsorum fontium satis nitidamd in quodam librello terre cum clave infra dictos fontes
recondito.e Ordinavit quod infra duos annos ﬁant novi fontes sub

/Fol. 3v/
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pena proxime dicta, concedendo XL dies omnibus ad hoc manus
porrigentibus adiutrices.
Item visitavit altaria, scilicet maius et beate Marie, que reperiit
pannis, palliis, calicibus et Missali competenter ornata et etiam vestimentis. Sed quidam manipulus est laceratus, ideo ordinavit quod
infra duos menses ﬁat novus manipulus sub dicta pena.
/Fol. 4r/ Item inquisivit de lampadibus et aliis luminaribus ac
elemosinis et anniversariis, et reperiit quod nil ﬁendum cessat.
Petrus Says, laicus, operarius dicte ecclesie, testis iuratus et
interrogatus dicere veritatem quam sciat super hiis de quibus interrogabitur, et primo fuit interrogatus si dictus regens sacristiam
deservit bene ipsi ecclesie in missis et alio divino ofﬁcio et qualiter de eo parrochia contentatur, et dixit quod bene contentatur
parrochia. Interrogatus si ministrat dictus regens libenter et libere
ecclesiastica sacramenta, et dixit quod sic. Interrogatus si scit vel
dici audivit quod aliquis obierit in dicta parrochia absque confessione vel alio sacramento ob culpam curati, et dixit quod non.
Interrogatus de vita et honestate dicti regentis, et dixit eum esse
in omnibus honeste fame nec scit contrarium, excepto quodf aliquando et raro iurat propter iram per Corpus Dei. Et ipse testis
audivit. Interrogatus si scit aliquem in dicta parrochia usurarium,
sortilegum, concubinarium, ecommunicatum, et cetera, ut supra,
et dixit se ignorare nec audivit dici.
Petrus Ianuer, alter operarius, testis iuratus, et cetera, et primo
super primo respondit ut primus. Et etiam super secundo et tertio et
etiam super IIII° et V°, adiciens quod ipse testis audivit quandoque,
sed raro, iurare dictum regentem per caput Dei.
/Fol. 4v/ Item fuit interrogatus dictus regens sacristiam si parrochiani dicte ecclesie conveniunt libenter ad missas et si conﬁtentur
et recipiunt sacramentum Eucharistie, ut decet, et dixit quod sic,
excepto quod Petrus Ianuer, licet intersit missis, tamen nescit quod
fuerit confessus a tempore quo ipse incepit servire ipsi sacristie citra. Interrogatus de usurariis, sortilegis, excommunicatis, Deum vel
sanctos blasfemantibus, concubinariis, a ﬁde catholica deviantibus,
matrimoniis illicitis, et cetera, et dixit se ignorare nec audivit dici
quod aliquis talis sit in dicta parrochia.
Preterea dictus dominus episcopus ordinavit et mandavit quod
sacrista et diaconus dicte ecclesie compareant personaliter coram
eo hinc ad quindecim dies sub pena quinquaginta solidorum, a
quolibet eorum contrafaciente exhigendorum, et sub cominatione
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etiam quod, nisi infra dictum tempus compareant responsuri quare non deserviunt ipsis sacristie et diaconilii, procedetur in eorum
absentia ad privationem beneﬁciorum ipsorum.
Item visitavit hospitium dicte sacristie, quod reperiit decenter,
excepta porta camere, que est adaptanda, et aliquibus tegulis et aliis
reparationibus terraminum sive tegiminum, ad quas reparationes
se obligavit dictus regens. Fuit sibi preceptum quod infra medium
annum reparet, sub pena L solidorum.
Item recognovit libros ecclesie et reperiit quod Antifonarium,
Psalterium, duo Legendaria et liber in quo est ofﬁcium de Corpore
Christi, debent religari. Ordinavit quod religentur infrag quinqueh
menses sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit quod
verba consecrationis Corporis eti Sanguinis Christi scribantur in
pergameno, in quo ipsa verba legantur, dum presbiter consecrabit,
sub pena viginti solidorum et ﬁat hoc infra decem dies sub pena
X solidorum.
a. Cicipriani al manuscrit.
b. presentationem al manuscrit.
c. yme al manuscrit.
d. satis nitidam interlineat.
e. Segueix cum aqua nitida ratllat.
f. quod
escrit sobre quando.
g. Segueix duos ratllat.
h. Interlineat.
i. Corporis et interlineat.

Ecclesia parrochialis sancti Cipriani dez Ledo
Die veneris, intitulata secunda mensis augusti, prefatus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Cipriani de Letone, in qua reperiit presentem Iohannem
Martini, oriundum, ut dicitur, de Blanes, deservientem sacristie dicte
ecclesie pro Iacoboa Salelles,b sacrista ipsius ecclesie, comorante in
ecclesia de sancto Saturnino, sine tamen licentia, quam non habet
pro anno presenti. Valet ipsa sacristia communiter annuatim residendo XXX libras. Valet diaconile ipsius ecclesie, quod vacat a longo
tempore citra, V libras residendo et solet deserviri per sacristam
vel regentem sacristiam.
Primo visitavit sanctissimum Corpus Christi quod reperiit infra
quoddam tecatium ligneum apertum,c existens supra altare maius
in quodam cufro parvo ligneo clauso cum clave, cuius Corporis
forme sunt multum antique. Ordinavit quod amodo forme renoventur in estate singulis XV diebus et in yeme singulis viginti diebus
sub pena XX solidorum. Item ordinavit quod infra annum ﬁat ibi
tabernaculum pro dicto sanctissimo corpored recondendo sub pena
interdicti ingressus ecclesie, indulgendo XL dies omnibus ad hoc
/Fol. 5r/
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manus porrigentibus aiutrices. Item reperiit ibi quandam custodiam
ligneam et aliam argenteam, ubi solet recondi dictum sanctissimum
Corpus, cum fertur ad communicandum inﬁrmos. Mandavit quod
amodo non portetur Corpus in custodia lignea sed in argentea sub
pena XXX solidorum. Item visitavit crisma et olea sancta, que reperiit infra quoddam tecatiolum ligneum, in amforis stagneis sub
clave reconditis, et decenter.
Item altare maius, quod reperiit ine pannis, palliis et vestimentis competenter ornatum ac calicibus et Missali. Sed defﬁcit
pallium /Fol. 5v/ album pro Quadragesima, ideo ordinavit quod ﬁat
ipsum pallium hinc ad Quadragesimam primo venturam sub pena
interdicti ingressus ecclesie.
Item, altare sanctorum Abdon et Sennen ac Macharii, quod
reperiit competenter ornatum.
Item, altare beate Marie, quod reperiit competenter ornatum.
Item, altare sanctorum Cosme et Damiani et sancte Caterine,
quod reperiit competenter ornatum, in quo, ut dicitur, fuit dimissum
certum legatum per Raymundum Comte, presbiterum, quondam,
in suo testamento,f quod in loco sancti Saturnini fecit, in posse
d’en Miró, presbiteri de Munells, sed ignoratur quid dimiserit. Sed
defﬁcit ara in ipso altari.
Item recognovit fontes baptismales, quos reperiit clausos sub
clave, cumg bono cohopertorio et aqua nitida ac decenter.
Item recognovit libros, quos reperiit bonos et bene. Sed defﬁciunt Constitutiones et Consueta est papirea et lacerata. Ordinavit
quod sacrista habeat Constitutiones infra medium annum sub pena
L solidorum et parrochiani habeant bonam Consuetam infra duos
annos sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item inquisivit de lampadibus ac aliis luminaribus et elemosinis ac anniversariis, et reperiit
quod omnia ﬁunt bene.
Item fuit interrogatus dictus regens sacristiam de usurariis,
sortilegis, concubinariis, excommunicatis, deviantibus a ﬁde catholica, et cetera, ut est moris, et dixit se ignorare.
/Fol. 6r/ Martinus Barcelo et Guillelmus Tibau, laici,h operarii
dicte ecclesie, testes iurati et interrogati dicere veritatem quam sciant
de hiis de quibus interrogabuntur, et primo fuerunt interrogati si
Iohannes Martini predictusi deserviens sacristie, faciat bene ofﬁcium
suum, et dixerunt quod aliqui de parrochia contentantur de eius
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servitute et aliqui non, sed quotidie celebrat missam et ministrat
libenter et libere ecclesiastica sacramenta. Nec sciunt quod aliquis
sui culpa obierit in ipsa parrochia absque petito sacramento. Sed
secundum famam non dicit bene alias horas canonicas nec credunt
quod unquam dicat horas.j Interrogati de vita et fama dicti Iohannis
Martini, regentis ipsam sacristiam, etk dixit primo dictus Martinus
Barcelo, deponens, quod hodie sunt octo dies preteriti quando ipse
deponens erat Gerunde a.l munar, et audivit dici a.n Palau, fabro
Gerunde, quod ipse en Palau audiverat dici a Bartholomeo Brandini
de Gallcantra,l scolare, nuncm comorante cum dicto Iohanne Martini, quod prima die madii proxime preteriti dictus Iohannes Martini
colligebat de rore aque de celo cadente in termino sancti Cipriani de
Letone et posuit in quandam amforam et misit in ipsa aqua unam
ratapanyada dicens ipsi puero: Si tu dius res de açò yo.t degollaré.n
Interrogatus qui erant presentes cum dictus Faber dicebat dicta
verba, et dixit quod ipse testis et dictus faber soli. Item dixerunt
dicti deponentes quod ipse regens sacristiam est iurator enormis per
capud et iecur Dei et beate Marie et aliorum sanctorum et etiam
per alia membra inhonesta. Item dixerunt quod dictus Iohannes
Martini est infamatus de pecato sodomie. Interrogati quomodo hoc
sciunt et dixerunt audivisse dici a Petro Brasa,o ﬁlio Vincentii Brasa,
quondam,p et Montisserrato Albert,q ﬁlio uxorisr Guillelmi Costa dicte
parrochie,s et duobust aliis pueris, quorum unus est oriundus de
Sancto Cipriano des Aysu et alius ﬁlius d’en Font de sancta Yagueta,
quorum nomina ignorant,v et a quodam sclavo emptitio Guillelmi
dez Mont dicte parrochie, quod promittebat dictus presbiter regens
sacristiam aliquas peccunias ipsis pueris et quod promitterent eum
uti carnaliter cum eis, dicens: Venits al llit, que tantost haurem fet. E
que los dits no volents-li complaure.w Interrogati qui erant presentes
cum ipsi pueri predicta dicebant, et dixerunt quod plures homines
dicte parrochie, de quibus non recordantur ad presens. Sed quod
fama volitat sic per totam parrochiam. Item dixerunt sex audivissey
dici a quodam puero ﬁlio d’en Bernatz Roger, sagionis lociaa sancti
Felicis de Guixols, qui era vengut per estar ab lo dit capellà eab que
ell lo requeria que s’offerís, que lo dit capellà usàs ab ell carnalment
e que per axò se’n anà lo dit fadrí, que no stech ab lo dit capellà sino
dos o III jorns. E que /Fol. 6v/ açò mateix ha hoyt dir lo dit Guillem
Tabau, testis, al pare del dit fadrí en lo loch de Solius e que deya lo
dit pare del fadrí menaçant que ell faria tal obra al dit capellà que
no troba jamay que millor la li faés. Interrogatis si dixerunt aliquid
odio vel rancore aut mala voluntate, et dixerunt quod non.
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Deinde dominus episcopus remisit hanc causam ad aliam informationem et processum inde latiusac recipiendum, dicto presbitero carceribus mancipato in castro de Episcopali. Postea fuit ad
perpetuum carcerem dampnatus.
Die sabbati, IIIª augusti, anno vicesimo, dictus dominus episcopus mandavit discreto Iacobo Salelles, sacriste parrochialis ecclesie
sancti Cipriani dez Ledo,ad personaliter reperto in loco sancti Saturnini, quatenus die crastina missam celebret personaliter in dicta sua
ecclesia et ab inde infra tres dies personaliter ipsi ecclesie deserviat
continuo vel faciat eidem per ydoneum presbiterum deserviri sub
pena centum solidorum.
a. Segueix Salles ratllat.
b. Interlineat.
c. Interlineat.
d. Segueix resratllat.
e. Segueix ratllat.
f. videatur testamentum al marge esquerre.
g. Interlineat.
h. Interlineat.
i. Iohannes Martini presbiter interlineat.
j. non dicet bene... horas al marge dret.
k. Segueix dixerunt quod ratllat.
l. Brandini de
Gallcantra interlineat.
m. Interlineat.
n. dicens ipsi puero... degollare interlineat.
o. Segueix puero ratllat.
p. Segueix dicte parrochie ratllat.
q. Alberti al marge
dret.
r. Interlineat.
s. dicte parrochie et interlineat.
t. Segueix puer- ratllat.
u. Ays interlineat a sobre de Anys ratllat.
v. quarum nomina ignoratur interlineat al
marge dret.
w. dicens venits... complaure interlineat al marge dret.
x. Interlineat.
y. -visse interlineat i ratllat.
z. Interlineat.
aa. Interlineat.
ab. Interlineat.
ac. Interlineat.
ad. Segueix qua ratllat.

Ecclesia parroquiale sancte Pelagie
Die sabbati, intitulata IIIª mensis augusti, anno predicto, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancte Pelagie, in qua nullum reperiit presbiterum. Sunt tamen
absentes Petrus Juliol, sacrista, qui est a Begur pro aliquibus raubis
et rebus suis, quas illic habet, cum olim fuerit sacrista de Begur.
Sed alias continue solet, ut dicitur, residere in dicta ecclesia sancte
Pelagie a die qua recepit possessionem ipsius ecclesie citra et est
absens a die iovis proxime preterita citra. Item Bernardus Sagrera,
diaconus dicte ecclesie, est in ecclesia sancti Saturnini ubi, ut dicitur, est beneﬁciatus. Deservit pro eo ipsi diaconili dictus sacrista,
arrendans illud, ut dicitur, ad V annos. Item est absens Iohannes
Rebaço de Coquolibero, beneﬁciatus in altari beate Pelagie, quod
beneﬁcium cessat a novem annis citra, in quibus nullum ﬁt servitium.a Valet ipsa sacristia communiter residendo XXX libras, quam,
ut dicitur, confert episcopus Gerundensis. Valet ipsum diaconile, ut
dicitur, pertinens ad collationem eandem, communiter XII libras.
Valet dictum beneﬁcium beate Pelagie, ut dicitur, XXX libras. Ordinavit quod infra XV dies dictus sacrista ostendat ipsi domino

/Fol. 7r/
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episcopo licentiam in sui forma deserviendi dicto diaconili. Ostendit
XVIª augusti. Item citavit personaliter dictum Iohannem Rabaço
ut infra XV dies compareant coram domino episcopo, responsurus
quare non deservit suo beneﬁcio nec facit per aliquos deserviri, sub
pena privationis beneﬁcii.b
In primis ipse dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in quadam pixide ferrea sive de stagno
argentata, clausa cum clave, pendente supra altare maius, scilicet
beate Marie, cuius forme videbantur primo aspectuc competenterd
recentes. Sed, cum dominus episcopus, celebrans missam, ipsas
formas gustasset, dixit ipsas fore multum alteratas, imo condempnavit sacristam ipsius ecclesie in quinquaginta solidos. Remisit ipsam
condempnationem Gerunde XVIª augusti eiusdem anni.e Ordinavit
quod ﬁat ibi tabernaculum infra unum annum, in quo ipsum Corpus sanctissimum recondatur sub pena interdicti ingressus ecclesie,
indulgendo XL dies cuilibet benefacienti.f Item ordinavit quod forme
ipsius Corporis renoventur abinde in estate singulis XV et in yeme
singulis XX diebus sub pena XXti solidorum. Item visitavit crisma
et olea sancta, que reperiit in quodam tecatiolo ligneo clauso sub
clave in amforis stagneis et decenter.
/Fol. 7v/ Item reperiit quandam custodiam ligneam, in qua ipsum
Corpus sanctissimum reconditur, cum fertur ad communicandum
inﬁrmos. Ordinavit quod habeantur legata ipsi ecclesie in testamentis
et ex eis ﬁat custodia argentea infra annum,g commitens sacristie
quod compellat debitores quatenus solvant infra tres menses sub
pena excommunicationis.
Item fontes baptismales, quos reperiit male,h quoniam sunt
fracti et non retinentes aquam. Ordinavit quod ﬁant novi fontes
hinc ad festum Pasche sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item altare maius sub invocatione beate Marie, quod reperiit
pauperrime ornatum in pannis. Ordinavit quod ﬁant duo panni infra
annum sub pena interdicti ingressus ecclesie. Palliis, vestimentis,
calicibus et Missalii est competenter ornatum.
Item altare beate Pelagie, quod reperiit calice, Missali, pannis,
palliisj et vestimento competenter ornatum. Sed, cum sint ibi novem libre Barchinone in peccunia ex lucro candelarum, ordinavit
quod ex ipsis novem libris ﬁat ibi retrotabulum novum infra annum
et una coreacea sive cohopertorium sub pena interdicti ingressus
ecclesie, et quod consuetudo vendendi candelarum in ipso altari
observetur abinde.
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Item libros, quos reperiit bene et bonos. Sed aliqui sunt religandi, quos, ut dicitur, iam sacrista incepit et promisit eos religare.
Item inquisivit de lampadibus et aliis luminaribus, elemosinis
et anniversariis dicte ecclesie, si aliquis cessat ob culpam alicuius.
Et fuit repertum quod omnia ﬁunt bene, excepto quod quedam
lampas, ad quam tenetur opus ecclesie, est noviter fracta. Ordinavit
quod infra octo dies habeatur ipsa lampas vitrea, sub pena interdicti
ingressus ecclesie.
Item fuerunt interrogati Thomas Salzina et Anthonius Salzina,
laici, operarii dicte ecclesie, medio iuramento singillatim, de vita et
honestate sacriste et aliorum presbiterorum ipsius ecclesie, ut moris
est. Et dixerunt quod eos esse honeste vite, nec sciunt contrariumk
pro nunc, licet temporibus preteritis dictus sacrista fuerit infamatus
de concubinatu, ex qua concubina habuit unam ﬁliam quam nunc
tenet in domo propria,l antequam esset sacrista. Et quod dictus
diaconus, /Fol. 8r/ scilicet Bernardus Sagrera, presbiter, lusit et ludit
aliquotiens in platea publica cum laicis ad taxillos, a la gresca e
altres jochs. Cetera ignorant. Interrogati de laicis, si sciunt aliquem
talem esse in ipsa parrochia, excepto quod Guillelmus Podrers, minor
dierum, laicus ipsius parrochie, non venit ad ecclesiam nec sciunt
quod audiverit missam a quinque annis citra vel sex.
Item, cum fuerit repertum quodm in ecclesia pluit propter debilem tegulatam, ordinavit quodn hinc ad festum Omnium Sanctorum reparetur tegimen et tegulata taliter quod non pluat sub pena
excommunicationis.
Item recognovit hospitium diaconilis quod reperiit bene et
decenter. Item recognovit hospitium sacristie, quod indiget in aliquibus partibus reparatione, scilicet precipue in cellario, ideo ordinavit quod reparetur, ut decet, ad cognitionem hominum ad hoc
dipputatorum hinc ad festum Omnium Sanctorum, sub pena centum
solidorum.
Item ordinavit quod verba consecrationis Corporis et Sanguinis
Christi scribantur infra decem dies in quodam pergameno, quod
quilibet presbiter, celebrans in dicta ecclesia, teneat ante se et ibi
dicta verba perlegat, sub pena viginti solidorum.
a. citra in... servitium al marge dret.
b. privationis beneﬁcii al marge dret.
c. aspectu al marge dret.
d. Segueix reces- ratllat.
e. sed cum dominus... eiusdem
anni interlineat seguint al marge dret.
f. indulgentia XL... benefacientem interlineat.
g. argentea infra annum interlineat.
h. Segueix scilicet ratllat.
i. Segueix scilicet
ratllat.
j. Interlineat.
k. Segueix excepto ratllat.
l. ex qua... propria interlineat
seguint al marge dret.
m. Interlineat.
n. Segueix infra ratllat.
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Ecclesia parrochialis sancti Iohannis
de Bedenga alias de Bellicadro
Die lune, Vª augusti, anni predicti, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Iohannis de
Bedenga, alias de Bellicadro, in qua reperiit discretos Anthonium
Geraldi, sacristam, et Bernardum Peregrini, regentem ebdomadariam ipsius ecclesie pro Bernardo Gerroni, ebdomadario, comorante
in monasterio de Hullano, ubi est beneﬁciatus. Et etiam presens
Franciscus Pubel, scolaris, regens beneﬁcium mongia nuncupatum
eiusdem ecclesie sive diaconile.a Habet licentiam deserviendi dicte
ebdomadarie dictus Bernardus de anno presenti. Nec sunt alia beneﬁcia in dicta ecclesia. Valet ipsa sacristia residendo communiter
annuatim XXV libras, habens cura animarum. Valet ipsa ebdomadaria XXti libras. Pertinent ad presentationem domini prioris de
Hullano. Valet dictum beneﬁcium sive mongia L solidos.
In primis idem dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit infra quoddam tecatium ligneum, clausum cum clave et pagno, supra altare maius sive in bancali ipsius
altaris positum, intus quoddam cufrum eburneum cum corporali
involutum satis nitide reconditum. Ordinavit quod ammodo forme
ipsis Corporis renoventur in estate singulis XV et in yeme singulis
XXti diebus sub pena viginti solidorum. Item ordinavit quod ﬁat ibi
tabernaculum ligneum infra annum sub pena interdicti ingressus
ecclesie, pro sanctissimo Christi Corpore recondendo. Item reperiit
ibi quandam custodiam argenteam in quab solet dictum sanctissimum Corpus recondi, cum fertur ad communicandum inﬁrmos, cum
corporali et decenter. Sed, quia ibi defﬁcit parvus vectis, ordinavit
quod ﬁat infra mensem sub dicta pena.
Item recognovit crisma et olea sancta, que reperiit sub quodam
tecatiolo ligneo cum clave clauso in amforis stagneis et decenter.
Sed, quia ipsum tecatium non estc medianatum, ordinavit quod ﬁant
/Fol. 9v/ ibi mijans infra octo dies sub pena V solidorum, taliter quod
quelibet ipsarum amforarum habeat domum suam.
Item recognovit sacros fontes baptismales, quos reperiit clausos
cum clave et pagno, bene retinentes aquam. Sed, quia cohopertorium
non est bene cimentatum, ordinavit quod cimentetur infra mensem
sub pena interdicti ingressus ecclesie, taliter quod pulvis non valeat
ingredi in aquam ipsorum fontium.
Item altare maius sub invocatione beati Iohannis Babtiste constructum, quod reperiit competenter ornatum pannis, palliis, duo/Fol. 9r/
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bus calicibus argenteis deauratis, Missali et etiam vestimentis. Sed,
quia non sunt satis de corporalibus, ordinavit quod ﬁant quedam
corporalia nova hinc ad duos menses sub dicta pena. Item altare
sancti Christofori, quod reperiit competenter ornatum; sed defﬁcit
ara, ideo ordinavit quod ﬁatd ara infra medium annum, aliase non
celebretur in ipso altari.
Item altare sancte Eulalie, quod reperiit debiliter ornatum
pannis. Ordinavit quod ﬁant duo panni infra medium annum de
elemosinis, indulgendo XL dies cuilibet benefacienti.
Item libros ipsius ecclesie, quod reperiit bonos et bene, tam
in numero quam etiam qualitate. Sed, quia desunt Constitutiones,
ideo ordinavit quod habeantur Constitutiones haberi solite infra tres
menses sub pena quinquaginta solidorum.
Item fuit medio iuramento interrogatus dictus sacrista si parrochiani sui audiunt libenter missas et si conﬁtentur et recipiunt
sacramenta, ut tenentur, et dixit quod sic. Interrogatus de usurariis,
sortilegis, concubinariis, festa male colentibus, excommunicatis, et
cetera, et dixit se ignorare, excepto quod en Gebrat, laicus, est excommunicatus a longo tempore citra, et Anthonius Vidal non colit
debite festa precepta per Ecclesiam.f
/Fol. 10r/ Bernardus Moror et Bernardus Terreni, operarii dicte
ecclesie, testes iurati et interrogati medio iuramento dicere veritatem quam sciant super hiis de quibus interrogabuntur, et primo
fuerunt interrogati si sacrista et alii beneﬁciati et presbiteri dicte
ecclesie deserviunt bene eorum beneﬁciis in missis et aliis ofﬁciis,
ad que tenentur, et si ministrant bene et libere ecclesiastica sacramenta et qualiter de eis parrochia contentatur, et dixerunt quod
bene. Interrogati si sciunt vel dici audiverunt quod aliquis obierit
in dicta parrochia absque confessione vel alio petito sacramento
ob culpam sacrista, et dixerunt hoc scire: quod die sabbati Ramispalmarum proxime preterito quidam Iohannes Collg de Sobrestant
dicte parrochie, cum pater eius nomine Petrus Coll, quondam, tunc
vivens, inﬁrmaretur, misit quendam hominem ad dictum sacristam
pro audienda confessione dicti patris sui et tradendo sacro Eucaristie sacramento. Dictus sacrista respondit eidem homini sibi misso:
Hora és de dinar. Lexau-me dinar et de continent aprés hic hiré. Qui,
cum accessisset post prandium ad ipsum inﬁrmum, reperiit eum in
extremis laborantem nec erat in sensu tali quod posset conﬁteri, et
statim obivit absque aliquo sacramento, quod tunc nonh recepit. Alia
ignorant. Interrogati si sciunt vel dici audiverunt quod dictus sacrista
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expulerit aliquas mulieres a dicta ecclesia violenter, et dixit dictus
Bernardus Moror, testis, dixit se interfuisse et vidisse quod dictus
sacrista expellebat et expuliti in mense februarii proxime preterito a
dicta ecclesia duas feminas, scilicet na Regina et na Rossa, ideo quod
iverant de mane ad audiendum missam in capella castrij, dicendo
ffuriosek eisdem: Fora,l exium mich, exiu mich. Anats a la capella. Et
hoc erat dum missa maior celebrabatur in /Fol. 10v/ ipsa parrochiali
ecclesia. Interrogati de vita honestate dictorum presbiterorum, et
cetera, ut est moris, et dixerunt eos esse honeste fame et vite, nec
sciunt contrarium excepto quod discretus Andreas Petri Raymundi,n
prior de Bellcayre, ludit quandoque ad tabulas in platea publice cum
laicis. Interrogati de usurariis, sortilegis, excommunicatis, matrimoniis illicitis, Deum vel sanctoso blasfemantibus aut festa et precepta
Ecclesie negligentibus, et dixerunt se ignorare, excepto quod dictus
en Gebratp stat per multum tempus et sepe excommunicatus, sed
ignorant an sit culpa sui vel non, cum non absolvitur.
Petrus Martini, baiulus dicte parrochie, testis iuratus et interrogatus super predictis et aliis de quibus interrogabitur, et primo super
primo interrogatorio sibiq lecto, et dixit quod, quantum de sacrista,
ipse bene deservit et parrochia contentatur, nec scit contrarium.
Super secundo interrogatus, dixit se audivisse dici a dicto sacrista
una die qua ipse deponens, ut asseruit, nolebat sibi conﬁteri et eum
deprecaretur, ut ipsum testis audiret: Sperau-me que sia vengut de
Sobrestany, car en Coll me ha tramès missatge que.l vaja confessar e,
per ma fe, aquest hom, per poch de mal que haia, se vol confessar. Et,
ut dici audivit ipse testis, non reperiit dictus sacrista vivum dictum
Petrum Coll,r sed mortuum absque confessione, sed ignorat an sit
culpa ipsius sacriste vel non. Ymmo credit non esse culpam sacriste. Item dixit se audivisse dici a pluribus personis dicte parrochie
quod obiit absque confessione petita et quod sacrista, ut dicitur, non
accessit. Sed alias ignorat. /Fol. 11r/ Super III° interrogatus, dixit se
audivisse dici a pluribus dicte parrochie, de quibus non est memor,
et talis est fama in dicta parrochia, quod dictus sacrista expulit
violenter a dicta ecclesia duas mulieres dicte parrochie, scilicet na
Regina et de alia non recordatur, que yerant ad dictam parrochialem ecclesiam pro missa audienda et quod hoc, ut dicitur, fecerat
dictus sacrista eo quia ipse mulieres primo audiverant missam in
castro et postea veniebant ad parrochialem ecclesiam. Super IIII°
interrogatus dixit quod ignorat cuiuss vite sint, tamen fama eorum
est satis honesta, nec scit contrarium. Est tamen verum, ut dixit,
quodt ipsi deponenti fuit relatumu et denuntiatum, ut baiulo dicte

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423

133

parrochie, per Petrum Gebrat, alias Stampa, quod dictus sacrista
pridemv haguè de avols noves ab lo dit en Gebrat dins la casa del dit
sacrista, prenent un bastó et menaçant al dit en Gebrat, dient-li que
isqués en mala hora d’ecò del seu e altres avols paraules, de les quals
a present no·s recorda nec scit quare ista verba fuerunt sequta inter
predictos. Super V° interrogatus, dixit se nescire nec credit esse in
dicta parrochia aliquem aliquo crimine ex ibi contentisw ligatum.
Antonius Andree, alias Vidal, laicus dicte parrochie, testis, et
cetera, et primo super primo dixit quod non bene contentatur parrochiax de ipsis presbiteris quoniam in Quadragesima non dicuntur
vespere alta voce, ut tenentur prebiteri, et ebdomadarius facet multas
absentias in horis. Super secundo dixit audivisse dici vulgariter in
parrochia quod Petrus Camardell obiit sine confessione petita ob
culpam dicti sacriste, qui, ut dicitur, renuit ire ad ipsum confessionem petentem. Et alias ignorat. Et etiam audivit dici a Iohanne
Coll quod Petrus Coll, pater eius, obierat absque confessione petita
ob culpam dicti sacriste, dicens tunc dictus Iohannes que ell se.n
hiria aclamar del dit sacrista lla hon devia. Item audivit dici quod in
domo Bernardi Regi obiit quedam persona, quam ignorat, absque
confessione propter absentiam dicti sacriste, qui erat, ut dicitur, a
Hullà. /Fol. 11v/ Super III° dixit quod sic. Et ipse vidit ipsum sacristam
eicientem dictas duas feminas de ecclesia violenter. Super IIII° dixit
quod dictus sacrista est infamatus de quadam femina, vocata na
Iuliana de Hullano, que,y ut dicitur, tenetur per dictum sacristam.
Item audivit dici a pluribus quod Petrus Flandini, presbiter, ostendit
pridem suumz sexuum membrum cuidam femine, vocate Francisce,
uxori Antoniiaa Pubel, in porta turris. Super V° ignorat.
Item inquisivit dictus dominus episcopus de lampadibus, anniversariis et elemosinis, et reperiit quod omnia ﬁunt bene.
Item visitavit hospitium sacristie quod reperiit decenter.
Item ordinavit quod scribantur in quodam pergameno verba
consecrationis Corporis et Sanguinis Domini infra decem dies, in
quo omnes presbiteri, celebrantes in ipsa ecclesia, ipsa verba perlegant cum consecrabunt, sub pena decem solidorum vice qualibet
qua contrafactum fuerit comittenda.
/Fol. 12r/ Eadem die dictus dominus episcopus visitavit capellamab
castri de Bellicardo, sub invocatione beate Marie fundatam, in qua
reperiit quoddam instrumentum publicum, nullo vitio denigratum, in
pergameno scriptum, ut primo videbatur aspectu, tenoris sequentis:
Noverint Universi quod nos Bernardus Cabraniac [..].
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/Fol. 13r/ Cuiusquidem instrumenti vigore dictus dominus episcopus ordinavit quod prior et alii beneﬁciati dicte capelle solvant,
scilicet quilibet eorum, illudad quod ad eum pertineat, prout in instrumento huiusmodi continetur, infra duos menses, vel hostendat
qualiter iam solverunt, sub pena quinquaginta solidorum.
Item visitavit altare maius dicte capelle, quod reperiit carere
cohopertorio et corporalibus. Ideo ordinavit quod infra annum ﬁat
ibi cohopertorium novum de corio et infra tres menses uniqua corporalia sub pena XXti solidorum. Item cum reperiit ipse dominus
episcopus in dicto altari quandam ymaginem beate Marie cum Ihesuae argenteam magni pretii et unam manum argenteam et unam
crucem argenteam et de christallo et allie plures reliquie preciose,af
duo calices argenteos,ag unum pulcrum pallium et alia ornamenta,
que non habent locum proprium in quo possint comode conservari, ordinavit quod ﬁat ibi unum tecatium ligneum bene forte pro
dictis iocalibus reponendis, in quo quidem tecatio sint tres claves,
quarum unamah dominus prior teneat et aliam unus ex presbiteris
dicte capelle, quem ipsi elegerint, et aliam alia persona, quam eliget dominus dicti castri. Et hoc ﬁeri habeat infra tres menses sub
pena centum solidorum. Item ordinavit quod dictus prior et alii
presbiteri dicte capelle faciant et facere teneantur inventarium de
omnibus bonis et raubis dicti capelle infra quindecim dies, cuius
inventarii mittant copiam ipsi domino episcopo, sub pena quinquaginta solidorum.
Item recognovit altare sancti Iacobi, quod reperiit debiliter
ornatum, sed non habet redditus.
Item, altare sancti Petri similiter.
Item ordinavit quo quilibet beneﬁciatus in dicta ecclesia ostendat ipsi domino episcopo fundationem sui beneﬁcii infra XV
dies sub pena centum solidorum. Item, quod quilibet beneﬁciatus
absens compareat coram domino episcopo infra XV dies sub pena
quinquaginta solidorum,ai causam et rationemaj quare non deserviunt
eorum beneﬁciis ostensuri.
/Fol. 13v/ Item recognovit libros, quos reperiit competenter.
Reperiit autem dictus dominus episcopus in ipsa capella presentes et personalem residentiam ibidem facientes primo discretos
Andreamak Petri Raymundi, priorem, et Anthonium Geraldi et Petrum
Flandini, beneﬁciatos in dicta capella, et Bernardum Peregrini, etiam
beneﬁciatum in ipsa capella, casu presentem, quoniamal aliquando
residetam et quandoque non.
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Preterea, cum essent interan dictum priorem, ex una, etao prefatos
capellanos beneﬁciatos in dicta capella, ex altera partibus, alique
diceptationes et controvesie, necnon inter eundem priorem, ex una,
et dictum sacristam dicte parrochialis ecclesie, ex alia partibus, et
alias inter omnes dictos presbiteros moverentur alique questiones
coram dicto domino episcopo coniunctim et divisim, quas cum ipse
dominus episcopus non posset tunc pedes decire, assignavit terminum sex dierum proxime futurorumap omnibus ipsis priori, sacriste
et aliis presbiteris supradictis et eorum singulis, ad dicendum et
proponendum quicquid proponere et dicere unus in alium voluerit
et quicquid sciverint esse necessarium et expediens ad reformationem ecclesie parrochialis et capelle castri predictarum,aq alias, lapsis
dictis sex diebus, ipse dominus episcopus ordinabit et reformabit
tam in ecclesia et capella predictis quam in ipsis priore, sacrista
et presbiteris, prout sibiar fuerit bene visum.
a. sine diaconile interlineat.
b. qua manca al ms.
c. Segueix d- ratllat.
d. Segueix ipsa ratllat.
e. Segueix interi ratllat.
f. Segueix Iohannes ratllat.
g. Segueix dce ratllat.
h. Interlineat.
i. et expulit interlineat.
j. ideo quod... capella
castri interlineat.
k. Interlineat.
l. Segueix exich ratllat.
m. Interlineat.
n. Segueix ludit a ratllat.
o. Segueix non ratllat.
p. Gebratm -t interlineat a sobre
-da ratllat.
q. Segueix -s ratllat.
r. sed mortuum absque confessione interlineat.
s. Segueix fame ratllat.
t. Segueix sibi ratllat.
u. et denuntiatum interlineat.
v. Segueix huint ratllat.
w. Segueix i- ratllat.
x. parrochie al manuscrit.
y. Segueix
dicitur ratllat.
z. Interlineat.
aa. Segueix l- ratllat.
ab. Segueix be- ratllat.
ac. inseratur al marge dret.
ad. Interlineat.
ae. cum Ihesu interlineat.
af. Segueix que
no- ratllat.
ag. argentei al manuscrit.
ah. Segueix p- ratllat.
ai. Segueix ostensuri
ratllat.
aj. causam et rationem interlineat.
ak. Amb -s ﬁnal ratllada.
al. Segueix licet ratllat.
am. residet, -t interlineada sobre -at ratllat.
an. Segueix p- ratllat.
ao. Interlineat.
ap. terminum sex... futurorum interlineat.
aq. Segueix hinc ratllat.
ar. Segueix videl- ratllat.

Ecclesia parrochialis sancti Cucufatis dels Borns
Die martis, VIª augusti, anni predicti, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Cucufatis dels
Borns, in qua reperiit discretos Dalmatium Dez Pou, sacristam, et
Dalmatium Guerau, presbiterum, obtinentes beneﬁciuma confratrie
dicte ecclesie, et Raymundum Guillelmi, presbiterum, beneﬁciatum
in altari sancti Michaelis. Sunt autem absentes Iacobus Michaelis,
diaconus, Arnaldus Perpiniani, ebdomadarius, comorans in sancto
Petro Pescatore, ubi est beneﬁciatus, Raymundus Vilafreser, beneﬁciatus in altari beate Marie, moratur Alveralla, ubi est ebdomadarius, et
Galçerandus Florença, beneﬁciatus in altari sancti Honorati, moratur
a Serra, ubi est sacrista. Valet sacristia communiter residendo XXXV

/Fol. 14r/
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libras. Valet ebdomadaria communiter VIII libras. Valet diaconile
VI libras. Valet beneﬁcium beate Marie sex libras. Valet beneﬁcium
sancti Honorati decem libras. Confert sacristiam, ebdomadariam et
diaconile capitulum Gerundense, ut aliqui dicunt. Cetera beneﬁcia,
scilicet sancti Honorati,b pertinent ad presentationem domini dels
Borns, et beate Marie ad cappellanum et dominum dels Borns et
sacristam.
Primo visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in
quadam pixide de lautono, suspensa supra altare maius, cuius forme videbantur nimis antique et cum corporali indecenti et turpi
involute, quod confestim fecit ablui. Ordinavit quod infra annum ﬁat
ibi tabernaculum decens, in quo ipsum Corpus sanctissimum recondatur sub pena interdicti ingressus ecclesie. Ordinavit etiam quod
ammodo forme sive hostie consecrande in ipsa ecclesia renoventur
in estate singulis XV et in yeme singulis viginti diebus sub pena
viginti solidorum. Item ordinavit quod infra duos annos ﬁat ibi
alia pixis argentea pro dicto sanctissimo Corpore reservando seu
recondendo sub dicta pena interdicti ingressus ecclesie.
Item reperiit ibidem quandam custodiam argenteam satis pulcram, in qua ipsum Corpus dominicumc solet recondi, cum fertur
ad communicandum inﬁrmos, et decenter. Item recognovit crisma
et olea sancta, que reperiit in turpi tecatio ligneo, clauso tamen
cum clave et pagno in amforis /Fol. 14v/ antiquis et turpibus. Ideo
ordinavit quod hinc ad tres menses ﬁant ibi bonum tecatium et
bone amfore stagnee,d sicut et prout sunt in ecclesia de Palafrugell,
sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item recognovit fontes baptismales quod reperiit decenter. Sed,
cum cohopertorium non bene sit cimentatum, ideo ordinavit quod
hinc ad tres menses cimentetur et reparetur,e ut decet, sub dicta
pena.
Item visitavit altare maius, quod reperiit pannis, palliis, calicibus
et Missali bene ornatum ac etiam vestimentis duplicatis et cohopertorio de corio. Sed, cum quidam calix sit reparandus, ordinavit
quod reparetur debite hinc ad festum sancti Michaelis sub dicta
pena. Item ordinavit quod quedam casulla satis pulcra cum stellis
aureis reparetur hinc ad quindecim dies sub pena iamdicta.
Item, altare sancti Michaelis, quod reperiit competenter ornatum.
Item, altare beate Marie, quod reperiit carere pannis. Ordinavit
quod de fructibus beneﬁcii ipsius altaris ﬁant duo panni infra tres
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menses sub pena decem solidorum. Item quod mutetur ipsum altare
in aliam partem ecclesie.
Item altare sancti Honorati, quod reperiit debiliter ornatum.
Item ordinavit quod quilibet presbiter dicte ecclesie, qui deservierit alicui beneﬁcio absentium, ostendat licentiam deserviendi
in forma infra XV dies sub pena viginti solidorum.
/Fol. 15r/ Item recognovit libros dicte ecclesie et reperiit Epistolarium cum unico poste tantum. Ordinavit quod ﬁat alius postis infra
mensem sub dicta pena. Item ordinavit quod ﬁat hinc ad festum
Nathalis Domini quoddam sisternum novum, ubi sint prefationes,
sub dicta pena. Ceteri libri, bene. Sed, cum non reperiit ibi Constitutiones, ideo ordinavit quod dictus sacrista habeat Constitutiones
ordinarias infra duos menses sub pena quinquaginta solidorum.
Docuit Constitutiones in papiro.
Item ordinavit quod, a festo proxime venturo beate Marie presentis mensis augusti ad unum annum, ﬁat chorus sive trunitf in ipsa
ecclesia, ubi presbiteri valeant divinum ofﬁcium psallere, sub pena
interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit quod ammodo antiqua
consuetudo sepulturarum, prout scripta est in Responsorio dicte
ecclesie, observetur. Et illud quod sacrista predictus reciperit aliter
de preterito tempore ratione sepulturarum huiusmodi,g resarciat et
exolvat illis quibus tenetur hinc ad festum Pasche Resurrectionis
Domini proxime venturum sub pena centum solidorum, vel doceat
quare ad solutionem huiusmodi minime teneatur.
Dalmatius Geraldi, presbiter ecclesie, testis iuratus et interrogatus dicere veritatem quam sciat de hiis de quibus interrogabitur,
et primo fuit interrogatus si sacrista et alii presbiteri dicte ecclesie
deserviunt bene eorum beneﬁciis et celebrant missas et divinum
ofﬁcium, ut tenentur, et dixit quod sic bene quantum presentes. Sed
absentes non deserviunt bene, ymmo cessant servitium dictorum
absentium a prima die iunii proxime preteriti citra. Interrogatus si
scit vel dici audivit quod aliquis obierit in dicta parrochia absque
confessioneh vel alio sacramento ob culpam sacriste, et dixit quod
non. Interrogatus si scit aliquem ex dictis presbiteris concubinarium,
usurarium, sortilegum, iuratorem, lusorem aut aliquo alio crimine
infamatum vel /Fol. 15v/ alienatorem proprietatis beneﬁcii, et dixit
quod non, excepto quod dictus sacrista iurat quandoque, sed valde
raro, et tunc propter iram, per Corpus Dei vel aliud membrum.
Item, ut asserit idem testis, prefatus sacrista alienavit quandam
vineam beneﬁcii beate Marie, quam retinet pro se, et unum cam-
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pum terre panis dicti beneﬁcii per XXXª libras Raymundo Felicis,
de quibus, ut dicitur, debet facere annuatim XXX solidos censuales
ipsi beneﬁcio. Sed ignorat, ut dixit, an hoc fuerit legittime factum
vel non.i Interrogatus si scit aliquas lampades vel alia luminaria aut
anniversaria vel elemosinas cessantia in dicta ecclesia ob culpam
alicuius, et dixit quod cessant due lampades multotiens per intervalla
temporis, ad quas tenetur Anthonius Belli. Videri suo cessant ambe
in anno per duos menses vel circa, nec scitj alia cessantia. Ordinavit
dominus episcopus et commisitk quod dictus sacrista inquirat de
ipsis lampadibus cessantibus in dicta ecclesia et compellat debitores
et culpabiles per interdictum ingressus ecclesie.
Guillelmus Arbones, olim consul,l operarius dicte ecclesie, testis iuratus, et cetera, primo si sacrista et alii presbiteri deserviunt
bene suis beneﬁciis in missis et aliis divinis ofﬁciis, ut tenentur, et
qualiter parrochia contentatur, et dixit quod bene quantum de hiis
qui ibi continue resident. Sed de absentibus non contentatur bene,
quoniam non ﬁt servitium in eorum beneﬁciis a prima die iunii proxime preteriti citra. Interrogatus si scit vel dici audivit quod aliquis
obierit in dicta parrochia absque confessione vel alio sacramento ob
culpam sacriste, et dixit quod non. Interrogatus si scit quod aliquis
ex dictis presbiteris sit concubinarius vel de concubinatu infamatus
aut lusor, iurator, sortilegus aut alienator proprietatis sui beneﬁcii
aut alio crimine infamatus, et dixit quod dictus Dalmatius Geraldi
fuit olim infamatus de quadam femina, vocata /Fol. 16r/ Agnete, ex
qua habet tres ﬁlios, cum qua nescit nec dici audivit quod habitet nec intersit in aliquo loco a Sinodo proxime preterita citra. Et
quod sacrista etiam fuit infamatus de quadam serva sua, de qua,
ut dicitur, dictus dominus episcopus eum castigavit, sed modo credit omnes vivere continenter, nec scit contrarium. Item dixit quod
dictus sacrista iurat, ut ipse testis audivit, multotiens per caput
et alia membra Dei. Et audivit dici a pluribus dicte parrochie, de
quibus non recordatur ad presens, quod dudum dictus sacrista,
habens questionem cum quibusdam compromissariis super facto
cuiusdam vinee beneﬁcii beate Marie, dixit: Malgrat n’aja Déus. Et
dictus Dalmatius Geraldi, presbiter, iurat quandoque perm Corpus
Dei. Item dixit quod dictus sacrista vendidit unum campum terre
cuidam Raymundo Felicis pretio XXX librarum, de quibus debet
facere XXX solidos censuales et tasca et vraçage et mija calcadura
dicto beneﬁcio. Et dicitur quod en Pellicer dels Borns dedisset, ut
offerebat dare dicto beneﬁcio pro dicto campo quinquaginta libras
et alia prout dictus Raymundus Felicis. Item, ut dixit, unam vineam
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dicti beneﬁcii, quam retinuit penes se dictus sacrista et facitn tres
medias quarterias frumenti dicto beneﬁcio pro dicta vinea, et Petrus
Roques promittebat ipsi beneﬁcio pro dicta vinea duas migerias
frumenti annuatim vel decem libras Barchinoneo pro pretio et unam
migeriam frumenti annualem. Cetera ignorare se dixit.
Franciscus Roques, laicus dicte parrochie, testis, et cetera, et
primo super primo interrogatus, dixit quodp debiliter deserviunt
omnes. Super secundo dixit se ignorare, nec credit hoc defecisse
dictum sacristam. Super III° dixit quodq nuper dictus sacrista iuravit
unum membrum beate Marie, sed non recordatur si erat Corpus
vel iecur, coram ipso testi,r ex eo quod non poterat habere pisces
a vendente illoss int porta d’en Alexandre. De aliis non recordatur.
Et quod Dalmatius Geraldi alienavit quadraginta solidos, qui erant
pretium cuiusdam censualis sui beneﬁcii confratrie, quodu solebat
recipi in loco de Verges, sed ignorat a quo recepit. Et dictus sacrista
vendidit quendam campum et retinet penes se quandam vineam
beneﬁcii beate Marie, quod secundum famam fuit factum fraudulenter. Cetera dixit ut proxime dictus testis.
/Fol. 16v/ Item ordinavit dictus dominus episcopus quod dictus
sacrista ostendat infra quindecim dies venditionem et retentionem
de dictis campo et vinea et licentiam vendendi et alia super hiis
sequuta sub pena centum solidorum Barchinone et quod infra iam
tempus compareant etiam coram domino episcopo comissarii dictarum proprietarum venditarum et emptores. Alias, lapsis dictis XV
diebus, ipsi emptores possessione dictarum proprietatum sint ipso
facto privati.
Item ordinavit quod verba consecrationis Corporis et Sanguinis
Ihesu Christi scribantur infra X dies in pergameno, quod quilibet
celebrans in ipsa ecclesia teneat ante se, cum consecrabit, et ibi
perlegat ipsa verba sub pena viginti solidorum.
Item recognovit hospitium sacristie, quod reperiit in omnibus
competenter.
a. Segueix d- ratllat.
b. scilicet sancti Honorati interlineat.
c. Segueix recoratllat.
d. Segueix et ratllat.
e. cimententur et reparentur al manuscrit.
f. sive
trunit interlineat.
g. ratione sepulturam huiusmodi interlineat.
h. Segueix in
ratllat.
i. inquiratur al marge esquerre.
j. Interlineat.
k. et comisit interlineat.
l. Interlineat.
m. Manca al manuscrit.
n. Segueix unam ratllat.
o. Interlineat.
p. Interlineat.
q. Segueix o ratllat.
r. testis al manuscrit.
s. Interlineat.
t. Segueix plate- ratllat.
u. quod escrit sobre qui.
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Ecclesia parrochialis sancte Marie de Çatayada
Eadem die martis, mensis et anni predictorum, idem dominus
episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam beate Marie
de Çatayada, in qua reperiit discretum Petrum Garriga, sacristam,
qui ibidem continue residet. Est autem absens honorabilis Arnaldus
Rocha, beneﬁciatus in altari beate Marie, est canonicus Gerundensis.
Item est absens en Sorrelats, presbiter, beneﬁciatus in altari sancti
Salvatoris eiusdem ecclesie, moratus hic in sede Barchinone, ubi est
beneﬁciatus. Valet dicta sacristia communiter annuatim residendo
XV libras, quam conferunt confratres dicte parrochie. Valet dictum
beneﬁcium beate Marie, ut dicitur, annuatim residendo XXXV libras,
quod confert, ut dicitur, prior sancti Thome. Valet beneﬁcium sancti
Salvatoris, ut dicitur,a communiter L solidos annuatim et non deservitur a IIII annis citra,b omnes fructus istius beneﬁcii colligendo
per operarios dicte parrochie.c
Interrogatus dictus sacrista quis deservit dictis beneﬁciis absentium, et dixit quod ipse testis deservit beneﬁcio beate Marie a
mense octobris citra cum licentia, quam ostendat in sui forma, ut
dixit. Fuit sibi iniunctum ut infra VIIII dies ostendat eam domino
episcopo sub pena XX solidorum. Interrogatus quis solebat deservire ante ipsum testem prefato beneﬁcio, et dixit quod Berengarius
Albert, presbiter.
Preterea, facta absolutione generali pro defunctis, ut moris est,
idem dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod
reperiit in quadam pixide argentea, suspensa supra altare maius,
clausa cum clave et cum corporali nitido, cuius forme videbantur
competenterd recentes. Ordinavit quod ﬁat ibie tabernaculum infra
annum pro dicto sanctissimo Corpore conservando sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit quod hostie consecrande in
ipsa ecclesia renoventur in estate singulis XV et in yeme singulis
viginti diebus sub pena viginti solidorum.
/Fol. 19v/ Item reperiit ibidem quandam custodiam argenteam
satis pulcram, que solet portari ad communicandum inﬁrmos. Item
recognovit sanctum crisma et olea, que reperiit infra quoddam tecatiolum ligneum in amforis piltri,f quod tecatiolum est parve forme. Ordinavit quod ﬁat ibidem tecatium, sicut est in ecclesia de
Palafrugell, infra mensem sub dicta pena.g
Item fontes baptismales, quos reperiit clausos cum clave sed
aridos eth non retinentes aquam, nec fuit ibi reperta aqua. Ideoi
remisit sibi penam statim ad preces nonnullorum.
/Fol. 19r/
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Item altare maius, quod reperiit competenter ornatum pannis,
palliis, missali, calicibus et etiam vestimentis. Sed dixit universitas
dicti loci quod, cum beneﬁcium dicti altaris sit pingue et magni
valoris, ex cuius fructibus posset vivere beneﬁciatus ipsius, et ipsum
beneﬁcium requirat residentiam, ideo requisierunt ipsum dictum
episcopum ut compellat residere ipsum beneﬁciatum iuxta fundationem ipsius beneﬁcii. Ordinavit ipse dominus episcopus quod citetur dictus beneﬁciatus ostensurus dotalitium et responsurus infraj
mensem quare non residet.k
Item altare sancti Salvatoris, quod reperiit competenter ornatum.
Item libros, quos reperiit decenter et bonos.
Item inquisivit de lampadibus et aliis luminaribus ac elemosinis et anniversariis dicte ecclesie et reperiit quodl alique lampades
cessant. Sed, cum una lampas sit ibidem fracta, ad quam tenetur
dictus beneﬁciatus beate Marie, ordinavit quod habeatur ibi nova
lampas infra VIII dies sub pena X solidorum.
Item fuit interrogatus dictus sacrista si parrochiani sui conveniunt bene ad missas et si conﬁtentur et recipiunt sacramentum
Eucaristie, ut debent, et dixit quod sic. Interrogatus de excommunicatis, sortilegis, usurariis, matrimoniis illicitis, et cetera, ut moris
est, et dixit se nescire aliquem parrochianum suum aliquo ex dictis
vitiis denigratum, nec credit. Interrogatus a quo tempore citra non
est aqua in fontibus, et dixit quod semper a tempore quo ipse est
sacrista, scilicet a XV mensibus citra. Interrogatus quomodo baptizat,
cum non sit aqua, et dixit quod patrinus ponit aquam de puteo in
fontibus et ipse sacrista benedicit aquam iuxta ordinationem Ordinarii et ponit crisma, sed non facit sicut in Sabbato Sancto.
/Fol. 20r/ Item ordinavit dictus dominus episcopus quod citetur
discretus Berengarius Albert, presbiter de Vilatenim, quod sub pena
viginti solidorum reddat rationem de fructibus dicti beneﬁcii beate
Marie, quod recipitm novem mensibus et nullum fecit servitium. Item
cum fuerit denunciatum quod quidam en Torrentn facit anno quolibet
dicto beneﬁcio de censu tres auseras, ex quibus dicitur quod tenetur
dictus beneﬁciatus ad unum cereum ardentem quotidie cum elevatur
sanctissimum Corpus Christi, videatur et inquiratur de hoc.
Berengarius Castilionis et Michael Martini, laici dicte parrochie,
testes iurati, et cetera, primo interrogati si sciunt vel dici audiverunt
a quo tempore citra fontes dicte ecclesie sunt sine aqua, et dixerunt
se ignorare, sed sciunt ipsos fontes esse fractos a XV annis et ultra.
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Interrogati qualiter baptizat dictus sacrista, cum non sit aqua in fontibus, et dixerunt quod, cum vult aliquem baptizare, patrinus ponit
aquam de puteo in ipsos fontes, quam sacrista postea benedicit, et
ponit in ea que necessaria sunt et inde baptizat. Interrogati de vita
et fama dicti sacriste, et dixerunt quod pro nunc est honeste fame
et vite, nec sciunt contrarium. Est verum quod antiquitus solebat
ludere ad tabulas et iurabat aliqua membra Dei, sed ab uno anno
citra nichil mali in eo sciunt. Cetera, bene.
a. Segueix nichil ratllat.
b. a III annis citra interlineat.
c. parrochie al marge
dret.
d. Segueix reces- ratllat.
e. Segueix retrotabulum ratllat.
f. Segueix et decenter ratllat.
g. interdicti ingressus ecclesie al marge dret.
h. aridos et interlineat.
i. Segueix condempnavit sacrista in decem libras ratllat.
j. Segueix XV dies ratllat.
k. mensem quare non residet al marge dret.
l. Segueix omnis ﬁunt bene ratllat.
m. Segueix octo ratllat.
n. en Torrent interlineat.

Ecclesia sancti Climentis de Tor
Die iovis, VIIIª augusti, anno predicto a nativitate Domini
M°CCCC°XX°, idem reverendus dominus episcopus visitavit personaliter ecclesiam de Tor, sufraganeama sancti Stephani de Medrinyano, sub invocatione sancti Climentis fundatam, in qua nullum
reperiit presbiterum residentem.
In primis visitavit sacratissimum Corpus Christi, quod reperiit in quadam pixide argentea, suppra altare suspensa, sub
clave decenti in corporali nitido reconditum, ut decet. Et, quia
invenit illud sine lumine, condempnavit sacristam ipsius ecclesie
in centum solidis a bonis dicti sacriste exhigendis, maxime cum
oleum esset satis in lampadibus. Item ordinavit quod in dicta
ecclesia hostie consacrande consacrentur et renoventur singulis
XV diebus sub pena L solidorum. Item ordinavit quod in dicta
ecclesia ﬁat infra annum tabernaculum decens cum clausura debita pro Corpore Christi honoriﬁce recondendo sub pena interdicti
ingressus ecclesie. Item visitavit quandam custodiam argenteam,
quam ibi reperiit valde pulcram, pro Corpore Christi ad inﬁrmos
portando.
Item visitavit altare maius, quod reperiit bene ornatum, et
est ibi beneﬁcium confratrie institutum cum duobus calicibus et
Missali.
Item visitavit altare beate Marie, quod reperiit bene ornatum.
/Fol. 23r/ Item visitavit libros, quos reperiit bene.

/Fol. 22v/
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Item mandavit citari Petrum Requesens utb infra XV dies compareat coram dicto domino episcopo ad ostendendum et exhibendum
eidem domino episcopo dotalia quarumdam lampadis et candele
per Petrum Michaelis de Tor in ipsa ecclesia institutarum. Item,
cum domina Francisca, uxor Dalmatii Corell, quondam, ut dicitur,
dimiserit in et cum suo ultimo testamento unum intortitium sive
cereum ecclesie predicte et, ut dicitur,c cessaverit a duobus annis
citra, ideo dictus dominus episcopus mandavit citarid omnes illos
qui ad dictum intortitium teneantur, et de servitio cessato emendam
ﬁeri condecentem. Item, cum elemosina trium migeriarum frumenti,
per Guillelmum Vidal, quondam, instituta, cessaverit, ut dicitur, a
XXX annis citra, mandavit idem dominus episcopus sacriste ipsius
ecclesie quatenus exhibeat quendam processum vicario generali, ut
dicitur, actitatum in et supere quadam questione que ducta fuit
pretextu dicte elemosine, ut inde valeat iustitie provideri.
Item ordinavit de verbis consecrationis Corporis, et de aqua
cum patena in calicem ponenda, ut in aliis ecclesiis et sub dicta
pena.
ratllat.

a. sufranem al manuscrit.
b. Segueix co- ratllat.
d. Segueix ill- ratllat.
e. Segueix dicta ele- ratllat.

c. Segueix cesseran-

Ecclesia parrocialis sancti Stephani de Marenya
Die iovis, intitulata VIIIª augusti, anno predicto, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti
Stephani de Marenya, in qua reperiit discretos Iohannem Michaelis, sacristam, et Petrum Requesens, diaconum dicte ecclesie, ibi
continuam residentiam facientes. Est autem absens a dicta ecclesia
Petrus Robini, morans a Verges, ubi est beneﬁciatus. Deservit pro eo
dictus sacrista. Valet sacristia XXti libras, quam confert, ut dicitur,
dominus Gabriel Pavia. Valet ebdomadaria totidem. Valet diaconile
X libras, ad collationem eandem. Ostendit dictus sacristaa licentiam deserviendi anni presentis. Fuit sibi iniunctum quod ostendat
aliam anni preteriti infra XV dies sub pena XXti solidorum.
Primo visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in
quadam pixide argentea, clausa cum clave,b suspensa supra altare maius, cuius forme videbantur competenter recentes et nitide.c
Ordinavit quod ﬁatd tabernaculum ligneum infra annum pro ipso
sanctissimo Corpore recondendo sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit quod amodo hostie consecrande in ipsa ecclesia
renoventur in estate singulis XV et in yeme singulis XXti diebuse sub
/Fol. 24r/
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pena XXti solidorum. Item reperiit quandam custodiam argenteam,
in qua solet ipsum Corpus recondi, cum fertur ad communicandum
inﬁrmos, satis pulcre et nitide. Item reperiit crisma et olea sancta
infra quoddam tecatiolum ligneum sine clausura in amforis satagneis,
dispersa per tecatium satis turpe.f Ordinavit quod ipsum tecatiolum
reparetur infra XV dies, ut est a Palafrugell,g sub pena interdicti
ingressus ecclesie.h Remisit dictus dominus episcopus dictam condempnationem Gerunde XVIIª augusti eiusdem anni.
Item recognovit sacros fontes baptismales, quos reperiit clausos
cum clave et cum aqua nitida,i sed cohopertorium non est bene cimentatum. Ordinavit quod cimentetur et reparetur quedam armilla
ferrea, prout decet, infra tres menses sub pena interdicti ingressus
ecclesie.
Item, altare maius, quod reperiit bene ornatumj palliis sed cum
paucis pannis. Ordinavit quod ﬁant duo panni infra annum sub dicta
pena. Vestimentis et aliis ornamentis competenter ornatum.
/Fol. 24v/ Item, altare beate Marie, quod reperiit competenter
ornatum pannis.
Item libros, quos reperiit competenter. Sed Consueta est totaliter
destructa et deleta et aliqui libri sunt religandi. Ordinavit quod ﬁat
ibi bona Consueta infra duos annos et ipsi libri religandi religentur
hinc ad festum Omnium Sanctorum sub pena interdicti ingressus
ecclesie. Item quod sacrista habeat Constitutiones ordinarias infra
sex menses sub pena triginta solidorum. Item ordinavit quod sub
dicta pena interdicti ingressus ecclesiek habeantur hostiaria ferrea
infra annum. Item, quod infra tres menses scribantur prefationes
notate sub dicta pena in pergameno.
Petrus Requesens, diaconus predictus, testis iuratus, et cetera,
primo fuit interrogatus de servitio dicte sacriste in missis et alio
divino ofﬁcio et sacramentis administrandis, et dixit quod bene, nec
scit contrarium. Interrogatus de vita et fama dicte sacriste aut si est
lusor, concubinarius, iurator, sortilegus, et cetera, ut est moris, et dixit
eum esse bone fame, nec scit contrarium, excepto quod aliquando
iurat per caput et alia membra Dei. Interrogatus de lampadibus et
elemosinis cessantibus, et cetera, et dixit quod in ecclesia de Tor
cessant alique, prout in eius visitatione scripta sunt. Item dixit quod
cessat aut cessavit per intervalla ab octo annis citra quandoque per
mensem et quandoque per octo dies, et cetera, quedam lampas,l ad
quam tenetur mansus Guillelmi Petri Bosulu. Interrogatus de laicis
concubinariis, malis christianis audire missas aut conﬁteri renuen-
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tibus, matrimoniis illicitis, et cetera, ut moris est, et dixit nil mali
scire in ipsis parrochianis, scit eos in omnibus bone fame.
/Fol. 25r/ Item fuerunt interrogati Guillelmus Petrim Bosulu,
laicus,n et Nicholaus Vilarnau, operarius dicte parrochie, testes iurati, et cetera. Primo interrogati de ofﬁcio dictorum presbiterorum
et qualiter in missis celebrandis et sacramentis administrandis et
qualiter circa hec bene parrochia contentatur, et dixerunt quod bene.
Interrogati de vita et fama dictorum presbiterorum aut si sciunt eos
aut aliquem eorum concubinarium, sortilegum, usurarium, iuratorem, lusorem, alienatorem, et cetera, ut moris est, et dixerunt quod
dictus sacrista iurat et facit ofﬁcium iurandi multotiens per caput,
ventrem et alia membra Dei et etiam per membra inhonesta. Cetera
ignorant nec sciunt in eis aliqua vitia nisi illa que continentur in cedula statim per eos offerenda seu presentanda domino episcopo.
Item fuit interrogatus dictus sacrista de ofﬁcio et servitio dicti
diaconi, et dixit quod bene. Interrogatus de vita et honestate ac
fama dicti diaconi, et dixit eum honeste fame, nec scit contrarium. Sed tenet quandam feminam, vocatam na Gueralda, etatis LX
annorum vel circa, que alias servivit aliis presbiteris, sed nescit
eam fore de aliquo infamatam nec ipse diaconus est infamatus de
ea. Interrogatus de lampadibus et aliis cessantibus, et dixit quod
in dicta parrochiali ecclesia cessat aliquando per intervalla lampas
predicta dicti mansi et in ecclesia de Tor cessant alique elemosine
et alia legata scripta in visitatione ipsius ecclesie. Cetera ignorat,
excepto quod cessant a III annis citra I missa, quam quilibet de
tribus beneﬁciatis dicte ecclesie, scilicet sacrista, ebdomadarius et
diaconus, tenentur celebrare in altari beate Marie singulis diebus
sabbatinis ratione trium petiarum terre eis legatarum, scilicet unius
eorum cuilibet.o Interrogatus de laycis, si audiunt libenter missas,
conﬁtentur et recipiunt sacramentum, et cetera, aut si scit alique
usurarium, sortilegum, concubinarium, Deum vel sanctos blasfematorem, precepta Ecclesie negligentem, et cetera, ut moris est, et
dixit eos in omnibus bonos christianos, nec scit contrarium.
Preterea ordinavit dictus dominus episcopus quod verba consecrationis Corporis et Sanguinis Christi scribantur infra decem
dies in quodam pergameno, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub
pena eadem.
/Fol. 25v/ Item condempnavit presbiteros dicte ecclesie ad resarciendum et solvendum omne illud et quicquid perceperint ex
tribus petiis terre eis legatis, ex quibus tenentur celebrare unam
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missam in altari beate Marie singulis diebus sabbatinis et non fecerunt, comitendo executionem huiusmodi dicto diacono, et ex ipsis
peccuniis faciat celebrare missas infra mensem in dicto altari pro
anima legantis et ostendatur testamentum infra mensem, ut possit
debite provideri.
Item comisit dicto sacriste quod inquirat de lampade cessante
predicta et faciat relationem domino episcopo si dictum mansum
tenetur an non. Item cum proponeretur quedam questio coram domino episcopo per operarios dicte ecclesie, asserentes quod dictus
sacrista recipit certam mensuram olei pro incendendo lampades,
et cum oleum non sufﬁciat ad ipsas lampades et ipsi operarii se
preparent et offerantp ad incendendum lampades gratis, et quod
oleum recipi consuetum per dictum sacristam convertatur in illuminatione ipsarum lampadum, contradicente sacrista et supplicante
ne extrahatur a sua possessione, remisit hoc iustitie ipse dominus
episcopus.
a. sacristia al manuscrit.
b. clausa cum clave interlineat.
c. et nitide
interlineat.
d. Segueix retrotabulum tarb- ratllat.
e. Segueix item ordinavit quod
hostie ratllat.
f. dispersa per... turpe interlineat.
g. ut est a Palafrugell interlineat.
h. Segueix item condempnavit dictum sacristam ex eo quod crisma et olea erant aspersa per tecatiolum in quinquaginta solidos ratllat.
i. Segueix et decenter ratllat.
j. Segueix pannis ratllat.
k. interdicti ingressus ecclesie interlineat.
l. quedam lampas
interlineat.
m. Segueix de ratllat.
n. Interlineat.
o. celebrare in altari beate Marie... scilicet unius eorum cuilibet interlineat.
p. et offerant interlineat.

Ecclesia parrochialis sancti Saturnini de Garrigoles
Die martis, XIIIª mensis ausgusti, anno predicto, prefatus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti
Saturnini de Garricoles, in qua nullum reperiit presbiteruma nec
reperiit aliquod lumen in ipsa ecclesia, omni cura et regimine destituta. Est autem absensb sacrista dicte ecclesie, discretus Stephanus
Salvatoris, moratur a Peratallada, docens quendam ﬁlium domini
Gilaberti de Cruylles. Item est absens discretus Petrus Marimon,
ebdomadarius, moratur a Çes Olives, ubi est beneﬁciatus. Habent
ambo curam anlmarum.c Valetd sacristia XV libras. Valet ebdomadaria XV libras. Confert prior de Palafrugello.
In primis visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
infra quandam pixidem argenteam, pendentem sive suspensam supra
altare maius, clausam cum clave, cum corporali nitido involutum,
cuius forme erant competenter recentes, quas, ut dicitur, pauci sunt
dies preteriti renovaverat quidam frater. Sed, ut propensius caveatur
/Fol. 41r/
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in futurum, ordinavit quod forme seu hostie ﬁant noviter amodo
et renoventur in yeme singulis viginti et in estate singulis XV diebus sub pena viginti solidorum. Item ordinavit quod ﬁat ibi tabernaculum infra annum pro dicto sanctissimo Corpore recondendo
sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit quod ﬁat ibi
cordonum sericum parvum, cum quo ligetur dicta pixis, infra duos
dies sub pena XXti solidorum.e Item visitavit quandam custodiam
argenteam satis pulcram, in qua ipsum Corpus dominicum solet
recondi, cum fertur ad communicandum inﬁrmos, quam reperiit
nitide et decenter.
Item, crisma et olea sancta, que reperiit in quondam tecatiolof
aperto cum cohopertorio lacerato seu rupto et in amforis stagneis
sine titulis. Ordinavit quod reparetur tecatiolum cum mijans et ponatur clausura et ponantur tituli, prout decet, infra duos menses
sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item, sacros fontes baptismales, quos reperiit fractos, ratuos,g
apertos et sine aliqua guta aque, quorum cohopertorio est male
cimentatum. Ordinavit quod habeatur ibi unum cotium terre et
ponantur intus fontes, in quibus stet aqua, et cimentetur cohopertorium et ﬁat ibi clavis infra mensem sub proxime dicta pena.
/Fol. 41v/ Item visitavit altare maius, quod reperiit competenter
ornatum in omnibus. Sed, cum quidam calix sit ibi fractus, ordinavit
quod reparetur infra medium annumh et quod non celebretur cum
eo, donec sit reparatus sub pena X solidorum.
Item, altare sancti Iohannis, quod reperiit competenter ornatum.
Item recognovit libros, quos reperiit competenter, dempta Consueta, que est nimis antiqua et abrasa pro maiori, eti Ofﬁcionario,
quod est in pluribus locis delectum, et Missali, quod est religandum
et in ﬁne Ofﬁcium deffunctorum est laceratum sive carte, ubi erat
ipsum ofﬁcium, sunt lacerate. Ordinavit quod reparetur Missale vel
scribantur noviter cartule laceratej et religeturk infra duos menses,
et habeatur bona Consueta infra duos annos, sub pena interdicti
ingressus ecclesie.
Ordinavit dictus dominus episcopus quod puniantur culpabiles
ex quo sanctissimum Corpus Christi sine lumine est repertum et
executetur pena, proutl de iure reperietur ﬁendum.
Item citavit et citat de presenti harum serie sacristam et ebdomadarium dicte ecclesie, quatenus infra XV diesm sub pena decem
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librarum compareant personaliter coram eo responsuri quare non
deserviunt dicte ecclesie vel quare non faciunt deserviri.
/Fol. 42r/ Item, cum fuit nuntiatum eidem domino episcopo, quod
operarii dicte ecclesie recepiunt omnes fructus ipsius ecclesie, saltem
sacristie,n et nullum faciunt ﬁeri servitium, ideo citavit et citat harum
tenore operarios ipsos et alias quascumque personas, qui aliquid de
fructibus dicte ecclesie receperint, quatenus infra XV dies reddant
sibi compotum de receptis per eos sub pena excommunicationis.
Item fuerunt interrogati Iohannes Borraç, Petrus Ferrariio et
Pontius Collada, laici dicte parrochie, primo qualiter contentantur
de ofﬁcio et servitio dictorum presbiterorum dicte ecclesie, et dixerunt quod male: aliquando transeunt tres ebdomade in quibus
nulla missa dicitur nec etiam in diebus dominicis et aliquando
transeunt XV dies. Et tandem male deservitur ipsi ecclesie in qua
debent celebrari qualibet ebdomadap ad minus sex misse et in die
sancto Pasche Resurrectionis Domini nulla missa fuit dicta in ipsa
ecclesia et pertinebat illa die dicto ebdomadario qui, dimissa sua
ecclesia, celebravit illa die a Vilapriu. Item dixerunt quod dictus
ebdomadarius tenetur celebrare V diebus in ebdomada in Sancto
Vincentio de Ses Olives ratione sui beneﬁcii, et a sex annis citra
non fecit medietatem servitii debiti.q Interrogati de vita et fama
dictorum presbiterorum, et dixerunt quod dictus ebdomadarius ludit
multotiens cum laicis a la grescha ab daus e a naips. In aliis autem
dixerunt eum honeste fame, nec sciunt contrarium. Interrogati quis
ministrat ecclesiastica sacramenta in ipsa parrochia, et dixerunt
quod dictus Petrus Marimon, ebdomadarius. Interrogati si ministrat
libenter et libere ecclesiastica sacramenta, et dixeruntr quod non,
ymmo nuper quadam domina Francisca de Palou dicte parrochie,
inﬁrmitate detenta, misit quandam nurum suam /Fol. 42v/ ad ipsum
ebdomadarium ut eam audiret in confessione, et nunquam ipse ad
eam ire voluit. Licet bis vel ter dicta nurus, ad eum veniens, eum
deprecaretur, ymmo opportuit habere curatum de Vergens. Item dixerunt ipsi testes quod cum dicta domina Francisca de Palou peteret
sacramentum Extreme Unctionis a dicto ebdomadario, nunquam
voluit sibi tradere absque solutione scilicet duorum solidorum. Interrogati si sciunt quod aliquis obierit in dicta parrochia absque
confessione vel alio sacramento ob culpam curati, et dixerunt se
ignorare. Interrogati de lampadibus, et cetera, et dixerunt quod
operarii libenter ministrant oleum pro illuminando lampades, sed
ebdomadarius predictus, qui tenet clavem, tamen non curat eas
incendere, ideo multotiens cessant culpa sui.
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Preterea, cum ipsi domino episcopo fuerit denuntiatum quod in
ecclesia sancti Vincentii de Ses Oliveres, sufraganea dicte parrochialis
ecclesie, pluit propter debilem tegulatam seu tegimen, ordinavit quod
hinc ad festum Omnium Sanctorum proxime venturum reparetur, ut
decet, taliter quod non pluat sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item, cum dictus ebdomadariuss apulisset ad dictam parrochialem
ecclesiam ante recessum domini episcopi, veniens, ut assereuit, a
dicta sufraganea ecclesia sancti Vincentii de Ses Oliveres, et ipse
dominus episcopus mandaret eum car- /Fol. 43r/ ceribus mancipari
propter deffectus predictos, dictus ebdomadarius promisit discreto Dionisio Begudani, presbitero, procuratori ﬁscali dicti domini
episcopi, et se obligavit libenter quod per totam diem crastinam se
ponet in carceribus episcopalis palatii Gerundensis sub pena XXV
librarum.t Et postea, ad supplicationem dicti ebdomadarii, ipse dominus episcopus porrogavit hunc terminum hinc ad diem sabbati
proxime venientem, mandans sibi quod infra istum terminum se
ponat in dicto carcere sub pena quinquaginta librarum, carceris
perpetui et privationis beneﬁciorum suorum, presentibus testibusu
discretis sacrista de Hullano et Petro Bovis, presbitero.
Die veneris, XVIª augusti, anno predicto, Petrus Solers, laicus
proxime scripte parrochie, operarius dicte ecclesie, testis iuratus
et interrogatus dicere veritatem quam sciatv superw hiis de quibus
interrogabitur, et primo fuit interrogatus si sacrista et ebdomadarius
dicte ecclesie deserviunt bene eorum beneﬁciis et qualiter de eis
parrochia contentatur, et dixit quod sacrista nunquam fecit personaliter servitium aliquod in ipsa sacristia, nisi quod qualibet vice
qua veniebat in ipsam ecclesiam, dicebat in ipsa ecclesia unam
missam. Et hoc fuit tribus vel quatuor vitibus. Sed renuntiavit omnibus fructibus, quos colligebant ipsi operarii. Ebdomadarius autem
stetit aliquibus annis, de quibus non est memor, quibus non fecit
aliquod servitium personale, sed ipsix operarii recipiebant illis annis
similiter omnes fructus, de quibus fructibus, ut dixit ipse testis, sunt
paratiy ipsi operarii dare compotum domino episcopo. Interrogatus
a quo tempore citra dictus ebdomadarius incepit deservire dicte
ebdomadarie personaliter et recipit fructus eius, et dixit quod a
quatuor annis citra vel circa. Interrogatus qualiter deservivit dictus
ebdomadarius a dictis quatuor annis citra, et dixit quod secundum
famam publicam in dictis quatuor annis non dixit Matutinos neque Vesperos aut alias horas canonicas per medium annum nec
curavit, nisi valde raro, pulsare pro Matutinis nec aliis horis solitis
et, ut audivit dici ab illo qui tenet clavem ecclesie, quod cessavit
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in multis missis ad quas tenetur in sua ebdomada, scilicet in die
Corporis Christi,z sancte Pasche proxime preteritis et aliis diebusaa
de quibus non est memor, sed secundum famam, et ita credit ipse
deponens, cessavit a servitio sive celebratione missarum a dictis
quatuor annis quasi per medium ex tempore sibi pertinenti. Interrogatus si dictus ebdomadarius tempore suo ministravit libenter et
libere ecclesiastica sacramenta petentibus, et dixit quod secundum
famam non, quoniam, ut audivit dici a Francisco Fluvia, /Fol. 43v/
qui tenet clavem dicte ecclesie, quod noluit ipse ebdomadarius, licet
requisitus, accedere ad dominam Franciscam de Palou, tunc in terrenis laborantem, pro sacramento Extreme Unctionis sibi tradendo,
donec habuit pro salario duos solidos. Et quod domina Manseya,
nurus dicte domine Francisce, petiit bis vel ter ipsum ebdomadarium
ut iret ad communicandum vel confessionem audiendum a dicta
Francisca et ipseab ebdomadarius noluit ire vel non fuit presens,
ut dicitur, sed alias ignorat, sed scit bene quod alius presbiterac
parrochie de Verges tradidit eidem domine sacramentum Eucaristie. Item dixit quod propter absentiam dicti ebdomadarii quidam
Iohannes Garrigoles habuit conducere quendam presbiterum, scilicet
sacristam de Marinya, pro quadam eius ﬁlia baptizanda, licet bis vel
ter yvisset vel misissetad ad domum dicti ebdomadarii, quem non
potuit reperire, ex quo dubitatur quod ipse ebdomadarius non se
abscondisset. Interrogatus si scit vel audivit quod aliquis obierit in
dicta parrochia absque confessione vel alio sacramento ob culpam
dicti ebdomadarii, et dixit quod non. Interrogatus si scit vel dici
audivit quod dictus ebdomadarius sit concubinarius, lusor, iurator,
et cetera, vel aliquo crimine infamatus,ae et dixitaf quod non, excepto
quod ludit a naips.
Iohannes Logaya, operarius dicte parrochie, testis, et cetera,
super predictis interrogatus et iuratus, et primo super primo dixit
ut primus, offerens se ad dandumag compotum de receptis per eum.
Super secundo dixit quod a quatuor annis citra vel circa. Super
III° dixit quod videri suo dictus ebdomadarius cessavit in omnibus
servitiis, que facere tenetur in dicta ecclesia, quasi per medium
tempus ex tempore sibi pertinenti, ita quod infra quatuor annos
ipse tenebatur servire duobus annis pro parte sua et non deservivit
per unumah annum completum. Super IIII° interrogatus, dixit quod
dictus ebdomadarius deffecit in omnibus per alium testemai depositis,
et ipse scit, quia presens personaliter interfuit, et ex duobus solidis solutis dicto ebdomadario pro dicta extrema unctione tradenda:
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ipse testis solvit XII denarios et reliquos XII denarios solvit frater
Petrus Porcelli. Super V° dixit quod nescit,aj nec audivit dici. Super
VI° dixit quod nescit eum alio vitio denunciatum nisi predictis, et
nisi quod ludit ipse sacrista multotiens a la grescha et a la riffa in
platea et loco communi cum laicis, et ipse testis vidit et interfuit
multotiens cum ludebat.
a. Segueix et ratllat.
b. absens manca al manuscrit.
c. habent ambo curam animarum al marge dret.
d. Abreviatura ratllada.
e. XXti solidorum al marge
dret.
f. Segueix fr- ratllat.
g. fractos ratuos interlineat.
h. infra medium annum
interlineat.
i. Segueix p- ratllat.
j. vel scribantur... lacerate interlineat.
k. Segueix et
habeat ratllat.
l. Segueix est ﬁendum ratllat.
m. infra XV dies interlineat.
n. saltem
sacristie interlineat.
o. Petrus Ferrarii interlineat.
p. Segueix se- ratllat.
q. servitii
debiti al marge dret.
r. Segueix s- ratllat.
s. sacrista al manuscrit.
t. sub pena XXV
librarum interlineat.
u. testes al ms.
v. Segueix se- ratllat.
w. Interlineat.
x. Segueix presbiteri ratllat.
y. Segueix dar- ratllat.
z. Corporis Christi et interlineat.
aa.
et aliis diebus interlineat.
ab. Segueix ep- ratllat.
ac. Segueix ab ratllat.
ad. vel misisset interlineat.
ae. vel aliquo... infamatus interlineat.
af. Segueix se ratllat.
ag.
Interlineat.
ah. Segueix duo ratllat.
ai. testis al manuscrit.
aj. Abreviatura ratllada.

Ecclesia parrochialis sancti Petri de Vilapriu
Eadem die veneris, Xª ianuarii, idem dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Petri de Vilapriu,
in qua nullum reperiit presbiterum, sed vacat, ut dicitur, a longo
tempore citra sacristia curata ipsius ecclesie. Valet ipsa sacristia
curata, ut dicitur, X libras, cuius fructus recipiunt operarii et faciunt
per illos presbiteros deserviri quos reperiunt habentes licentiam.
In primis visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
in quodam cufro eburneo, posito supra altare beate Marie, in capite
ymaginis Virginis gloriose, involutum cum nitido corporali. Ordinavit
quod mutetur altare maius in aliam partem ecclesie, cum tegimen,
sub quo est, minetur ruinam, et claudatur ecclesia in medio arcu
et ﬁat ibi caput ecclesie et ﬁat tabernaculum decens et ipsum altare sic mutatum, et cetera, infra annum, et cetera. Ordinavit quod
forme renoventur singulis XV diebus, et cetera, ut in aliis ecclesiis.
Item reperiit ibi quandam custodiam ligneam, in qua solet Christi
Corpus recondi, cum portatur ad communicandum inﬁrmos, et alias
indecenter. Nec reperiit crisma nec olea.
Item visitavit fontes baptismales, quos reperiit apertos cum
cohopertorio confricto et alias indecenter.
Item, altare maius, quod reperiit pauperrime ornatum et absque calice.
/Fol. 379r/
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Item, altare beate Marie, quod reperiit male ornatum. Ordinavit quod infra medium annum ﬁant duo panni de lino, scilicet
unus in quolibet altari.
In libris et aliis omnibus, male, sed parrochiania sunt pauci
et pauperes. Ardet tamen ibi continuo, ut decet, coram sanctissimo
Christi Corpore una lampas.
a. parrochia al manuscrit.

Ecclesie parrochialis beate Marie
de Colomers
Die lune, intitulata XIIIª ianuarii, anno a Nativitate Domini M°CCCC°XXI°, idem dominus episcopus personaliter visitavit
parrochialem ecclesiam beate Marie de Colomers, in qua nullum
reperiit presbiterum. Solet tamen deservire ebdomadea ipsius ecclesieb discretus Iohannes Martini, presbiter, pro Dalmatio Dez Pont,
sacrista dels Borns, et regit etiam sacristiam curatam ipsius ecclesie
proc Geraldo Serra,d sacristae eiusdem, clerico, ut dicitur, de Amerio. Postea venit dictus Iohannes, qui yverat a Verges pro domino
abbate de Amerio. Habet licentiam deserviendif ebdomadarieg sed
non sacristie. Iniunxit sibi ut ostendat licentiam infra XX dies sub
pena XX solidorum.h Est etiam absens ab ipsa ecclesiai Franciscus
Alagot, presbiterj Alagot, beneﬁciatus in altari sancti Iohannis ipsius
ecclesie. Est Barchinone. Deservit pro eo dictus Iohannes Martini
cum licentia ibidem exhibita. Valet sacristia curata, ut dicitur, XXV
libras et ebdomadariam totidem, ad collationem, ut dicitur, domini
abbatis de Amerio. Valet dictum beneﬁcium sancti Iohannis XII
libras, ut dicitur, ad presentationem pertinens laicorum.
In primis idem dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in quadam custodia de here sive aram,
infra tabernaculum retrotabulo altaris maioris afﬁxum, sub debita
clausura reconditum, et alias prout decet. Item reperiit ibi quandam
custodiam de argenteo, in qua solet Christi Corpus recondi, cum
fertur ad communicandum inﬁrmos, ut decet. Ordinavit dominus
episcopus quod omnes forme seu hostie renoventur abinde singulis
XV dies et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena. Item visitavit crisma et olea sancta, que reperiit in amforis infra quoddam
tecatiolum ligneum, sub clausura recondita, et alias prout decet.
Item visitavit sacros fontes baptismales, quos reperiit clausos
cum pagno et vecte cum aqua nitida, bono cohopertorio et alias prout
/Fol. 383r/
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decet. Ordinavit dominus episcopus quod novus cereus baptizetur
in ipsis fontibus singulis vigiliis Pentecostes et ﬁat illa solemnitas,
que ﬁeri solet, singulis sabbatis festi Pasche, et cetera, ut in aliis
ecclesiis et sub eadem pena.
/Fol. 383v/ Item visitavit altare maius, quod reperiit cum pannis
debilibus, calice turpis forme, vestimentis inmundis et alias simpliciter. Condempnavit regentem curam propter inmunditiam in
duos solidos. Item ordinavit quod infra duos annos ﬁat ibi casulla
festivalis et unum pallium sub pena interdicti ingressus ecclesie et
unus pannus de lino. Item ordinavit quod calix argenteus, qui ibi
est, turpis forme reﬁciatur vel permutetur cum alio bone forme
hinc ad festum Pasche Resurrectionis Domini, sub pena interdicti
ingressus ecclesie.
Item altare sancti Iohannis, quod reperiit debiliter ornatum,
ideo ordinavit quod de bonis beneﬁciati in ipso altari ﬁant infra
annum unum cohopertorium de corio et unicus pannus de lino,
sub pena L solidorum.
Item libros ipsius ecclesie, quos reperiit competenter tam in
numero quam etiam qualitate, excepto quod desunt ibi Constitutiones, ideo ordinavit quod habeantur per illum qui ad hoc teneaturk
infra tres menses, sub pena L solidorum.
Item, lampades, et cetera. Et reperiit iuxta informationem receptam quod omnes ardent et providentur de oleo, prout decet. Item
ordinavit dominus episcopus quod verba consecrationis Corporis
et Sanguinis Christi scribantur infra decem dies in pergameno, in
quo ipsa verba perlegat quilibet presbiter missam celebrans in ipsa
ecclesia. Et quod amodo, cum celebrabitur, mittatur aqua in calicem
cum patena, et cetera, ut in aliis ecclesiis sub eadem pena.
Preterea fuit interrogatus Bernardus Baiuli, baiulus de Colomeriis, medio iuramento de servitio dictorum beneﬁciorum et
qualiter parrochia contentatur de dicto servitio, et dixit quod bene
contentantur parrochiani de dicto Iohanne Martini, sed ignorat an
beneﬁcii bene deserviantur vel non. Interrogatus de vita et fama
dicti Iohannis Martini, et dixit quod tenet in domo propria pro
servitrice quandam feminam, vocatam Caterinam, alterius patrie
quam de Ampurdano, etatis a XXXX annisl in Lm annos, sed ignorat an habuerit prolem ex ea, an si fuerit infamatus ex ea vel non.
Interrogatus de usurariis, sortilegis, excommunicatis, matrimoniis
illicitis, et cetera, et dixit se ignorare.
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a. Interlineat.
b. Segueix et curam regere animarum ratllat.
c. Dalmatio dez
Pont... pro interlineat seguint al marge dret.
d. Segueix rectore ratllat.
e. Interlineat.
f. Segueix sacristie ratllat.
g. Interlineat.
h. iniunctum sibi... solidorum al marge dret.
i. Segueix quidam eum ratllat.
j. Franciscus Alagot presbiter interlineat.
k. Abreviatura ratllada.
l. Interlineat.
m. Segueix ani ratllat.

Ecclesia parrochialis beate Marie de Gahuses
Eadem die mercurii, prefatus dominus episcopus personaliter
visitavit parrochialem ecclesiam beate Marie de Gahuses, in qua
nullum reperiit presbiterum. Est tamen sacrista ipsius ecclesie Gerunde, quo die esterna accessit, ut dicitur, ignorans adventum domini
episcopi ad suam ecclesiam. Et vocatur ipse sacrista Bernardus Ros,
presbiter, qui alias solet ibi continuo residere. Valet ipsa sacristia,
ut dicitur, unita cum beneﬁcio confratrie, quod ibi solebat esse,a
XXX libras residendo, spectans, ut dicitur, ad presentationem capellani maioris ipsius ecclesie. Et obtinet nunc ipsam cappellaniam
honorabilis Gabriel Pavia.
In primis visitavit ipse dominus episcopus sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in quadam custodia deb ligno depicta,
clausa sub clave,c pendente super altare maius, sub clausura debita
reconditum et involutum cum nitido corporali. Ordinavit dominus
episcopus quod forme seu hostie renoventur singulis XV diebus, et
cetera, ut in aliis ecclesiis. Item ordinavit quod infra annum ﬁat ibi
tabernaculum decens pro Christi Corpore recondendo, et cetera, ut
in aliis ecclesiis. Item reperiit ibi quandam custodiam argenteam,
cum qua fertur Corpus Christi ad inﬁrmos, ut decet. Item visitavit
crisma et olea sancta, que reperiit in quodam tecatiolod recondita
in amforis stagneis, et alias multum bene.
Item visitavit sacros fontes baptismales, quos reperiit cum
bono cohopertorio clausos cum vecte et pagno, aqua nitida, et
alias prout decet. Ordinavit de novo cereo batizando singulis
vigiliis Penthecostes, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem
pena.
Item visitavit altare maius, quod reperiit pannis, palliis, vestimentis ac Missali et calice argenteo competenter ornatum ete corporalibus atque ara. Ordinavit quod infra annum ﬁat ibi cohopertorium de
corio et unum pallium album sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item altare sancti Iohannis, quod reperiit in pannis dumtaxat et araf
bene. Ordinavit quod infra annum ﬁat ibi unum cohopertorium de
corio et unum pallium sub proxime dicta pena.
/Fol. 388r/
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/Fol. 388v/ Item visitavit libros, quos reperiit competenter, excepto
Psalterio inutili et antiquo ac Legendariis religandis et Missali novo
completo. Ideo ordinavit quod infra duos annos ﬁat ibi vel habeatur
unum bonum Psalterium et unum Missale votivum, et quod infra
tres menses Legendaria religentur, ut decet, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item, lampades, et cetera, et reperiit bene.
Item ordinavit de verbis consecrationis Corporis et Sanguinis Christi scribendis in pergameno et de aqua ponenda amodo in
calicem cum patena, cum celebrabitur missa, et cetera, ut in aliis
ecclesiis et sub eadem pena.
Deinde fuit interrogatus Bartholomeus Bonet, laicus, operarius
dicte ecclesie, de servitio facto per dictum sacristam et eius vita et
usurariis, et cetera, et dixit nil aliud scire malefactum, nisi quod
dictus sacrista ludit aliquando cum taxillis, scilicet a la grescha, cum
laicis. Et ipse testes vidit, ut dixit, non sunt tres menses preteriti,
et hoc idem dixit baiulus ipsius parrochie.
a. unita cum... esse interlineat.
b. Segueix lautono ratllat.
c. ligno deposita... clave interlineat.
d. Segueix infra ratllat.
e. Segueix calic- ratllat.
f. et ara
interlineat.

Ecclesia parrochialis sancti Martini de Jaffer
Die veneris, intitulata XVIIª ianuarii, anno predicto a Nativitate
Domini M°CCCC°XXI°, idem dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Martini de Jaffer, in qua nullum
reperiit presbiterum. Sunt autem absentes ab ipsa ecclesia discretus
Anthonius Leonis, sacrista ipsius ecclesie, habens curam animarum.
Moratur in ecclesia de Verges. Deservit ipsemet ipsi sacristie in sua
ebdomada ut conductus, quia renunciavit fructus, ut dicitur, ad V
annos, et recipiunt operarii et faciunt per ipsummet sacristam vel
alium quem volunt presbiterum deserviri. Item discretus Bernardus
de Podio, ebdomadarius ipsius ecclesie, clericusa nondum in sacris
ordinibus constitutus, et habet similiter curam animarum una cum
sacrista.b Deservit pro eo Petrus Lampayes, morans in ecclesia de
Verges. Valet, ut dicitur, ipsa sacristia, ad collationem episcopi et
Capituli Gerundensis,c XXXX libras. Valet, ut dicitur, ebdomadaria
XXX libras, ad collationem Capituli Gerundensis. Ordinavit quod
infra VIII dies ostendantur licentie deserviendi sub pena XX solidorum. Iam solverat licentiam in Castilione et est in libro.
/Fol. 390v/
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In primis visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
in quadam custodia argentea, sub clave reconditum, pendente super altared beate Marie. Ordinavit quod forme renoventur singulis
XV diebus, et cetera, ut in aliis ecclesiis. Item ordinavit quod ﬁat
tabernaculum infra annum cum debita clausura sub pena interdicti
ingressus ecclesie. Item reperiit ibi aliam custodiam argenteam, que
portatur ad inﬁrmos, ut decet. Item visitavit crisma et olea sancta,
que reperiit in quodam tecatiolo ligneo in amforis stagneis, prout
decet.
Item, fontes baptismales, quos reperiit clausos cum bono cohopertorio et alias, prout decet. Ordinavit quod novus cereus baptizetur
singulis vigiliis Penthecostes, et cetera, ut in aliis eclesiis.
Item visitavit altare maius, quod reperiit pannis, palliis, vestimentis, corporalibus et ara ac calicibus argenteis competenter ornatum ac bono Missali. Ordinavit quod infra annum ﬁat ibi unum
cohopertorium de corio sub pena interdicti ingressus ecclesie.
/Fol. 391r/ Item altare beate Marie, quod reperiit pannis, palliis,
corporalibus atque ara bene ornatum.
Item, libros ipsius ecclesie, quos reperiit competenter tam in
numero quam etiam quantitate, demptis Evangelistario et Epistolario inutilibus simul ine libro inventis. Ordinavit quod ﬁat in ipso
libro unus postis et religetur infra tres menses sub pena interdicti
ingressus ecclesie. Item ordinavit quod ﬁant Evangelia et Epistole
defﬁcientia in ipso libro a prima die Adventus usque ad Epifaniam
infra annum sub dicta pena.
Item lampades, quas reperiit bene et sunt ibi due lampades,
que continuo ibi ardent, ut dicitur. Item inquisivit de elemosinas et
cereis cessantibus, et cetera, et iuxta informationem recepta omnia
ﬁunt bene.
Item fuit interrogatus Arnaldus Rupiani, operarius dicte ecclesie, de servitio, vita et fama dictorum sacriste et ebdomadarii,
et dixit se nil aliud scire nisi quod ipse testis vidit pluries ambos
ipsos, sacristam scilicet et ebdomadarium, ludentes ad taxillos, scilicet a la gresca et alios ludos. Interrogatus de usurariis, sortilegis,
matrimoniis illicitis, et cetera, et dixit se ignorare.
Item ordinavit quod verbis consecrationis Corporis et Sanguinis
Christi scribendis in pergameno infra X dies, et cetera, et de aqua
ponenda in calicem cum patena, cum celebrabitur missa, et cetera,
ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena.
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Item ordinavit quod dictus ebdomadarius compareat coram
domino episcopo, sub pena privationis beneﬁcii,f responsurus quare
non residet in ipsa ecclesia et, si habet dispensationem, quare non
est promotus ad presbiteratus ordinem. Item ordinavit quod dictus
sacristam ostendat licentiam domino episcopo infra X dies sub pena
L solidorum de arrendamento per eum facto, ut asserit, de ecclesia de Verges. Item ordinavit quod dictus sacrista a prima die iunii
proxime venturi in antea deserviat personaliter ipsi sue ecclesie sub
pena privationis, et quod ab inde nullam aliam ecclesiam arrendet,
abdicando potestatem omnibus eius vicariis quod non possint dare
licentiam ipsi sacriste deserviendi alteri ecclesie nisi sue.
/Fol. 391v/ Item cum fuerit denuntiatum quod sacrista dels Borns
cessaverit et cessetg servitium uniush misse,i quamj tenetur celebrare
singulis diebus sabbatinis, ut dicitur, in ipsa ecclesia ratione quorundam reddituum, quos ideo recepit annuatim, assignavit partibus
conquerentibus, scilicet et ipsi sacriste, ut XXk presentis mensisl
ianuariim compareat coram domino episcopo, offerendo super hoc
iustitiam, mandando hoc ipsi sacristen hiis presenti,o sub pena X
librarum. Comparuit dictus sacrista et ideo dominus episcopus solvit
sibi penam.
a. Segueix ipsius parrochie sed ratllat.
b. et habet... sacrista interlineat.
c. Gerundensis interlineat.
d. Segueix maius ratllat.
e. Segueix uni- ratllat.
f. Segueix
-orum ratllat.
g. Segueix aliquas ratllat.
h. servitium unius interlineat.
i. Segueix -s ratllat.
j. Segueix -s ratllat.
k. Segueix -V ratllat.
l. presentis mensis
interlineat.
m. Segueix proxime fut- interlineat i ratllat.
n. Segueix absen- ratllat.
o. hiis presenti interlineat.

P. 18 de l’ADG

Ecclesia sancti Mathei de Vallelubrica
Die sabbati, IIIIa septembris, anno predicto, prefatus dominus
episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Mathei
de Vallelubrica, ubi reperiita discretum Petrum Pujol, presbiterum,
deservientem sacristie curate ipsius ecclesie pro discreto Petro Margarit, sacristab ipsius ecclesie,c absente. Est etiam absens Galcerandus
Florença, diaconusd ipsius ecclesie. Deservit pro eo dictus Petrus
Pujol.e Valet sacristia, ut dicitur, XXV libras annuantim residendo,
ad collationem, ut dicitur, abbatis sancti Felicis Guixellensis. Valet
diaconilef sine cura XV libras, ad collationem eandem.
In primis, facta absolutione generali, ut moris est, visitavit
sanctissimum Christi Corpus quod reperiit in quodam cufro ligneo
/Fol, 33v/
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depicto seu deaurato, clauso cum clave, cum formis maleg recentibus,
corporali tamenh nitido involute. Sed quia pendet ipsum cufrum
super altare maius, ideo ordinavit quod ﬁat ibi debitum tabernaculum infra annum pro Christi Corpore honoriﬁce recondendo, sub
pena interdicti ingressus ecclesie, concedendo in auxilium ipsius
tabernaculi unam annatam illarum octo librarum et semis quas
ipsam universitas facet annuantim ipsi ecclesie ratione testamenti
de’n Vives. Item, ordinavit quod forme renoventur singulis XV diebus, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena.
Item visitavit crisma et olea sacrosancta, que reperiit intus
quoddami tecatiolum ligneum clausum in ﬁolis stagneis recondita.j
Ordinavit quod infra octo dies ponatur ibi magis de bombice, ut
ipse ﬁliole ﬁrmius et securius conserventur seu evacuari non possint. Item reperiit ibi quandam custodiam ligniam que solet portari
ad inﬁrmos comunicandum. Ordinavit quod, si sunt aliqua debita
hereditate de’n Vives de tempore preterito, faciant ﬁeri parrochiani
ipsius ecclesie, hinc ad festum sancti Michaelis, unam bonam custodiam argenteam valore XII vel XIII librarum Barchinone. Si vero
non sint debitak dicte hereditatis, faciant eam infra annum ex futuris
debitis dicte hereditatis ad cognitionem tamen discreti Berengarii
Juanyi, presbiteri, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
/Fol. 34r/ Item, sacros fontes babtismales quos reperiit apertos
et male nec conservatur cerimonia cerei babtizandi singulis vigiliis
Penthecostes. Ordinavit quod singulis vigiliis Penthecostes quidam
novus cereus in ipsis fontibus babtizeturl cum illa solemnitate quam
Paschalis cereus babtizatur, et cetera, ut in aliis ecclesiis, et cetera, sub eadem pena. Item ordinavit quod cohopertorium ipsorum
fontium et clausura reparentur cum bono cimento, hinc ad festum
sancti Michaelis proxime futurum, sub pena interdicti ingressus
ecclesie.
Item ordinavit de verbis consecrandis Corporis et Sanguinis
Christi scribendis in pergameno, et cetera, ac de aqua ponenda
in calice cum patena, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem
pena.
Item recognovit altare maius, quod reperiit debiliter ornatum
sine cohopertorio de corio, sine ara et omnimode male. Ordinavit
quod infra annum ﬁant ibi unum bonum cohopertorium de corio,
unum par corporalium et una ara, quia dubitatur an altare ipsum
sit consecratum. Est ibi unicus calix argenteus et unum Missale
vetus et aliud competens. Et de vestimentis competenter.
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Item, altarem sancti Vincencii, quod reperiit etiam sine cohopertorio, ara inutile et alias debiliter ornatum. Ideo ordinavit quod
ﬁat ibi una bona ara et unum cohopertorium de corio et quedam
corporalia linea infra annumn de bonis dicte hereditatis de’n Vives
sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item recognovit libros ipsius ecclesie, quos reperiit competenter.
Item, lampades, competenter.
Item, de vita dicti presbiteri deservientis et fama eiuso bene
secundum famam.
Item recognovit hospitium sacristie, quod reperiit in graduario ac in aliis locis ubi sunt alique trabes fracte reparandum. Ideo
ordinavit quod dictus sacrista exponat quatuor ﬂorenosp in reparatione magis necessaria huiusmodi ad cognitionem dicti deservientis
et operariorum ipsius ecclesie, sub pena quinquaginta solidorum
infra annum.q
/Fol. 34v/ Item ordinavit quod cimeterium claudatur ita quod
in introitu ﬁat una janua sive porta et in aliis partibus circuatur
ex lapidibus aut sepibus sive lignis ut animalia non possint infredi
sicut hodie faciunt. Et hoc ﬁat infra medium annum, sub pena
interdicti ingressus ecclesie.
a. Segueix ratllat discretos.
b. sacrista amb abreviatura supèrﬂua ratllada.
c. Al marge esquerre habet licentiam deserviendi sacristie.
d. diaconus interlineat, damunt ebdomadarus ratllat.
e. marge esquerre atque ad licentiam diaconilis.
f. diaconile interlineat, damunt ebdo ratllat.
g. male interlineat.
h. tamen interlineat.
i. Segueix ratllat i.
j. recondita amb abreviatura supèrﬂua ratllada.
k. Segueix
ratllat aliquam.
l. Al manuscrit babtizetur corretgeix item.
m. Segueix ratllat
maius.
n. Segueix ratllat ﬁt.
o. Segueix ratllat competenter.
p. quatuor ﬂorenos
interliniat.
q. Al marge inferior Accipiatur et videatur testamentum Raymundi Vives,
qui fecit heredem ipsam ecclesiam.

Ecclesia sancte Eugenie de Villarromano
Eadem die sabbati, IIIIa septembris, idem dominus episcopus
visitavit parrochialem ecclesiam sancte Eugenie de Villaromano, ubi
reperiit discretos Antonium Pedroni, deservientem sacristie curate
ipsius ecclesie pro discreto Bernardo Lavanera, sacrista, morante
in servitio domini archiepiscopi Terraconensis, Marcialem sa Badia,
deservientem ebdomadarie sine cura, quam obtinet Antonius Bellot,
secretarius dicti domini episcopi, et Johannem Canerii, presbiteros,
beneﬁciatum in altari Beate Marie, ibi continuo residentem. Valet,
/Fol. 35r/
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ut dicitur, sacristia comuniter annuantim residendo LX libras, ad
collationem abbatis sancti Felicis Guixellensis. Valet dicta ebdomadaria XX libras, ad collationem eandem. Valet beneﬁcium beate
Marie, ut dicitur, comuniter XVIII libras vel XX, ad presentationem
laicorum.
In primus, visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
in quadam custodia argentea clausa, pendente super altare maius,
cum formis recentibus, corporali nitido involutis. Ordinavit quod
forme renoventur singulis XV diebus, et cetera, ut in aliis ecclesiis et
sub eadem pena. Item ordinavit quod ﬁat ibi debitum tabernaculum
pro Christi Corporea honoriﬁce recondendo infra annum, sub pena
interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit de verbis consecrationis
Corporis et Sanguinis Christi scribendis in pergameno, et cetera, ac
de aqua ponenda in calice cum patena, et cetera, ut in aliis ecclesiis
et sub eadem pena.
Item, recognovit crisma et olea sancta, que reperiit in amforis
stagneis infra debitum tecatiolum interclusa. Ordinavit quod ﬁat in
ipso tecatiolo media sive mijans, taliter quod quelibet amfora habeat suam casam, ne possint olea aspergi, infra XV dies sub pena
interdicti ingressus ecclesie.
Item visitavitb sacros fontes babtismales, quos reperiit clausos
et bene. Sed ordinavit quod novus cereusc babtizetur singulis vigiliis
Penthecostes, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena.
/Fol. 35v/ Item visitavit altare maius, quod reperiit pannis, palliis,
corporalibus atque ara, unico argenteo calice et uno Missali satis
pulcris competenter ornatum. Sed ordinavit quod infra annum ﬁat
ibi unum cohopertorium de corio novum infra annum, sub pena
interdicti ingressus ecclesie.
Item, cum nulla sit ibi custodia argentea pro Christi Corpore recondendo, cum portatur ad inﬁrmos, ordinavit quod ﬁat ibi
quedam custodia argentea competens infra annum, sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item, cum aliqui presbiteri dicte ecclesie
quandoque celebraverint cum calice stagneo, ordinavit quod amodo
hoc non ﬁat, scilicet quod non celebretur nisi cum calice argenteo,d
sub pena decem librarum pro vice qualibet qua contrafactum fuerit
exhigenda, cuius tertia pars, si comissa fuerit, in auxilium custodie ibi ﬁende, quotiens comissa fuerit, adquirenda. De vestimentis,
debiliter. Ideo ordinavit quod infra annum ﬁat ibi una camisia et
duo amitus, et infra duos annos una casulla de serico, sub pena
interdicti ingressus ecclesie.
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Item visitavit altare Sancti Iohannis, quod reperiit pannis, palliis, corporalibus atque ara ac cohopertorio de corio adornatum.
Item altare beate Marie, quod reperiit pannis, palliis, corporalibus competentur ornatum. Sed ordinavit quod manice camisie
reparentur, scilicet quod ﬁant manice nove infra duos menses. Item,
quod hinc ad festum Pasche, habeatur unum bonum cohopertorium
de corio bonum. Item, quod infra annum ﬁat ibi unum Missale ubi
sint aliqua ofﬁcia, et unus calix argenteus saltem ponderis unius
marche. Que omnia faciat beneﬁciatus de bonis suis sub pena decem librarum, vel onerat quis ad hoc teneatur.
Item, libros ipsius ecclesie, quos reperiit competenter. Sed cum
Breviarium deleatur in aliquibus partibus, ordinavit quod reparetur,
ut decet, hinc ad festum sancti Iohannis Babtiste proxime futurum,
sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item, cum non repererit ibi
Constitu-/Fol. 36r/tiones, ordinavit quod sacrista habeat Constitutiones
haberi debitas infra annum sub pena quinquaginta solidorum.
De lampadibus et cetera, bene.
Eadem die sabbati dictus dominus episcopus visitavit capellam
beate Marie de Palamós et eius altare, quam et quod reperiit bene.
Est enim altare pannis, palliis, cohopertorio de corio, corporalibus
atque ara, candalabris ferreis, vestimento satis pulcro, Missali et
calice argenteo adornatum. Cetera bene.
a. Corpore interlineat i escrit damunt nomine ratllat.
b. Segueix ratllat C.
c. Segueix ratllat celeb.
d. Scilicet quod non celebretur nisi cum calice argenteo interliniat.

Monasterium beate Marie de Mari
Die lune, VIa septembris, anno predicto a nativitate domini MO
CCCCO XXIIIO, dictus reverendus dominus episcopus personaliter
visitavit monasterium monialiuma beate Marie de Mari, constructum
infra parrochia Sancti Martini de Colonico, ordinis sancti Benedicti,
ubi reperiit Magdalenam Vilara, monialem dicti monasteri, inibi
continuo residentem, que interrogata de aliis monialibus ac de valore prioratus ipsius monasterii, dixit quodb ad presens non sunt
aliec moniales dicti monasteri nisi ipsa sola. Et quod ipse prioratus
non dat redditus nisi XXV solidos vel circa. Sed habet solum terras
et alias possessiones quas facit ipsa monialis cultivari et ex hoc
una cum elemosinis Christi ﬁdelium habent vivere ipsius monasterii
moniales. Item dixit quod prior curtis de les Medes occupavit sibi
/Fol. 36r/
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plures boves et alia animalia et bona ipsius monasterid indebite et
iniuste. Item dixit quod super iure prioratus ipsius monasterii pendet
ad presens questio indecisa inter venerabilem Beatricem de Pavo,
monialem monasterii sancti Danielis Gerunde, et ipsam Magdalenam
et alias nonnullas personas.
Visitavit autem ipse dominus episcopus, primo, ecclesiam ipsius
monasterii, cuius tegimen est reparandum in tegulis.
Item, altare maius et etiam aliud altare, que reperiit debiliter
in omnibus altarie necessariis adornata. Et reperiit ibi duos calices,
scilicet unum argenteum cum pede confracto et alium de piltro,
quem statim ibi fregit penitus et destruxit.
Item recognovit dormitorium et alias domos ipsius monasterii
ac libros, et cetera, que omnia reperiit pauperrime. Sed sunt ibi
aliqui boni libri, scilicet Missale, Ofﬁcionarium, Lectionarium et
alii.f Nichil super hoc ipse dominus episcopus ordinavit propter
paupertatem ipsius monasterii. Sed concessit XL dies de indulgentia
omnibus et singulis ipsi monasterio quoquomodo benefacientibus,
ut in forma.
a. monialium interlineat.
b. Segueix ratllat ip.
c. alie interlineat i escrit damunt plures ratllat.
d. Segueix ratllat in maxim en.
e. altari interlineat.
f. scilicet
Missale, Ofﬁcionanum, Lecsionanum et alii interlineat.

Ecclesia sancti Martini de Colonico
Die lune, VIa mensis septembris, anno predicto a nativitate
Domini Mo CCCCo XXIIIo, dictus reverendus dominus episcopus
personaliter visitavit parrochialem ecclesiam Sancti Martini de Colonico, ubi reperiit discretos Nicholaum Madrens, sacristam, qui
erat ibi a casu, nam alias solet residere in ecclesia sancti Felicis Guixellensis, ubi est etiam beneﬁciatus, et deservit pro eo ipsi
sacristie discretus Iohannes Guillelmi, presbiter. Item reperiit ibi
Guillelmum Pedron, ebdomadarium, Franciscum Ferrarii, deservientem ebdomadarie Guillelmi Pujol, ebdomadarii, morantur in
servitio domini patriarche Iherosolimitani. Habet lilentiam deservendi. Item, Salvatorem Ferrarii, presbiterum, beneﬁciatum in altari
beate Marie. Item, Poncium Negrelli, beneﬁciatum in altari sancti
Michaelis. Est etiam absens discretus Iacobus Ros, ebdomadarius,
et cessat servitium sue ebdomadarie ab uno mense citra. Item est
absens Iohannes Terrades, clericus, beneﬁciatus beneﬁcii de Podio
nuncupati in altari beate Marie eiusdem ecclesie instituti. Est in
studio. Sed cessat servitium huiusmodi beneﬁcii ab uno mense citra.
/Fol. 36v/
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Valet sacristia curata comuniter annuantim LX libras Barchinone
residendo, ad collationem domini episcopi Gerundensis spectans.
Valet quelibet ebdomadariarum, que etiam habent curam animarum,
XXXX libras comuniter residendo, ad collationem capituli ecclesie
Gerundensis. Valet beneﬁcium dicti Salvatoris Ferrarii XXII libras
et semis etiam residendo, ad presentationem d’en Holms de Caldes
de Malavella. Valet beneﬁcium Poncii Negrelli XXV libras, ad presentationem domini castri de Colonico.
In primis, post celebrationem misse et absolutionem generalem, ut moris est, idem dominus episcopus visitavit sacratissimum
Corpus Christi, quod reperiit in quodam cufro sive custodia de argento interclusaa debito tabernaculo clauso, cum formis recentibus
et bene. Ordinavit de formis renovandis singulis XV diebus, ac de
verbis consecrationis corporis et sanguinis Christi scribendis in pergameno, ac de aqua ponenda in calice cum patena et cetera, ut in
aliis ecclesiis et sub eadem pena. Item, visitavit aliam custodiam
argenteam, in qua reconditur sanctissimum Christi Corpus, cum
portatur ad inﬁrmos, quam reperiit bene.
/Fol, 37v/ Item, libros ipsius ecclesie, super quibus ordinavit,
primo, quod Respensorium dominicale et Sanctorale in partibus in
quibus deletur, reparetur infra annum. Ceteri libri, bene.
Item, lampades. Et reperiit ibib quinque lampades perpetuo
institutas,c que, secundum informationem receptam,d ardent et providentur de oleo, prout decet.
Preterea, cum repererit quod non dicuntur ibi matutine alta
voce et sit ibi sufﬁciens numerus clericorum, ordinavit quod amodo
matutine et vesperee dicantur quotidie in ipsa ecclesia alta voce,
etf clericus qui absens fuerit,g in matutinis in duodecim, inh missa
in aliisi duodecim, et in vesperis in sex denariis pro vice qualibet
puniatur, quorum medietas inter presentes clericos dividatur, altera
vero medietas operi ipsius ecclesie adquiratur.j Item, quod claverius ipsius ecclesie amodo pulset et pulsare teneatur pro matutinis
quotidie cimbala seu campanas per spaciumk quarte unius hore,
faciendo tamen differenciam in pulsando inter dies feriatos et festivos, ita quod diebus ferialibus pulset illam campanam que alias
solet pulsari, in aliis autem diebus pulset duas campanas, in quarum
duaruml pulsatione non teneatur stare ultra spacium dicte quarte
ac si unum solam campanam pulsaret. Item, ordinavit quod infra
tres menses operarii teneantur habere in cimbalis seu campanis
bonas sayolas, et quod emant hinc ad festum sancti Martini proxi-
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me futurum bonos baculos seum bordonos ex illis sex ﬂorenis quos
ex quadam condempnatione cuiusdam clerici hactenusn receperunt,
sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item ordinavit quod sacrista ipsius ecclesie amodo teneatur
exponere in ﬁendo cereo Paschali omnes illos redditus quos pro eo
recipit annuantim, quiquidem cereus ardeat diebus et horis aliaso
solitis a sabbato sancto Pasche usque ad per omnes octabas Penthecostes et non ultra. Et ipsis octabis preteritis, recipiat idem sacrista
ceram illam pro sua que restet ex cereo prelibato.
a. Segueix ratllat intus.
b. Segueix ratllat sept.
c. Institututas al
manuscrit.
d. Segueix ratllat p.
e. et vespere interlineat.
f. Segueix ratllat q.
g.
Segueix ratllat amittat anniversarium illa die seu alias si ipsa die non fuit aniversarium
in ipsa ecclesia perdat anniversarium presenti die venturu proxime celebrandum.
h.
Segueix ratllat v.
i. aliis corregit sobre alios.
j. in matutinis duodecim, ... operi ipsius
ecclesie adquiratur interlineat.
k. Segueix ratllat unius.
l. duarum interlineat.
m.
baculos seu interlineat.
n. hactenus interlineat.
o. alias interlineat.

Ecclesia sancti Mathei de Caneto
Die jovis, intitulata VIIIIa die mensis septembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo tertio, predictus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam
sancti Mathei de Caneto, ubi reperiit discretum Bernardum Pelagrini,
sacristam, ibi nona residentem. Valet ipsa sacristia comuniter residendo XXV libras. Est ad presentionem discreti honorabilis prioris
de Ulliano.
In primis, facta absolutione generali, ut moris est, ipse dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit
in quadam custodia argentea pendente super altare maius et bene.
Ordinavit dictus dominus episcopus quod forme renoventur singulis
XV diebus, ut in aliis ecclesiis, et sub pena iam superius dicta et
inposita. Item ordinavit quod ﬁat ibi debitum tabernaculum infra
annum pro Christi Corpore recondendo, sub pena interdictib ingressus ecclesie. Item reperiit ibi quandam custodiam argenteam,
que portatur ad comunicandum inﬁrmos, et bene. Item recognovit
crisma et olea sancta, que reperiit intus in quoddam cufrum fusti
recondita et bene sufﬁcienter, tamen ordinavit quod ﬁeret titulus
in ﬁola crisme, quia non erat titulus. Item, reperiit duos caliçes
argenteos.
Item, fontes babtismales, quos reperiit clausos cum copertorio
bono et decenter. /Fol. 38v/ Item ordinavit quod ibi singulis vigiliis
/Fol. 38r/
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Pentecostes babtizetur novus cereus, et cetera, ut in aliis ecclesiis
et sub eadem pena.
Item, altare maius, quod reperiit cum copertorio de corio et
pannis, palliis et Missali, corporalibus et etiam vestimentis et ara.
Item, altare beate Marie cum corio et ara, panis, corporalibus
ac alias decenter ornatum. In omnibus de comuni ecclesie providetur.
Item, libros ipsius ecclesie. Et ordinavit quod Evangelisterium
et Epistolerium, qui simul sunt in uno libro, ligetur hinc ad festum
Nativitatis Domini, sub pena interdictic ingressus ecclesie. Et ibi
quoddam Breviarium bonum et alios libros compatenterd ornata.
Item ordinavit de verbis consecrationis scribendis, et cetera, ac
de qua ponenda in calicem cum patena etiam ut in aliis ecclesiis
et sub eadem pena.
De lampadibus non invenit nisi unam tamen, quam tenent
operarii, et bene ardet incessanter.
Deinde interrogatus dictus sacrista de suis parrochianis, ut
moris est, et dixit quod bene per omnia.
Insuper recepit informationem a nonnullis super servitio et
vita ac fama dicti sacriste, et reperiit quod bene in omnibus et per
omnia.
a. non interlineat, damunt contitute
manuscrit..
c. Interdicti manca al manuscrit.

ratllat.
b. Interdicti manca
d. Segueix ratllat ornerta.

al

Ecclesia sancti Andree de Pedrinyano
Die sabbati, undecima die mensis septembris, anno a nativitate
Domini millessimo quadringentesimo vicesimo tertio, predictus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit ecclesiam sancti
Andree de Pedrinyano, ubi reperiit Berengarium Simonem, rectorem
dicte ecclesie sive ebdomadarium,a ibi continuo residentem. Valet,
ut dicitur, XX libras ad collationem capituli seu capellanie.
In primis, facta absolutione generali, ut moris est, ipse dominus
episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit in
quadam custodia de lautono pendente super altare, cum formis et
bene. Ordinavit dictus dominus episcopus quod forme renoventur
singulis XV diebus ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena. Item
ordinavit quod ﬁat ibi debitum tabernaculum, in quo ipsum Corpus
Sanctissimum honoriﬁce rencondatur infra annum, sub pena inter-

/Fol. 40v/
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dicti ingressus ecclesie. Item reperiit ibi unam custodiam ligneam
depictam, in qua portatur Corpus Christi ad comunicandum inﬁrmos
in dicta parrochia. Item visitavit crisma et olea sancta, que reperiit
cum phiolis stagneis intra debitum cufrum et bene.
Item, fontes babtismales, quos reperiit clausos et bene. Sed
ordinavit de cereo inibi babtizando singulis vigiliis Pentecosthes,
ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena.
Item visitavit altare quod reperiit sine corio, set cum pannis,
Missali, caliçe argenteo, corporalibus, palliis. Ordinavit dictus dominus epicopus quod ﬁat ibi corium in altari hinch ad festum sancti
Andree proxime venturum.
Item, libros ecclesie: Oﬁciarium, Evangelisterium, Episcolarium
et alios libros compatenter secundum facultatem parrochianorum.
Ordinavit autem quod ﬁat et ematur unum Breviarium infra annum
proxime venturum.
Ordinavit etiam quod ﬁat unam custodiam argenteam, in qua
portetur Corpus Christi ad comunicandum inﬁrmos hinch adb duos
annos proxime venturos.
/Fol. 41r/ De lampadibus ecclesie sunt due tamen una que ardet
incessanter, quam tenent operarii, et habet redditus alia de elemosinis.
Item ordinavit de verbis consecrationis Corporis Christi scribendis inc pergameno, et cetera, et de aqua ponenda in calice cum
patena, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena.
Item, interrogatus dictus rector sive ebdomedarius ded parrochianis suis, ut moris est, et dixit quod bene per omnia.
Interrogati parrochiani de servitio dicti rectoris ac de forma,
et cetera, dixerunt quod bene in omnibus et per omnia contenti.
a. sive ebdomadarium interlineat.
interlineat.
d. de manca al manuscrit..

b.

Segueix

ratllat

festum.

c.

in

Ecclesia sancte Marie de Fenals
Die martis, XIIIIa mensis septembris, dictus reverendus dominus
episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam beate Marie
de Fenals, ubi reperiit discretum Antonium Sporach, rectorem ipsius ecclesie, sed alias moratur in ecclesia de Colonico. Valet ipsa
rectoria cum diaconili sibi unito comuniter annuantim XXV libras
residendo, spectants ad collationem domini abbatis sancti Felicis
Guixellensis.

/Fol. 41v/
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In primus, facta absolutione generali, ut moris est, ipse dominus
episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit intus
quandam pixidem sive custodiam argenteam pendentem super altare
maius, cum formis recentibus corporali nitido involutis. Ordinavit
dominus episcopus quod forme renoventur singulis XV diebus, et
cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena. Item ordinavit quod
infra annum ﬁat ibi debitum tabernaculum pro Christia Corpore
recondendo sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item, visitavit crisma et olea sancta, que reperiit in amforis
stagneis infra debitum tecatiollum reconditis et bene.
Item, sacros fontes babtismales, quos reperiit penitus destructos, sed iam ﬁunt alii novi. Ordinavit quod ﬁant hinc ad festum
Omnium Sanctorum, sub pena interdicti ingressus ecclesie. Ordinavit
dominus episcopus quod quidam novus cereus inibi singulis vigiliis
Penthecostes babtizetur cum illa solemnitate qua solet paschalis
cereus babtizari, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena.
Item, altare maius, quod reperiit pannis, palliis, corporalibus
atque ara, duobusb Missalibus, calice argenteo, competenter ornatum. Sed caret cohopertorio. Ideo ordinavit quod ﬁat ibi debitum
cohopertorium de corio hinc ad festum sanctorum Petri et Felicis
proxime futurum, sub pena interdicti ingressus ecclesie. /Fol. 43r/
Item ordinavit quod, cum ara, in qua solet Christi Corpus recondi
cumc portatur ad inﬁrmos, sit lignea, ﬁat alia de argento hinc ad
duos annos.d De vestimentis, bene.
Item visitavit altare sancti Cornelii, quod reperiit debiliter ornatum. Ideo ordinavit quod infra annum ﬁat ibi una bona ara, cum
illa que nunc est sit nimis parva. Item ordinavit quod ﬁant ibi panni
et alia necessaria ornamenta, quam primum ﬁeri poterunt, concedendo omnibus bonafacientibus ipsi altari XL dies de indulgentia
ut in forma, concedendo etiam quod ipsum altaree possit transferri
in aliam partem ecclesie, prout rectori et parrochianis fuerit bene
visum, propter pluviam que solet cadere super eum.
Item, libros ipsius ecclesie, quos receperiit competenter, sed
cum Ordinarius sit inutilis, ordinavit quod ﬁat alius bonus Ordinarius
infra duos annos, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
De lampadibus, bene.
Item ordinavit de verbis consecrationis Corporis et Sanguinis
Christi scribendis in pergameno, et cetera, ac de aqua ponenda
in calice cum patena, et cetera, ut in aliis ecclessis et sub eadem
pena.

168

IMMA PUIG ALEU

Interrogatus dictus rector de parrochianis, ut moris est, et dix
quod bene.
Interrogati operarii de servitio, vita et fama dicti rectoris, et
dixerunt quod bene.
Postmodum visitavit hospitium rectorie, quod reperiit penitus
ruinosum et inabitabile. Recipiatur informatio cuius culpa dirutum
est et provideatur de iustitia.
a. Segueix ratllat non.
b. duobus interlineat.
c. Segueix al manuscrit debet
XVII libras.
d. Segueix al manuscrit lio III libras vel circa ecclesie.
e. Al manuscrit
altari per altare.

Ecclesia monasteriia sancti Felicis Guixellensis
Die mercurii, XVa mensis septembris, anno a nativitate Domini
O
M CCCCO XXIIIO, prefatus reverendus dominus episcopus personaliter
visitavit ecclesiam parrochialem monasterii sancti Felicis Guixellensis,
ordinis sancti Benedicti,b ubi reperiit reverendum fratrem Berengarium, abbatem ipsius monasterii, fratrem Vincentium Verdera, priorem
et camerarium,c fratrem Franciscum Matha, inﬁrmarium,d fratrem
Franciscum Net, fratrem Bartholomeum Boeti, fratrem Marchum Texidor et fratrem Paulum Armenguerii, monachos expresse professos.
Sunt autem absentes, frater Bernardus Torroella, sacrista, est pro nunc
in domo patris sui a paucis diebus citra, de licentiam dicti domini
abbatis. Item, frater Antonius Says, refectorerius, est Barchinone studens de licentiam etiam dicti abbatis. Item, frater Berengarius Serra
est extra monasterium de licentia abbatis, quia inﬁrmus. Item, est
absens frater Galeas Abella, sine licentiam incedens cum abitu seculari
et est in Neapoli. Item sunt absentes, frater Marina et frater Dolcet,
nondum professi, et sunt in domibus eorum parentum.
Reperiit etiam in ipso monasterio presentes discretos Antonium de Pace, capellanume curatum dicte ecclesie, ibi continuo
residentem. Item, Petrum Gifroni, Petrum Madrens, portionarios.
Item, Nicholaum Madrens, Petrum Conill, presbiteros, beneﬁciatos
in altari sancti Antonii. Sunt etiam absentes ab ipso monasterio sive
ecclesia, honorabilis Dalmatius de Raseto, archidiaconus gerundensis, portionarius ipsius monasterii, moratur Gerunde. Item, Damianus Salelles,f moratur in villa de Reddis, diocesis Terraconensis,
beneﬁciatus in altari sancte Crucis dicte ecclesie. Item, Antonius
Oliverii, beneﬁciatus in altari sancti Nicholai, moratur in monasterio
de Banyoles. Item, Franciscus Salvatoris, beneﬁciatus in altari Sancti
Nicholai, moratur Gerunde in servitio domini ofﬁcialis.
/Fol. 43v/
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Valet, ut dicitur, dicta abbatia, deductis oneribus, comuniter
annuantim decem mille solidos Barchinone. Valet cameraria cum
portione monachali comuniter residendo quinquaginta libras. Valet
inﬁrmaria cum ipsa portione XXXV libras. Valet quelibet portio
monachalis XX libras. Valet dicta capellania curata, spectans ad
collationem dicti abbatis, LXX vel LXXX libras. Valet quodlibet
beneﬁcium portionarium XX libras. Valet beneﬁcium Nicholai
Madrens, ad presentationem sacriste dicti monasterii et cuisdam
laici, XVII libras. Valet beneﬁcium Pertri Conill, ad presentationem capellani etg iuratorum ville sancti Felicis, XV libras. Valet
beneﬁcium Damiani Salelles, ad presentationem dels Pujades, XVIII
libras vel circa. /Fol. 43bis r/ Valet beneﬁcium Antonii Oliverii, ad
presentationem d’en Vern, civis Gerunde, XVII libras. Valet beneﬁcium Francisci Salvatoris, ad presentationem heredis d’en Fornells,
VIII libras vel circa.
In primis, post celebrationem misse et absolutionis generalis,h
ut est moris, ipsius domini episcopi, ipse personaliter visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit infra debitum tabernaculum
in custodia argentea reconditum cum formis recentibus corporali
nitido involutis. Ordinavit quod forme renoventur singulis XV diebus,
et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena. Item recognovit
aliami custodiam argenteam in qua Corpus Christi reconditur,j quam
reperiit bene cum nonnullis formis consecratis, quam tenent duo
angeli depicti in pignaculo retrotabuli altaris. Item, crisma et olea
sancta, que reperiit in amforis stagneis infra debitum tecatiolum
clausum reconditis atque bene.
Item, sacros fontes babtismales, quos reperiit clausos cum clave et pagno, aqua nitida atque bene. Sed ordinavit de cereo novo
singulis vigiliis Penthecostes babtizando cum illa solemnitate qua
solet paschalis cereus babtizari, et cetera, ut in aliis ecclesiis et
sub eadem pena.
Item, altare maius, scilicet sancti Felicis, quod reperiit pannis,
palliis, corporalibus atque ara, bene ornatum. Sed cohopertorium
est ruptum. Ideo ordinavit quod ﬁat ibi unum bonum et novum
cohopertorium hinc ad festum Pasche proxime futurum sub pena
centum solidorum. /Fol. 43bis v/ De vestimentis, calicibus et Missalibus,
multum bene. Omnibus altaribus providetur de comuni ecclesie,
preter altare sancte Crucis, cui provident los Pujades, cives Barchinone, qui eum tenent bene ornatum.
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Item, altare beate Marie, quod reperiit bene ornatum in omnibus, dempto cohopertorio inutili. Ideo ordinavit quod ﬁat ibi unum
novum cohopertorium hinc ad unum annum sub pena centum solidorum.
Item,k altare sanctorum Iacobi et Cucufatis, quod reperiit bene
ornatum. Sed beneﬁciatus non deservit personaliter, quia nondum
presbiter, nec habet licentiam quod faciat ipsi beneﬁcio deservire,
sed deserviunt ceteri beneﬁciati seu presbiteri ipsius monasterii sine
licentia.
Item, altare sancti Antonii, quod reperiit bene. Et sunt ibi duo
beneﬁcia instituta.
Item, altare sancti Petri, quod reperiit bene, sed cohopertorium est reparandum. Ideo ordinavit quod reparetur hinc ad festum
Pasche proxime futurum, sub pena centum solidorum.
/Fol. 44r/ Item, altare sancte Crucis, quod reperiit in omnibus
multum bene ornatum, dempta ara, que est parva. Ideo ordinavit
quod ﬁat alia maior ara infra annum, sub pena centum solidorum.
Item ordinavit quod deservientes beneﬁcio instituto in ipso altari,
scilicet Petrus Gefro, ostendat licentiam deserviendi infra mensem,l
sub pena XXV solidorum ipsi domino episcopo.
Item, altare sancti Benedicti, quod reperiit competenter ornatum, dempto cohopertorio, quod est reparandum. Ideo ordinavit
quod reperetur hinc ad festum Pasche, sub pena XX solidorum.
Item,m altare sancti Nicholai, quod reperiit competenter ornatum, dempto cohopertorio, quod est ruptum. Ideo ordinavit quod
reparetur hinc ad festum Pasche proxime futurum, sub pena XX
solidorum. Sunt ibi duo beneﬁcia, quorum alteri, scilicet Francisci
Salvatoris, deservit frater Franciscus Mata, inﬁrmarius, cum licentia
ibi ostensa; alterius vero beneﬁcii, scilicet Antonii Oliverii, cessat
servitium a prima die iunii proxime preteriti citra.
Item, libros ipsius ecclesie et monasterii, quos reperiit bonos
et bene et in numero suﬁcienti. Sed cum dictus cappellanus curatus
non habeat constitutiones, ordinavit dominus episcopus quod habeat hinc festum Omnium Sanctorum proxime futurum, sub pena
centum solidorum.
De lampadibus sunt XV perpetue, que, ut dicitur, bene ardent
et eis bene de oleo providetur, ut decet.
Item ordinavit dominus episcopus quod quilibet beneﬁciatus,
etiam portionarium beneﬁcium obtinens in dicta ecclesia, ipsi be-
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neﬁcio personaliter non deserviens, habeat et ostendat ipsi domino
episcopon licentiam deserviendi in forma hinc ado unum mensem
sub pena viginti quinque solidorum a quolibet contrafaciente huiusmodi exhigenda.
Item ordinavit de verbis consecrationis Corpore et Sanguinis
Christi scribendis in pergameno, ac de aqua ponenda in calice cum
patena, cum presbiter celebrabit, et cetera, ut in aliis ecclesiis et
sub eadem pena.
Item ordinavit quod quilibet monachus et etiam beneﬁciatus
in monasterio supradicto teneatur surgere et interesse singulis diebus in matutinis et interessep etiam in vesperis et in missa. Qui
vero absens fuerit,q duos denarios in qualibet dictarum horarum de
portione sua perdere teneatur, nisi causa legittima excusetur. Quam
excusationem cognoscere habeat dominus abbas dicti monasterii,
vel in eius absentia ille quem ipse dimiserit loco sui, mandans ipse
dominus episcopus, in virtute sancte obedientie pro-/Fol. 44v/curatori
anniversariorum dicti monasterii, quatenus de portione seu distributione illis absentibus pertinenti dictos duos denarios pro qualibet
dictarum horarum penes se retineatr eos inter presentes clericos
dividendos, nullum ab hiis excusando absentem, nisi quem dictus
dominus abbas vel in eius absentia eius locumtenens ei dixerit excusandum.
Preterea,s interrogati nonnulla de servitio et fama monachorum
et clericorum, et cetera, dixerunt se nil stire nisi omne bonum,
excepto quod dictus Antonius de Pace, secundum famam, utitur
oﬁcio mercatoris, emendo et vendendo de peccuniis suist ligna et
pannos et alias mercantias, quas tamen ipse Antonius dicit se facere
nomine et de peccuniis fratris sui. Sed alias ignorant.
Insuper die XVIIIIa septembris, anno predicto, prefatus dominus
episcopus comisit venerabilibus Iacobo Proençal et Nicholao Oliverii, mercatoribus sancti Felicis, quatenus videant et recognoscant
arma que sunt in dicto monasterio et referant domino episcopo, vel
honorabili Johanni de Palomar,u ea que desunt et sunt necessaria,
ut inde ipse valeat super necessariis decentius providere.
Item, eadem die comisit discretis Petro Cima, ebdomedario de
Aredo, et Georgio Ortolani, rectori de Solius, presbiteris, quatemus
videant domos et hospitia dicti monasterii et quibus reparationibus
indigent, et cetera, ut in forma adductis, et cetera. Et inde relationem faciant de omnibus, et cetera, honorabili Iohanni de Palomar,
vicario et oﬁciali dicti domini episcopi.
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a. monasterii interlineat.
b. ordinis sancti Benedicti interlineat.
c. Segueix
ratllat fratrem Bernardum Torroella sacristam.
d. Segueix ratllat fratrem Antonius Says
refectorarum.
e. Segueix ratllat dicte.
f. etiam interlineat i ratllat.
g. capellani
et interlineat.
h. Segueix ratllat ipse.
i. aliam interlineat.
j. Segueix ratllat cum
portatur ad inﬁrmos.
k. Al marge esquerre actum.
l. mensem interlineat, damunt
XV dies ratllat.
m. Al marge esquerre actum.
n. et ostendat ipsi domino episcopo interlineat.
o. Segueix ratllat C.
p. Segueix ratllat in.
q. Segueix ratllat in.
r. Segueix ratllat nullum absentem excusando nisi.
s. Al marge esquerre ﬁsco.
t. de
peccuniis suis interlineat.
u. vel honorabili Johannis de Palomar interlineat.

Ecclesia sancte Cristine de Areu
Die iovis, intitulata XVIa mensis septembris, anno predicto,
dictus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancte Cristine de Aredo sive Areu, in qua reperiit
discretos Narcissum Geraldi, sacristam,a Martinum Sunyerii, Petrum
Cima, ebdomadarios curatos, et Bernardum Ganiguerii, deservientem beneﬁcio sancti Michaelis pro honorabili Dalmatio de Raseto,
eiusdem beneﬁcii beneﬁciato. Hostendit licentiam in forma.b Est
etiam absens a dicta ecclesia discretus Iacobus Anglesii, presbiter,
beneﬁciatus in altari beate Marie, moratur Gerunde, scilicet in Sede,
ubi est etiam beneﬁciatus. Deserviunt ipsi beneﬁcio pro eodem Iacobo, dicti ebdomadarii cum licentia debita.
Valet sacristia comuniter XXV libras. Valet quelibet ebdomadaria XX libras. Et sunt ad collationem, ut dicitur, prepositi mensis
iulii in ecclesia Gerundensi, quam preposituram nunc obtinet honorabilis Gabriel Pavia. Valet beneﬁcium sancti Michaelis, ut dicitur,
L libras, ad presentationem heredis mansi Cicarts. Valet beneﬁcium
beate Marie, ut dicitur, decem libras, ad collationem dicti prepositi.
Est etiam aliud simplex beneﬁcium institutum in capella beate Marie
Castri de Areu, quod obtinet discretus Antonius de Pace, cappellanus
sancti Felicis. Valet, ut dicitur, XVIII libras, ad collationem sacriste
maioris ecclesie Gerundensis et dicti prepositi alternis vicibus.
In primis, postc celebrationem misse et absolutionem generalem,
ut moris est, ipse dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus
Christi, quod reperiit in quadam pixide argentea clausa sub clave
sed pendente super altare maius reconditum cum formis recentibus,
corporali nitido involutis. Ordinavit dominus episcopus quod hinc ad
festum Pasche proxime futurumd ﬁat ibi debitum tabernaculum pro
ipso sanctissimo Christi Corpore honoriﬁce recondendo, sub pena
interdicti ingressus ecclesie. Item, ordinavit quod omnes forme seu
hostie renoventur singulis XV diebus, et cetera, ut in aliis ecclesiis
et sub eadem pena. Item recognovit custodiam aliam argenteam,
/Fol. 45r/
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in qua solet Christi Corpus recondi cum fertur ad inﬁrmos, quam
reperiit bene.
Item visitavit crisma et olea sancta, que reperiit intus quoddam
cufrum ligneum clausum cum clave ine ﬁolis de piltro recondita.
Ordinavit quod, /Fol. 45v/ infra mensem, ﬁant in ipso cufro media sive
mijans de ligno, taliter quod quelibet ﬁola habeat suam casam, sub
pena interdicti ingressus ecclesie, et ponatur magis de bombice.
Item visitavit sacros fontes babtismales, quos reperiit clausos
cum debito cohopertorio, clave et pagno, aqua nitida atque bene.
Ordinavit quod cereus novus ibidem babtizetur singulis vigiliis
Penthecostes cum illa solemnitate qua in Sabbato Sancto Pasche
solet paschalis cereus babtizari, et cetera, ut in aliis ecclesiis et
sub eadem pena.
Item visitavit altare maius, quod reperiit panniis, palliis, corporalibus atque ara, Missalibus tribusf ac duobus calicibus argenteis
adornatum. Sed caret cohopertorio. Ideo ordinavit quod hinc ad
festum Pasche ﬁat ibi unum novum cohopertorium de corio, sub
pena interdicti ingressus ecclesie. De vestimentis competenter.
Item, altare beate Marie, quod reperiit pannis, palliis, corporalibus atque ara ornatum cum bono cohopertorio de corio.
Item, altare sancti Vincencii, quod reperiit pannis, palliis et
corporalibus competenter ornatum. Sed caret ara et cohopertorio.
Ideo ordinavit quod ﬁat ibi unum bonum novum cohopertorium
de corio infra annum, sub pena interdicti ingressus ecclesie. De
ara nil ordinavit, quia dicitur quod altare est consecratum et etiam
tota ecclesia ipsa.
/Fol. 46r/ Item, altare sancti Michaelis, quod reperiit pannis, palliis, corporalibus atque ara, vestimento completo, calice argenteo
cum patena ac competenti Missali ornatum. Sed quia amitus est
ruptus ing ora, nec est ibi cohopertorium, ideo ordinavit dominus
episcopus quod infra annum ﬁant ibi unum bonum et novum cohopertorium de corio et unicus novus amitus per illum qui ad hoc
teneatur, sub pena interdicti ingressus ecclesie, si laicus hoc facere
debeat, si vero clericus, sub pena quinquaginta solidorum, errario
domini episcopi aplicanda.h
Item, libros ipsius ecclesie, quos reperiit bene et bonos ac in
numero competenti.
Item,i de lampadibus. Sunt pro nunc tantummodoj quatuor,
que, ut dicitur, bene ardent, ut decet, quibus providet de oleo opus

174

IMMA PUIG ALEU

dicte ecclesie. Sed dicitur etiam quod debet ardere una alia, ad
quam tenetur beneﬁcium beate Marie. Ideo ordinavit quod ipse
beneﬁciatus ostendat dotalicium ipsius beneﬁcii infra mensem, sub
pena X solidarum, et videatur si ad aliquam lampadem, ut dicitur,
teneatur, et tunc provideatur de iure remedio competenti.
Interrogatus dictus Petrus Cima, ebdomedarius, de parrochianis
suis, ut moris est, dixit se in eis nil scire, nisi bonum.
Item ordinavit de verbis consecrationis scribendis in pergameno, ac de aqua ponenda in calicem cum patena et cetera, ut in
aliis ecclesiis et sub eadem pena.
Interrogati operarii de servitio et regimine cure facto per clericos
ipsius ecclesie et de vita ac fama eorum, ut moris est de omnibus
interrogatoriis singillatim,k dixerunt quod bene per omnia, de ipsis
laudabile testimonium peribentes.
Preterea, operarii et probi homines parrochiani dicte ecclesie
conquesti sunt ipsi domino episcopo de beneﬁciato qui nunc est et
predecessorel suo dicti beneﬁcii sancti Michaelis, dicentes quod ipsi
beneﬁciati receperunt per multum tempus et recipiunt de presenti
censum seu redditus illorumm quadringentorum ﬂorerum quibus ipsi
beneﬁciati privantur seu debent privarin iuxta tenorem institutionis
dicti beneﬁcii et ipsi redditus debent in alios pios usus converti,
quotiens beneﬁciati huiusmodi ab ipsa ecclesia sint absentes vel
quamdiu non residerint personaliter in eadem, quare petierunt ipsi
operarii de hiis restitutionem /Fol. 46v/ et alias eis de iustitia provideri. Dominus autem episcopus, iustitiam oferens, remisit et comisit
hanc causam cum incidentibus, et cetera, honorabili Iohanni de
Palomar, vicario et ofﬁciali suo, qui, visa institutione predicta et
aliis videndis ac vocatis et auditis partibus et aliis quorum intersit,o
iustitiam suo nomine administret.
a. sacristam interlineat.
b. Hostendit licentiam in forma interlineat.
c. Segueix ratllat absol.
d. ad festum Pasche proxime futurum interlineat i escrit damunt infra annu ratllat.
e. Segueix ratllat ﬁliolis.
f. tribus interlineat i escrit damunt duobus ratllat.
g. Segueix ratllat l.
h. Al marge esquerre videatur scilicet hoc dotalicium beneﬁcii. Deinde fuit visum dotalicium, ubi continetur quod ad hoc tenent
operarii.
i. Al marge esquerre actum.
j. tamen modo interlineat.
k. ut moris est
de omnibus interrogatoriis singillatim interlineat.
l. precessore al manuscrit.
m. illorum interlineat.
n. Segueix ratllat ubi.
o. Segueix ratllat admin.

Ecclesia sancti Martini de Rominiano
Eadem die iovis, idem dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancti Martini de Rominiano, in qua
/Fol. 46v/
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nullum reperiit clericum. Erata tamen rector ipsius ecclesie discretus
Ganiguerii, presbiter, deserviens pro nunc in ecclesia de Areu, qui,
ut dicitur, resignavit pure ipsam rectoriam. Nec reperiit aliquod
lumen in ipsa ecclesia.
Valet, ut dicitur, ipsa rectoria XV libras comuniter annuatim,
ad collationem capituli ecclesie Gerundensis. Recipiunt nunc fructus
operarii et faciunt per presbiteros quos reperiunt deserviri.
Facta igitur absolutione solita, visitavit sanctissimum Corpus
Christi, quod reperiit in quodam cufro depicto, clauso intus debitum tabernaculum, reconditum sub debita clausura. Item, custodiam
cupream, que solet portari ad inﬁrmos, cum nitido corporali. Item,
crisma et olea sancta, que reperiit in ﬁolis stagneis infra debitum
tecatiolum recondita, prout decet.
Item, altare maius, quod reperiit pannis, palliis, corporalibus
atque ara competenter ornatum. Et sunt ibi duo calices argentei, unus scilicet deauratus et alius totus albus, et unum parvum
Missale.
Item, altare sanctorum Iacobi et Cucufatis, quod reperiit pannis, palliis et ara ornatum.
/Fol. 47r/ Item, fontes babtismales, quos reperiit cum cohopertorio
inutili et destructo. Ideo ordinavit quod reparentur et abtentur infra
tres menses, sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item ordinavit
quod novus cereus babtizetur singulis vigiliis Penthecostes, et cetera,
ut in aliis ecclesiis et sub eadem pena.
Item, ordinavit de formis renovandis singulis XV diebus ac
de verbis consecrationis scribendis in pergameno, et cetera, ac de
aqua ponenda in calicem cum patena, et cetera, ut in aliis ecclesiis
et sub eadem pena.
Item, ordinavit quod dicti operarii ostendant licentiamb recipiendi fructus dicte rectorie, quam dicunt se iam habere in forma, hinc
ad diem dominicam proxime futuram sub pena interdicti ingressus
ecclesie. Ostenderunt ipsam licentiam infra tempus.
Item, libros, bene et bonos.
Item, vestimenta, scilicet duas camisias, duos amitus, cingulos
et stolas et manipulos et unicam capam de serico pampolatam pluvialem bene. Sed non reperiit nisi unam casullam, que estc lacerata.
Ideo ordinavit quod ﬁat ibi una bona casulla infra annum, sub pena
interdicti ingressus ecclesie. Postea fuit alia casulla reperta. Ideo
non eos obligat ad aliam.

176

IMMA PUIG ALEU

Item reperiit ibi duas lampades, sed extinctas. Item ordinavit
quod amodo nunquam Corpus Christi reperiatur sine lumine, alias
quod ipse extrahet ab ipsa ecclesia dictum Corpus.
Item, cum pluat in ipsa ecclesia pro presenti,d ordinavit quod
terramen reparetur, ut decet, taliter quod non pluat, infra tres menses, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
a. erat interlineat i escrit damunt est ratllat.
ratllat d.
d. pro presenti interlineat.

b. Segueix ratllat deser.

c. Segueix

Ecclesia beate Marie de Pulcroloco
Die veneris, XVIIa mensis septembris, anno predicto a nativitate Domini millesimo CCCCO XXIIIO, dictus reverendus dominus
episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam beate Marie de Pulcroloco, ubi reperiit discretum Bernardum Ganiguerii,
rectorem.
Valet ipsa rectoria X libras, ad collationem prepositi mensis
iulii ecclesie Gerundensis.
In primis, facta absolutione solita, visitavit sanctissimum Corpus Christi, quod reperiit intus quandam custodiam de lautono
clausam pendentem super altare maius reconditum, cum formis
recentibus, corporali nitido involutis. Ordinavit dominus episopus
quod ﬁat ibi debitum tabernaculum, pro ipso sanctissimo Corporea
Christi recondendo, infra annum et semis sub pena interdicti ingressus ecclesie. Item, ordinavit quod forme renoventur in yeme singulis
decem, in estate vero singulis XV diebus, sub pena L solidorum.
Item, ordinavit de verbis consecrationis scribendis in pergameno et
cetera, ac de aqua ponenda in calicem cum patena, et cetera, ut in
aliis ecclesiis et sub eadem pena.
Item, visitavit crisma et olea sancta, que reperiit in quodam
cufro recondita in ﬁolis stagneis atque bene.
Item, sacros fontes babtismales, quos reperiit clausos cum bono
cohopertorio ligneo, aqua nitida atque bene. Ordinavit quod novus
cereus babtizetur singulis vigiliis Penthecostes, et cetera, ut in aliis
ecclesiis et sub eadem pena.
Item, altare maius quod reperiit pannis, palliis atque ara, calice
argenteo et missali competenter ornatum, et sunt duo vestimenta
et unicum Breviarium.
Item, altare sancti Michaelis, quod reperiit pannis dumtaxat
pauperrime ornatum.

/Fol. 47v/
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Item, altare sancte Cilie etiam pauperrime ornatum.
Item, altare sancti Stephani similiter. Sed propter paupertatem
parrochianorum, qui non sunt nisi quatuor, nil ordinavit.
De libris et lampadibus, bene.
Interrogati operarii de servitio et vita rectoris, et cetera,
bene.
a. Corpore manca al manuscrit.

Ecclesia beate Agnetis de Solius
Eadem die veneris, XVIIa mensis septembris, anno predicto,
prefatus reverendus dominus episcopus personaliter visitavit parrochialem ecclesiam sancte Agnetis de Solius, ubi reperiit discretum
Georgium Ortolà, rectorem eiusdem ecclesie. Est etiam ibi beneﬁcium
diaconile, vacans, ut dicitur, a longo tempore citra, cuiusa fructus
operarii recipiunt et faciunt eidem cum licentia deserviri.
Valet ipsa rectoria, ut dicitur, annuantim comuniter residendo XV libras. Valet diaconile VII vel VIII libras. Et spectant, ut
dicitur, ipsa duo beneﬁcia, ad collationem sacriste maioris ecclesie
Gerundensis.
In primis, post misse celebrationem et absolutionem generalem, idem dominus episcopus visitavit sanctissimum Corpus Christi,
quod reperiit in quodam cufro ligneo deauratob custodito,c clauso
cum clave, pendente tamen cum cordula super altare maius, cum
formis recentibus et corporali nitido involutis. Ordinavit dominus
episcopus quod forme seu ostie renoventur singulis XV diebus, ut
in aliis ecclesiis et sub eadem pena. Item ordinavit quod ﬁat ibi
debitum tabernaculum infra annum pro sanctissimo Christi Corpore honoriﬁce recondendo, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
Item reperiit ibi quandam custodiam argenteam que portatur ad
comunicandum inﬁrmos, et bene.
Item visitavit crisma et olea sancta, que reperiit intus quoddam cufrum seu tecatiolum ligneum clausum, in amfores stagneis
recondita, prout decet.
Item, sacros fontes babtismales, quos reperiit clausos cum
debito cohopertorio, aqua nitida, atque bene. Ordinavit dominus
episcopus de novo cereo singulis vigiliis Penthecostes in ipsis
fontibusd babtizando, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem
pena.
/Fol. 48r/
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Item, altare maius, quod reperiit pannis, palliis, vestimentis
corporibus atque ara, Missali parvo et alio antiquo, duobus calicibus
argenteis adornatum. Sed cum careat cohopertorio, ideo ordinavit
quod ﬁat bonum cohopertorium de corio infra annum, sub pena
interdicti ingressus ecclesie.
Item, altare sancti Iohannis, quod reperiit pannis, palliis, corporalibus atque ara competenter et benee ornatum. Sed non est
cohopertorium. Ideo ordinavit quod ﬁat ibi novum cohopertorium
de corio infra annum, sub pena interdicti ingressus ecclesie.
/Fol. 48v/ Item, libros ipsius ecclesie, quos reperiit bonos et
bene.
Item, lampades duas perpetuas, ad quarum provisionem de
oleo tenentur operarii, et cetera, bene.
Interrogatus dictus rector si parrochiani conveniunt libenter
ad ecclesiam pro missis audiendis, pro conﬁtendo et recipiendo
ecclesiastica sacramenta, ac de sortilegis, excomunicantis a diu,
usurariis, concubinariis, blasfematoribus et cetera, ut est moris,
dixit se nescire nisi bonum.
Item visitavit hospitium rectorie, quod reperiit bene.
Item ordinavit de verbis consecrationis Corporis et Sanguinis
Christi in pergameno scribendis, et cetera, ac de aqua ponenda
in calice cum patena, et cetera, ut in aliis ecclesiis et sub eadem
pena.
Interrogati operarii de servitio, vita et fama dicti rectoris, et
cetera, dixerunt quod, licet non resideat continuo in ipsa ecclesia,
ymmo in ecclesia sancti Felicis, tamen alias bene celebrat eis missas singulis diebus dominicis et festivis, sed inter septimanam raro
venit ad ipsam ecclesiam. De vita et fama, bene.
a. Segueix ratllat oper.
b. cufro ligneo deaurato interlineat i escrit damunt pixide
sive custodia ratllat.
c. Segueix ratllat argentea.
d. Segueix ratllat celebras.
e. et
bene interlineat.

II
ESTUDI

VISITES PASTORALS EN LA BAIXA EDAT MITJANA
A LA DIÒCESI DE GIRONA

Aquest treball analitza un fragment d’una visita pastoral realitzada pel bisbe de Girona Andreu Bertran entre els anys 1420
i 1423. Es tracta d’una part de l’itinerari complet de la visita pastoral que aquest bisbe va dur a terme, en aquells anys, per quasi
totes les parròquies de la diòcesi de Girona. El testimoni escrit
d’aquella visita omple el contingut de tres registres, el P. 16, P. 17
i P. 18 de la sèrie Visites Pastorals dins la secció Cúria de l’Arxiu
Diocesà de Girona.1 Tot i que el fragment seleccionat és només
una part del total, és prou voluminós i signiﬁcatiu, a més correspon al viatge pastoral per les parròquies del territori que avui
anomenem el Baix Empordà,2 extretes entre totes les recollides
en els esmentats llibres.
LES

VISITES PASTORALS I ELS REGISTRES DE VISITA

El moll d’aquest estudi són els registres de la visita pastoral
del bisbe Bertran. Però moltes de les dades i la informació que el
relat de la visita ens facilita s’han completat, obligatòriament, amb
bona part de la resta de documentació coetània de la cúria gironina,
1. Tal com puntualitzo abans de la transcripció llatina, l’ordre correcte dels
registres, seguint la cronologia de la visita, és: primer el P. 17, el P. 16 després, i, per
acabar, el P. 18.
2. En la introducció explico els motius de la selecció del Baix Empordà per al meu
estudi. També haig d’aclarir que l’any 1420 no hi havia cap circumscripció eclesiàstica,
administrativa, política, etc. que correspongués a l’actual comarca. Ara bé, la decisió de
triar aquest territori per acotar l’estudi no és del tot gratuïta, ja que reprodueix, quasi
ﬁdelment, l’itinerari geogràﬁc del bisbe durant la visita pastoral, fet que demostra una
realitat geogràﬁca de facto que intento resseguir al capítol 3 d’aquest estudi.
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especialment la legislativa, l’administrativa i registral, conservada a
l’Arxiu Diocesà de Girona (ADG), els registres de lletres, de ﬁrmes
de dret, les disposicions sinodals, els processos, etc. Així, s’obté un
enfocament més precís de la vida d’aquelles parròquies que ens
descriuen els registres de la visita pastoral.
Arreu d’Europa, la font diplomàtica fonamental per a l’estudi
històric de les visites pastorals parroquials són els registres de visites,
on han quedat relligades i agrupades en volums les anotacions que
l’escrivà feia de cada parròquia que visitava l’autoritat diocesana, tot
resseguint l’itinerari pastoral del visitador eclesiàstic, el bisbe o un
delegat. Avui dia, és ben coneguda la ja llarga tradició historiogràﬁca i diplomàtica d’estudi de les visites pastorals a diversos països
europeus,3 que ha dut, en alguns casos, a la proposta i elaboració
de qüestionaris metodològics per al tractament i explotació d’aquesta
font documental tan rica i agraïda.4
En els darrers quinze anys, també hi ha hagut un impuls creixent de l’estudi d’aquesta documentació al Principat, tant pel que fa
a l’època baixmedieval com pel que fa a períodes històrics posteriors,
i tant des de la historiograﬁa eclesiàstica com des de la història
local o la diplomàtica.5 La bibliograﬁa editada és considerable i
comença a ser valuosa la transcripció i l’anàlisi de qüestionaris o

3. Una extensa recopilació d’aquesta copiosa producció bibliogràﬁca europea, en
especial la francesa i la italiana, per les visites pastorals entre els segles XVI i XX, és ben recollida per M. Milagros CÁRCEL ORTI, Las visitas pastorales en España (siglos XVI-XX). Propuesta
de inventario y bibliografía. Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Oviedo, 2000.
Per a l’etapa medieval es pot consultar la recopilació actualitzada l’any 1985 de N. COULET,
Les Visites Pastorals, Turnhout, Brepols, així com la recopilació per països feta per M.
Milagros CÁRCEL ORTI i J. Vicente BOSCÀ CODINA, Visitas pastorales de Valencia (siglos XIV-XV),
Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Series Valentina XXXVIII, València, 1996. Tant
per a Europa com per a l’Estat espanyol, i molt especialment per a Catalunya, és molt útil
el darrer estat de la qüestió publicat per J. M. PUIGVERT, L. MONJAS, X. SOLÀ I E. PEREA, Les
Visites Pastorals. Dels orígens medievals a l’època contemporània, Girona, 2003.
4. Són coneguts els esforços metodològics sobre la font de les visites pastorals a
Itàlia, encapçalats per A. TURCHINI I U. MAZZONE, “Le visite pastorali. Analisi di una fonte”.
Bolonya, Il Mulino, Annali dell’Istituto Italo-germanico, 1990. I a França, amb el text presentat al Répertoire des Visites Pastorales de la France. Première Sèrie: Anciens Diocèses, París,
1977, M. CÁRCEL ORTI i J. Vicente BOSCÀ CODINA han recollit les propostes al seu article
Visitas pastorales de Valencia... Els autors annexen també els qüestionaris metodològics
d’ambdós països per a cada època historiogràﬁca. Per a Espanya, a més de l’autora citada,
cal destacar un recull de les darreres investigacions sobre les visites pastorals a la revista
Memoria Ecclesiae, números XV i XVI, Oviedo, 1999 i 2000, respectivament.
5. Ens hem de felicitar pel creixent interès i desenvolupament en els darrers
deu anys. A més de la magníﬁca i completa tesi doctoral inèdita de J. M. Baucells a la
Universitat de Barcelona, llegida l’any 1998, Vida y práctica religiosa en el arzobispado

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423

183

registres de visites pastorals de la baixa edat mitjana.6 La versatilitat d’aquesta font documental s’ha posat de manifest en la seva
explotació per a l’estudi d’altres temes extraeclesiàstics i aspectes
historiogràﬁcs molt diversos.7 Els especialistes, però, coincideixen
a l’hora de manifestar que encara queda pendent a casa nostra —i
que cal encoratjar— un esforç, dut a terme en altres països europeus, d’elaboració deﬁnitiva d’una metodologia comuna i única per
a l’explotació de les dades dels registres de visita.8 L’esforç és del tot
justiﬁcat pel fet reconegut que els fons de visites pastorals medievals que es conserven als arxius del Principat són dels més antics,
abundants i rics d’Europa.9
Poc em resta, doncs, afegir sobre els aspectes diplomàtics generals a allò que ja s’ha publicat, més enllà de l’aportació especíﬁca
sobre els registres de visites objecte del meu estudi i, potser, una
breu consideració sobre la sèrie de les visites pastorals de la baixa
edat mitjana a la diòcesi gironina.
de Barcelona de 1229 a 1334 i del seu estudi publicat a Memoria Ecclesiae XV, l’any 1999:
“Visitas pastorales: siglos XIV i XV”, hem de citar també els treballs de J. M. MARTÍ i la tesi
de llicenciatura de M. J. TORRES per a la diòcesi de Barcelona, els treballs de L. MONJAS
sobre les visites pastorals del Baix Llobregat, de P. BENITO sobre les del Maresme, de
L. CONTE sobre les visites del Vallès, de T. GARCIA EGEA per a la diòcesi de Tortosa, d’E.
JUNYENT per a la diòcesi de Vic i d’E. MOLINÉ per a la d’Urgell. Tots han quedat referenciats a l’estudi recopilatori ja citat de J. M. PUIGVERT, L. MONJAS, X. SOLÀ i E. PEREA. Pel
que fa a Girona, continua essent de referència l’estudi pioner de C. GUILLERÉ, “Les visites
pastorales en tarraconaise a la Fin du Moyen Age (XIVè-XVè). L’exemple du Diocèse de
Gerona”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XIX (1973), podent també incloure els meus
propis treballs sobre les visites del quatre-cents a Girona.
6. La recent tesi doctoral de L. MONJAS, per exemple, és un ampli estudi comparatiu dels qüestionaris de visita a la Tarraconense durant la baixa edat mitjana, en
el qual estableix la seva transcendència, també com a instruments de reforma i com a
baròmetres de l’evolució de l’Església catalana medieval: L. MONJAS MANSO, La reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la Baixa Edat Mitjana a
través dels qüestionaris de visita pastoral. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2004.
7. A títol d’exemple, vegeu l’estudi d’A. RIERA MELIS, A. ROCA i C. OLIVERA, Analysis
of the pastoral visit of 1432 to the Diocese of Girona for the study of the seismic series
1427-1428 in Catalonia, Milà 1993, que mesura la incidència i les conseqüències del
terratrèmol de 1427 en el territori de la diòcesi de Girona.
8. C. Guilleré, L. Monjas, J. M. Puigvert i altres especialistes ho posen de manifest
en els seus treballs. Una visió que em consta comparteix també el professor S. Riera
Melis, que és del parer que cal encoratjar els especialistes a fer l’esforç de sistematització de les dades. A Espanya ja s’han fet algunes propostes, com la de P. PUEYO per a la
diòcesi de Saragossa: “Las visitas pastorales: metodología para su explotación cientíﬁca”,
Metodología de la investigación cientíﬁca de las fuentes aragonesas, VIII. Saragossa, 1993,
i “Propuesta metodológica para el estudio de la visita pastoral”, Memoria Ecclesiae, XIV,
1999; 479-542.
9. Vegeu les opinions de J. M. BAUCELLS, op. cit., p. 259.
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L’alt grau d’efectivitat del govern diocesà de Girona a la baixa
edat mitjana queda demostrat pel considerable número de registres
de visites pastorals que es conserva avui a l’ADG i que conforma
una sèrie compacta. La col·lecció de registres de visita pastoral,
aplegada en la secció Cúria de l’esmentat arxiu, és una de les més
completes de totes les que es conserven als arxius espanyols i també
és una de les fonts documentals més riques d’Europa pel que fa a
contingut i continuïtat, i, sens dubte, la més antiga juntament amb
la de la diòcesi de Barcelona.10
Taula 1
Distribució de la sèrie de llibres de visita pastoral baixmedieval a
Girona per dècades11

s.

s.

XIV

XV

1300
1311
1321
1331
1341
1351
1361
1371
1381
1391

-

1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400

1401
1411
1421
1431
1441
1451
1461
1471
1481
1491

-

1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500

2
2
2
3
3
1
1
28
1
1
2
3
1
1
3
2
-

14

14

10. Ho aﬁrmen J. M. BAUCELLS, op. cit., p. 259 i també J. M. PUIGVERT, L.
MONJAS, X. SOLÀ i E. PEREA, op. cit., p. 27. Em refereixo també al fet que el llibret de
visites més antic d’Espanya es conserva a l’ADG: el P-168-II (1295-1313), i que, tant a
Barcelona com a la diòcesi de Girona, la sèrie de registres de visites pastorals s’inicia
l’any 1303.
11. Taula reelaborada a partir d’aquella que realitzà C. GUILLERÉ, op. cit., p. 12.
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Per tant, és fàcil deduir que, durant tot el període que abasta
aquests dos segles baixmedievals, els bisbes de Girona no van abandonar mai l’activitat pastoral. Si bé discontínua, fou permanent i
reﬂecteix una voluntat persistent i eﬁcaç de govern moral i religiós
de la diòcesi per part dels bisbes gironins, clarament conscients
que la visita pastoral era un instrument necessari per al control
de la base eclesiàstica. Aquesta persistent activitat pastoral anava
estretament lligada, també, a l’existència d’una estructura eclesiàstica consolidada i d’un cos administratiu organitzat que treballava
tant en l’exercici del control religiós com en el manteniment d’un
poder temporal inqüestionable.
EL

PODER TEMPORAL DE L’ESGLÉSIA DE

GIRONA

L’originalitat del bisbat de Girona descansava sobre la base d’una
forta i ben organitzada administració diocesana, el cap de la qual
era l’ordinari, el bisbe. Una de les raons de la força de l’Església a
Girona fou la personalitat dels bisbes. La llista dels noms que ho foren
durant la baixa edat mitjana està farcida de cognoms pertanyents a
llinatges nobles. Noms com Vilamarí, Rocabertí, Montcada, Montrodon, Cruïlles, Pau, Margarit... Dels vint-i-dos bisbes de Girona al
llarg dels segles XIV i XV, dinou eren d’origen noble.12 Bona part dels
bisbes eren, doncs, reclutats entre la noblesa local. Aquest sistema
no fou mai alterat, ni tan sols durant el temps del papat d’Avinyó,
període que es caracteritzà, en aquest aspecte, pel nomenament
dels bisbes i d’alguns prelats o alts càrrecs eclesiàstics, directament
des de la seu pontifícia, fent ús d’un centralisme administratiu i un
poder jurisdiccional molt ampli.13

12. Vegeu C. GUILLERÉ, op. cit., nota 6; vegeu J. PELLA I FORGAS, op. cit., p. 502503; ﬁnalment, citarem España Sagrada, dirigida per FLOREZ, t. XLIV, p. 3, on es diu
que els bisbes havien d’ésser genere militari.
13. El papa Gregori (1370-1378) acaparà, durant el seu pontiﬁcat, la facultat de
nomenar tots els titulars dels beneﬁcis majors de tota l’Església. També el nomenament
del bisbe Andreu Bertran o de l’abat de Sant Feliu de Guíxols, durant la nostra etapa,
al segle XV, fou directament del Papa.
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Taula 2
Origen dels bisbes de Girona dels segles

XIV

i

XV

Lloc d’origen

Diòcesi de Girona
Província Tarraconensis
Altres

11
9
1

Origen social

Nobles
No nobles

19
3

Però els autors parlen de la potència i inﬂuència de l’Església
gironina durant la baixa edat mitjana, no solament com a poder moral, sinó també en el seu domini temporal. La base de la riquesa i
poder de l’Església gironina medieval es deu, en primer lloc, a la seva
extraordinària dotació material i jurisdiccional, ja des dels temps de la
Marca Hispànica, que J. Pella i Forgas va descriure magistralment:
...dotada por los reyes francos de grandes territorios y dominios...
sostuvo su poder primero en los siglos X, XI, XII, a despecho de los
condes de Besalú y Ampurias, y entrada la segunda parte de la
Edad Media lo procuró extender con los despojos de las mayores
casas feudales del Ampurdán, entregadas cuando ella se conservaba prudente merced a un orden inalterable en la sucesión y a
una administración regulada y ordenada, sin grandes novedades,
empresas, ni locuras.14

A principis de la baixa edat mitjana, l’Església de Girona s’havia
consolidat també com un dels poders territorials més potents i sòlids
del nord-est de Catalunya. Tan sols els territoris, jurisdiccions i drets
en la zona empordanesa donaven una posició prepotent a l’Església
com a grup privilegiat.15 L’extensió de la diòcesi de Girona no era
pas més gran que les altres del Principat, i la seva població tampoc
era més nombrosa (90.000 habitants segons el cens de 1381), però
era la més rica de les vuit diòcesis de la província eclesiàstica de la
Tarraconense (Barcelona, Girona, Lleida, Osona, Tarragona, Tortosa,

14. J. PELLA I FORGAS, op. cit., p. 500-501.
15. Vegeu el treball “L’afer dels delmes de la Seu de Girona” dins el llibre de
S. SOBREQUÉS I VIDAL i J. SOBREQUÉS GALLICÓ, La Guerra Civil Catalana del segle XV, vol. 2,
Edicions 62, Barcelona, 1973, p. 193 i s.
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Urgell i València).16 D’aquesta riquesa, la mitra se’n va beneﬁciar
mitjançant els mecanismes propis de la societat profundament feudalitzada del nord-est català,17 bé pactant amb els altres grups que
detenien el poder, bé defensant aferrissadament els seus privilegis
contra les incursions d’aquestes mateixes classes, o bé exercint un
feudalisme dur sobre els seus territoris i la seva gent.
Entre la col·lecció dels pergamins de la mitra conservats a
l’ADG,18 és freqüent, durant tot el segle XV, trobar-hi documents de
renúncia de camps, boscos o terres que els atorgants tenien a cens
del bisbat perquè constituïen càrregues oneroses i excessives, impossibles de satisfer. La tipologia documental augmenta amb el pas
dels anys i, paral·lelament, són més i més freqüents els documents
d’homenatge com a homes propis o dones pròpies del bisbe.
A més de la política d’infeudacions i subinfeudacions de territoris i jurisdiccions, l’Església de Girona havia donat en feu la
majoria dels delmes als grans nobles i barons, els quals, per aquest
concepte, havien esdevingut, encara que només fos de nom, vassalls
de la mitra. Tot i que no es pot parlar d’una classe eclesiàstica com
a grup social unitari, l’alt clergat constituïa un veritable estament
i, en els moments de crisi, es comportà amb més cohesió que les
classes nobles i aristocràtiques laiques.
EL

BISBAT DE

GIRONA

A L’EMPORDÀ

Sabem que l’Església de Girona era el principal propietari feudal
del Baix Empordà. Només el territori de La Bisbalia, que és una
bona part del recorregut pastoral que ens ocuparà aquí, amb el seu
centre a la Bisbal d’Empordà, aplegava nombroses poblacions de
la zona de jurisdicció episcopal, amb importants nuclis, com ara
Palafrugell, Ullà o Rupià. La multiplicació de dominis jurisdiccionals

16. Vegeu S. SOBREQUÉS i J. SOBREQUÉS, op. cit., vol. 1, p. 14. Relativitzem: sabem,
per exemple, que la contribució per servitia communia de la diòcesi gironina vers la
Santa Seu era de 1.400 ﬂorins, xifra inferior a la taxa d’altres diòcesis del Principat.
Vegeu H. HOBERG, “Taxae, pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1285
usque ad annum 1455 confectis”, Studi e Testi 144, Città del Vaticano, 1949.
17. A principis del segle XIV es constitueixen els grans cartularis conservats a
l’ADG, entre els quals hi ha el Liber de Rubricis Coloratis que ﬁxa, en un gran nombre
de dominis, els drets i deures del bisbe i del Capítol.
18. JOSEP M. MARQUÉS I PLANAGUMÀ, Col·lecció dels Pergamins de la Mitra. Institut
d’Estudis Gironins (IEG), Girona, 1984.
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presidits per llinatges potentíssims feien d’aquest ric territori una
terra colpejada per les tensions i les lluites feudals.19 En aquestes
lluites, l’Església gironina també hi participà defensant les seves
possessions, i en va sortir beneﬁciada. No és casualitat, doncs, que
la visita pastoral d’Andreu Bertran per tota la diòcesi tingués el seu
punt de partida en aquesta zona, la que ara estudiem, i que se situa
al límit sud del comtat d’Empúries.
De fet, durant tot el segle XIV, la conﬁguració de la diòcesi de
Girona es veié afavorida per l’aliança amb el casal de Barcelona,
la corona catalanoaragonesa, en la lluita contra les agressions dels
comtes d’Empúries. Tant el bisbat, d’una banda, com la casa comtal
barcelonina, de l’altra, foren els principals focus de pressió obstinats en la desfeta del comtat d’Empúries, la jurisdicció senyorial
més potent entre les veïnes de les terres del bisbat i que romania
encara independent de la sobirania dels comtes de Barcelona, dins
del Principat, a inicis del segle XIV.
La contribució del bisbat a aquesta desfeta, des de la seva base
territorial baixempordanesa, al sud del comtat emporità, no responia
tan sols a interessos polítics. Es tractava d’evitar la reconstrucció
d’allò que en temps visigots fou la diòcesi d’Empúries i que els comtes
emporitans volien tenir de nou. A l’època del segon casal d’Empúries,
al segle XIV, cap als anys trenta, el Papa va donar consentiment per
restablir el bisbat d’Empúries. L’oposició fou ràpida per part del bisbat i de la ciutat de Girona, ja que aquesta era el centre de la cúria
episcopal, del Capítol de la Seu de Girona i de tota la diòcesi, on
la major part dels focs, és a dir, les cases de la població dels barris
al voltant de la Seu, eren eclesiàstics.20 Per això, els consellers de la
ciutat escrivien al papa Joan, el 6 d’abril de 1331, en contra d’aquell
restabliment i, l’any següent, també al rei i a la reina, ja que la

19. Per completar el difícil estudi de les jurisdiccions a la diòcesi de Girona,
durant el segle XV, és útil la consulta de R. GARCÍA CARCEL i V. MARTÍNEZ RUIZ, Población,
jurisdicción y propiedad del Obispado de Gerona, siglos XIV-XVII. CUG, Girona, 1976.
20. A. SIMÓN I TARRECHS, R. ALBERCH I FUGUERAS, L’economia i la població gironina segons el fogatge de l’any 1558, DD. AA., Girona a l’època moderna: Demograﬁa
i economia, “Estudi General” 2, CUG, Girona, 1982;33-57; R. ALBERCH I FUGUERES, N.
CASTELLS I CALZADA, La població de Girona (segles XIV-XX), Institut d’Estudis Gironins,
Girona, 1985; 16-25, els autors expliquen que Girona sovint ha estat caracteritzada
com a “levítica”. Vegeu, ﬁnalment, S. SOBREQUÉS, “Població i societat a la Girona de la
Baixa Edat Mitjana”, Societat i Estructura Política de la Girona Medieval, Ed. Curial,
Barcelona, 1975, 14-74.
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pretensió “fos gran desonor o minva, e dampnatge, e prejudici de
l’esgleya de Gerona, e de la ciutat, e de tot lo bisbat”.21
El comtat d’Empúries es regia per unes consuetuds locals
exclusives, però mai no va poder aconseguir restaurar la diòcesi.
El darrer intent fou el 1380. Però amb la desfeta deﬁnitiva del
casal d’Empúries sobirà, a la qual contribuí també l’afebliment
intern del propi casal empordanès, la diòcesi quedava deﬁnitivament consolidada com una única església diocesana, amb un sol
cap moral amb seu a Girona.22
La seva unitat geogràﬁca i moral, sota els auspicis dels bisbes
de Girona, quedà legitimada en la redacció dels Usantiae et consuetudines civitatis et diocesis Gerundensis, la compilació dels drets i
costums de la diòcesi de Girona, recollits per Tomàs Mieres, l’any
1439.23 L’aplicació d’aquest dret consuetudinari en tot el seu territori
constitueix una prova de la forta personalitat i entitat pròpia d’aquesta
zona. Aquesta entitat vingué donada pel concepte globalitzador de la
demarcació religiosa, és a dir, el de Diocesis Gerundensis, i aquesta
unitat religiosa i administrativa estava per sobre de les demarcacions
territorials sociopolítiques (baronies, vegueries, batllies, etc.).
L’ESGLÉSIA

DE

GIRONA,

ESTAMENT NACIONAL

El reconeixement de la unitat i potència de la Diocesis Gerundensis mai no va dur a la ruptura de les bones relacions de
l’Església gironina —dins de la província de la Tarraconensis— amb
el papat, que havien estat especialment estretes, ﬁns al punt que els
autors coincideixen a l’hora d’aﬁrmar que el papat havia fet de la

21. J. PELLA I FORGAS, op. cit., p. 536-538, transcriu un fragment de la carta enviada al Papa: Arxiu Municipal de Girona “Copiador de Cartas de 1331 a 1335”. Vegeu,
també, VILLANUEVA, Viaje Literario a las Iglesias de España, t. XIII, p. 218.
22. P. NEGRE PASTELL, “La diócesis de Gerona, su importancia histórica”, Annals
de l’Institut d’Estudis Gironins (AIEG), XII, 1958; 359-362.
23. J. COTS I GORCHS, Consuetudines Diocesis Gerundensis Estudio y transcripción
según los manuscritos más antiguos del siglo XV. Librería Casulleras. Barcelona, 1929.
L’autor, en la introducció, comenta que l’extensió dels usos i costums a tota la diòcesi
es va fer a partir del nucli reduït de la vegueria de Girona, dels seus costums i privilegis
locals, “puede estar constituido su núcleo primitivo en gran parte por prestaciones, ya
en especie, ya en cuanto a determinados servicios personales a que estaban sujetos los
habitantes del país con respecto a las iglesias o parroquias existentes en su demarcación,
cuyos derechos los había adquirido la Iglesia”. Una posterior edició i confrontació de les
diferents redaccions dels costums és de J. M. PONS I GURI, Les col·leccions de Costums de
Girona. Fundació Noguera, Col·lecció Estudis i Documents, 16, Barcelona, 1988.
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província un camp experimental de moltes de les seves reformes. La
presència constant de llegats pontiﬁcis al llarg de l’etapa gregoriana
(als concilis de Girona de 1068 i 1078), i d’aquella que segueix al
concili del Laterà (1215), expliquen l’èxit de la política pontifícia.24
Però, malgrat la unió directa d’aquest bisbat, en l’època clàssica
de l’Església, amb la seu pontifícia, la seva creixent potència temporal, l’accentuació d’aquella personalitat pròpia, de fet i també de
dret, i la seva actuació cada cop més compromesa amb la Corona,
diluïren a poc a poc aquests antics i estrets lligams. El fenomen
no és exclusiu d’aquesta zona: signiﬁca l’afebliment del concepte
d’“Església Universal” en proﬁt de les “Esglésies Nacionals”.25 Afavorit per la força de l’organització diocesana i determinat pel dret
i els costums locals, va sorgir, a poc a poc, el particularisme.
En el si del Principat, el bisbat gironí es convertí en un important estament nacional que servia tant a l’Església diocesana com
al comte-rei. Com en l’afer del comtat d’Empúries, la política dels
bisbes de Girona envers el casal de Barcelona fou sempre decidida,
fent aliances i front comú quan els interessos coincidien. La seva
intervenció i inﬂuència en el destí del Principat han quedat paleses,
per exemple, en moments crucials com la ben coneguda activitat del
bisbe Margarit durant la crisi remença i la Guerra Civil Catalana
de 1462,26 que no és un fet aïllat ni casual.
A ﬁnals de l’edat mitjana, com veurem també en el present
estudi, l’estreta col·laboració dels bisbats catalans amb la corona els
vinculava també amb la Seu Pontifícia, unint les diòcesis de la província tarragonina amb el papat. Aquests lligams foren especialment
forts a ﬁnals del segle XIV i començaments del XV, moment de cisma
a l’Església d’Occident, i moment, també, d’estrets compromisos
del papat en els afers del casal catalanoaragonès, i viceversa.27 Els

24. P. LINEHAM, “The Spanish Church and the Papacy in the Thirteen Century”,
Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, sèrie tercera, vol. 4, Cambridge, 1971,
1-31.
25. La inclinació cap a l’originalitat pròpia s’engrandí amb el desenvolupament
dels estats que tendien cada cop més a la centralització i a l’esperit nacional. És la idea
del poder universal la que està en decadència, ja sia l’Imperi, ja sia l’Església Universal,
vegeu LE BRAS. La Iglesia Medieval, p. 550.
26. ROBERT B. TATE, Joan Margarit i Pau, cardenal i bisbe de Girona, la seva vida
i les seves obres, Barcelona, 1976.
27. Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los siglos VIII al
XV, vol. III-2. Madrid, BAC (Maior), 1982. Vegeu, també, les conclusions del present
estudi.
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bisbes de Girona seguiren la direcció que marcaren els comtes reis
Martí l’Humà, Ferran d’Antequera i Alfons V, no sense fer sentir les
seves posicions i fer servir les seves prerrogatives.
Cap al primer quart del segle XIV es construïa a Girona la cúria
episcopal al palau del bisbe.28 Aquesta obra és la materialització
de l’ampliació de l’aparell burocràtic entorn del bisbe, i es fa ressò de
les creixents necessitats de les activitats episcopals, com a poder
temporal i com a representant religiós. Aquest cos burocràtic estava
format per un funcionariat, gairebé tot d’origen eclesiàstic, de càrrecs tradicionals, però també de noves funcions. El bisbe es rodejà
dels tradicionals col·laboradors, com el vicari general i l’oﬁcial, però,
tal i com es veu a través dels nostres registres de visita, també
d’altres de nous, com funcionaris de la cúria i substituts, notari
episcopal, secretari, procurador ﬁscal, tresorer... homes de conﬁança
dits “familiars”. Efectivament, al segle XIV ja apareixia organitzat el
notariat episcopal, fent gala d’una relativa precocitat. Els ardiaques
havien esdevingut càrrecs quasi honoríﬁcs, o prelats retirats en un
districte determinat, clergues subalterns, que, en haver ocupat les
tasques que realitzaven ara els oﬁcials i els vicaris generals, en el
segle XIV, es veien obligats a obeir els seus propis substituts.29 La
diòcesi gironina estava delimitada en quatre ardiaconats: La Selva,
Besalú, Girona i Empúries; però, durant l’itinerari de la nostra visita,
la circumscripció ardiaconal és ignorada pel bisbe visitador.
Així, a començaments del nostre segle XV, ja funcionava un
complet aparell burocràtic al voltant del bisbe, format per persones
qualiﬁcades amb un nivell cultural i formació intel·lectual molt generalitzats. Aquesta estructura permetia el sosteniment tècnic, burocràtic i legal de les activitats episcopals. Els bisbes, com ara Andreu
Bertran, posaren a treballar aquesta maquinària burocràtica amb
una clara voluntat pastoral i de govern real.30 Aquesta particular
conducció de la diòcesi gironina va impedir, a ﬁnals de la baixa
edat mitjana, la caiguda de les seves estructures i el trencament

28. J. M. MARQUÈS CASANOVAS i J. M. MARQUÈS, “Apuntes históricos sobre el palacio
episcopal de Gerona”, AIEG, XIV, 1960, 263-306.
29. Per estudiar l’evolució i decadència d’aquest antic agent episcopal, vegeu: A.
AMANIEU, “Archidiacre”, DDC, vol. 1, cols. 948-1004.
30. Guilleré destaca: “Així, el desenvolupament en el si de la Cúria episcopal d’un
personal qualiﬁcat, i la voluntat pastoral dels bisbes són els signes d’un bon funcionament
del govern diocesà. Les visites pastorals i els sínodes anuals són els dos mitjans de què
disposa el bisbe per governar efectivament la diòcesi”, op. cit., p. 8.
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amb la Seu romana, tal i com es produí en moltes altres diòcesis
europees. El govern efectiu dins una església fortament centralitzada i jerarquitzada permetia el control de la base eclesiàstica de
tot el territori diocesà.
ELS

INSTRUMENTS DE GOVERN MORAL DE LA DIÒCESI GIRONINA: ELS SÍNODES I

LES VISITES PASTORALS

A la base de l’organització diocesana hi havia la parròquia, el
darrer graó de la jerarquia eclesiàstica. Però la paraula “parròquia”, a
la baixa edat mitjana, té diverses accepcions. La parròquia era l’àmbit
bàsic, gairebé autònom, que referenciava i enquadrava un espai geogràﬁc: un poble, un castell, una vila, un barri ciutadà. És comú, en
els documents d’aquests segles, ubicar un indret o descriure l’origen
d’una persona, amb la referència de la parròquia de la qual prové o
on es troba. Era, doncs, un fet geogràﬁc, sociològic i identitari.31
Centrant-nos en l’aspecte religiós, la parròquia era el quadre
elemental on es manifestava la religiositat popular, una faceta
de l’home i la dona medieval tan quotidiana com fonamental.
Una religiositat que es desenvolupava al llarg de la vida, a través
d’actes i manifestacions que acompanyaven el ritme dels dies (les
hores, les feines, el descans i la festa), els temps (l’estiu, l’hivern,
la sembra i la collita...), les etapes de la vida (el naixement, la
infantesa, el matrimoni, la malaltia i la mort) de les persones i
les comunitats.
En un sentit més acotat, cada parròquia incloïa, d’altra banda,
tot el patrimoni material, moble i immoble, els recursos relacionats
amb l’església parroquial i, a l’últim, la comunitat eclesiàstica,
els curats i clergues beneﬁciats i les seves rendes beneﬁcials de les
quals vivien. Per tant, l’església parroquial, el patrimoni, les rendes i els serveis dels beneﬁciats lligaven en un tot aquest quadre
on s’expressava la moral i la pràctica quotidiana dels parroquians.
Finalment, l’església parroquial era un lloc comú, un espai compartit pels vilatans, que esdevenia una “casa del poble”, ﬁns al punt
de ser, a vegades, espai d’ús per a diverses activitats, com a lloc
d’aplec, refugi, graner, pessebre, etc. La lluita contra la degradació

31.
1984.

A. GUERRAU, El Feudalismo, un horizonte teórico, Editorial Crítica, Barcelona,
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causada per aquests usos es reﬂecteix en algunes visites i en algunes
disposicions de les constitucions sinodals.32
Segons els nomenclàtors del segle XIV,33 cap a ﬁnals de la centúria, en el moment de màxima proliferació parroquial, hi havia a
la diòcesi de Girona 414 parròquies. Dels quatre ardiaconats que
integraven la diòcesi gironina, el de Girona era el de major densitat
parroquial, i en una situació intermèdia hi havia els ardiaconats
d’Empúries i Besalú, mentre que l’ardiaconat de la Selva era el de
menor densitat.34
Taula 3
Densitat parroquial als ardiaconats de la diòcesi de Girona
Girona
Empúries
Besalú
La Selva
1 parròquia cada 1 parròquia cada 1 parròquia cada 1 parròquia cada
9 km2
10 km2
10 km2
18 km2

Des de la centralitat de la cúria diocesana, el control religiós
i moral envers el mosaic parroquial s’exercia mitjançant dues eines fonamentals i actives de govern: els sínodes diocesans i les
visites pastorals, instruments complementaris.
L’elaboració progressiva d’un dret especíﬁc donava suport al
manteniment de les sòlides estructures de l’Església de Girona.35 El
dret canònic, expressat aquí concretament en les Constitucions sinodals
—que es basaven, per la seva banda, en les Constitucions provincials—,
constituí una peça clau per mantenir l’homogeneïtat i l’autonomia
de totes les capes de la jerarquia eclesiàstica diocesana, mitjançant
la sostracció de les persones i béns eclesiàstics al dret comú.

32. Trobem cànons que tracten aspectes que poden degradar les funcions parroquials: la prohibició de portar armes dins l’església, tant a clergues com a laics (cànons
24 i 28, p. 80 i 81); o la prohibició de fer ﬁres i mercats en diumenge (cànon 57, p. 32),
T. NOGUER i J. M. PONS I GURI: “Constitucions sinodals de Girona de la primera compilació”, AIEG, vol. XVIII, Girona, 1966-1967. Un exemple concret d’una parròquia-santuari
molt deteriorat al segle XV el tenim en Santa Maria de Collell, que arribà a mitjan segle
XV en un estat de total abandó, essent utilitzat com a refugi de ramats i pastors. LUIS G.
CONSTANS, M. D., Historia de Santa Maria de Collell, Ed. Centenario, Girona, 1953.
33. Publicats per J. M. PONS GURI: “Nomenclátores de la Diócesis gerundense en
el siglo XIV”, AIEG, vol. XVII, 1958.
34. JOSEP M. PONS GURI: op. cit., p. 19.
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La legislació sinodal emanava dels sínodes diocesans. A partir
del concili del Laterà de 1215, impulsor de la reforma de Gregori
IX, el panorama sinodal català, i també el gironí, experimentà una
empenta important. Amb l’arribada del legat pontiﬁci Joan Halgrin
Abbeville se celebrà el concili de Lleida l’any 1229, s’hi establí la
celebració de sínodes cada any i l’obligatorietat de tots els estaments eclesiàstics o els seus representants d’assistir-hi.36 Tot i que la
pràctica no podia afavorir les reunions anuals, aquell concili fou el
punt de referència de la producció legislativa dels segles posteriors
a les diòcesis de la Tarraconense, progressiva i incessant. Un altre
gran impuls a la tasca d’elaboració de la legislació canònica va ser
l’anomenada Compilació de 1330, promoguda per l’arquebisbe Joan
d’Aragó en concili provincial. Tot i que inicialment aquesta compilació no havia estat concebuda com a tal, la seva mera existència i
el seu to simple van donar-li, ràpidament, una extensa difusió com
a referent legal, el dret vigent dins l’Església de la Tarraconensis,
tant per a eclesiàstics com per a laics ﬁdels.37
Els bisbes gironins del XIV portaren una intensa i constant
activitat sinodal reﬂectida en les seves constitucions,38 cosa que subratlla la rellevància d’aquest cos de dret canònic i la singularitat de
la seva diòcesi. Les qüestions tractades demostren, d’una banda, la
voluntat pastoral i, de l’altra, propicien el desenvolupament de l’activitat de govern des de la seu episcopal i el seu control sobre la
família eclesiàstica.39 Aquest cos legislatiu va anar formant, al llarg

35. F. RAPP, L’Esglise et la vie religieuse en Occident à la ﬁn du Moyen Age, París,
1971, 212-214.
36. J. M. PONS I GURI, “Constitucions conciliars Tarraconenses (1229-1330)”, Analecta Sacra Tarraconensia, XLVIII, 1975; 241 i seg.
37. J. M. PONS I GURI, Recull d’Estudis d’Història Jurídica de Catalunya, II. Fundació Noguera. Textos i Documents, 21. Barcelona, 1989; 341-387. J. RAVENTÓS I GIRALT,
La sinodalitat a Catalunya. Síntesi històrica dels concilis tarraconenses, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Institut Superior de Ciències Religioses. Barcelona, 2000; 5356. J. M. MARQUÉS (traducció i introducció), Concilis provincials tarraconenses, Edicions
Proa, Barcelona, 1994, 25.
38. T. NOGUER i J. M. PONS I GURI van publicar les constitucions del concili de
Lleida i les constitucions sinodals gironines ﬁns a ﬁnals del segle XIV, op. cit. L’estudi
fou reeditat el 1989 per J. M. PONS I GURI, op. cit.
39. Sembla un fenomen generalitzat arreu de la Catalunya Vella, i menys accentuat a la resta dels Països Catalans, un ampli espai de temps, aproximadament
de cent anys, on s’interromp l’activitat legislativa sinodal o almenys la documentació que ens n’ha arribat. A la diòcesi barcelonina, l’últim sínode del qual tenim notícia data de l’any 1354 (el penúltim és de 1345), presidit per Miquel Ricomà; i no
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dels sínodes, un esquema de govern coherent, en què el bisbe era
la ﬁgura cabdal del sistema, envoltat del seu aparell diocesà centralitzat. Des de la cúria s’intentava regir l’activitat dels beneﬁciats
i curats,40 als quals el bisbe instituïa en llur beneﬁci com a intermediaris del seu govern. A través de les constitucions sinodals, a
aquests clergues se’ls donava pautes i formació, se’ls mostrava com
havien de viure, què era lícit i què no ho era, com havien d’exercir
llurs oﬁcis i quines mesures havien de prendre en casos extrems
de conducta immoral laica:
— Destaquen, en primer terme, la quantitat de cànons referents
al clergat, en especial els curats. Les disposicions regulen
els drets i deures dels beneﬁciats en general i, molt particularment, delimiten i tracten l’abastament, les actuacions
i competències dels curats, en matèria jurídica, espiritual,
econòmica i formativa.
— Un bon grapat de disposicions tracten els costums i comportaments del clergat, el vestit i la indumentària correctes
per a cada ocasió, i castiguen reiteradament, i de vegades amb duresa, les desviacions i comportaments il·lícits
(el joc, el concubinat, les pràctiques d’usura, la tinència
d’armes).
— La vida monàstica, el clergat regular i, sobretot, el monaquisme femení, són objecte d’alguns altres cànons.
— En canvi, les constitucions referents als laics són menys
nombroses: no ultrapassen la vintena. Es legisla sobre les
actuacions i els càstigs contra els excomunicats, els matrimonis il·lícits i consanguinis, els pecadors públics (usurers

en trobem cap altre documentat ﬁns l’any 1566, el 1570, que reuní el bisbe Guillem
Cassador. Quelcom semblant també succeeix a Vic, on després dels sínodes de 1348 i
1358 hi ha un salt de més de cent anys ﬁns arribar al sínode de 1581 del bisbe Pere
d’Aragó. Al bisbat d’Urgell la reunió de sínodes és dels més antics conservats, força
intermitent i inconstant. Tot i així, es constata un redreçament durant el segle XV,
quan l’activitat es resumeix al sínode convocat per Francesc Tovia l’any 1416. L’activitat sinodal es reprèn l’any 1542 i el 1545 per Francesc Urries. A Girona, ﬁnalment,
la proliferació de legislació sinodal del segle XIV sembla que s’interromp l’any 1378,
amb el sínode convocat per Bernat de Pau, quan es perd el rastre documental ﬁns a
l’any 1487 amb el bisbe Berenguer de Pau. Vegeu Diccionario de Historia Eclesiástica
de España, CSIC. Madrid, 1975.
40. Al capítol 4 ens estenem en l’explicació de la ﬁgura dels clergues curats.
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i fornicadors), els que no respecten la festa dels diumenges,
els que porten armes dins l’església o les venen als jueus.
Els curats havien d’actuar com a intermediaris i informadors del bisbe.
— Tampoc no són nombroses les disposicions sobre la litúrgia i el culte, sobre l’administració dels sagraments i la
celebració dels oﬁcis.
— Pel que fa als ornaments sagrats i ediﬁcis de culte, tot just
ens han arribat 6 o 7 cànons, sobretot de les primeres
reunions sinodals de principis del segle XIV.
— Contràriament, apareix tot un seguit de disposicions sobre
la propietat dels béns eclesiàstics. S’hi regula generosament
sobre els testaments dels clergues i sobre la captació dels
delmes.
— Altres disposicions importants i reiterades estableixen,
per exemple, la necessitat de llicències i lletres episcopals o dels vicaris per a qualsevol situació de mobilitat
o trasllat dels clergues, i les llicències necessàries per a
l’enterrament dins les esglésies.
— També són importants els cànons sobre casos de jurisdicció
i competència exclusiva del bisbe: homicidi, sacrilegi, perjuri, incendi d’esglésies, sodomia, matrimonis clandestins,
incest o profanació d’hòsties.
L’abundància de constitucions sinodals sobre un mateix aspecte i la repetició monòtona de certes normes anaven lligades a la
imposició de penes cada cop més severes (privació de rendes beneﬁcials, excomunions...). La reiteració es manifesta, sobretot, en les
constitucions a partir de la segona meitat del segle XIV. Tot sembla
afavorir la idea d’una vigilància persistent i obstinada per part del
legislador des de l’estructura central diocesana. Però l’assimilació
d’aquelles normes per part de la base eclesiàstica de clergues i beneﬁciats semblava lenta i de vegades difícil.
Estretament lligada a l’exercici normatiu i de reunió que representaven els sínodes diocesans, l’Església medieval gironina desenvolupà, de forma paral·lela, amb més o menys intensitat i èxit
segons les etapes, la institució de la visita pastoral, l’altre instrument d’administració i control de primer ordre. De fet, una anàlisi
exhaustiva de qüestionaris i registres de visita pastoral ens du, inevitablement, a les seves fonts canòniques basades, un cop més, en
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les constitucions dels sínodes diocesans i dels concilis provincials.41
La institució de la visita pastoral, practicada per l’Església ﬁns als
nostres dies, neix ben aviat com a activitat essencial als albors del
cristianisme i, a la baixa edat mitjana, constitueix un mitjà fonamental de govern, de reforma i de relació entre l’autoritat eclesiàstica i
la base. La presència personalitzada de l’autoritat eclesiàstica a la
parròquia, a la base de l’estructura, s’exercia a través de l’ofﬁcium
visitationis. El bisbe o un representant seu realitzava un recorregut
per les parròquies, en una comprovació in situ de l’estat i el funcionament de cadascuna, tant pel que fa als seus aspectes morals
i religiosos com pel que fa a la situació material. La intensitat en
la pràctica de la visita variava, en temps i territoris, tant per les
circumstàncies i conjuntures com per la pròpia personalitat i empenta dels bisbes i visitadors.
Cada parròquia constituïa, doncs, una persona moral, i la visita pastoral ens mostra la seva vida i el seu funcionament intern.
Sembla evident que, ambdues institucions, visita pastoral i sínodes,
formaven un tàndem i conﬁguraven, juntes, una forma de govern
original i exclusiva de l’Església occidental. En aquella societat
feudal i dins l’àmbit territorial de la diòcesi, els factors clau que
caracteritzaven aquest sistema de govern eren la mobilitat, la relació directa i el contacte personal. En el cas dels sínodes, el clergat
era obligat a deixar el seu centre parroquial i a acudir a la reunió
sinodal a reclam de l’autoritat diocesana, perquè allà s’establien les
principals normes per al funcionament de la parròquia i per als
propis clergues. En el cas de la visita pastoral, es produïa el retorn:
l’ordinari, el delegat, el visitador, es traslladava a la base parroquial
per a una comprovació sobre el terreny.
Aquest anar i venir propiciava el contacte directe i el bon govern diocesà, sense oblidar que ambdós esdeveniments generaven
ingressos a l’erari episcopal, a través de les imposicions del sinodaticum i la procuratio.

41. L. MONJAS MANSO, La reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la Baixa Edat Mitjana a través dels qüestionaris de visita pastoral,
tesi doctoral inèdita, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2004, 137 i s.

LA VISITA PASTORAL DE 1420-1423 A LA DIÒCESI DE
GIRONA

CONCEPTE

I ABAST.

UNA

VISITA SISTEMÀTICA

La completa visita pastoral del bisbe Andreu Bertran a la diòcesi de Girona va tenir lloc, tal i com hem dit, entre els anys 1420
i 1423. Aquell viatge pastoral es produïa poc després que el bisbe Bertran prengués possessió del seu mandat al capdavant de la
diòcesi gironina. Com en altres casos a d’altres diòcesis europees
medievals, l’inici del pontiﬁcat del bisbe era una bona ocasió per
donar-se a conèixer i per fer un primer recorregut pastoral per la
seva nova demarcació eclesiàstica.
Tot i que la legislació canònica obligava a fer-ho anualment,
sovint la visita pastoral a l’inici del mandat acostumava a ser la
primera i la darrera d’un bisbe. Si ens hem d’atenir a la norma,
una visita cada any, sembla clar que això no era viable aleshores.
A Catalunya s’ha assenyalat que aquesta norma moral (una visita
cada any) podia considerar-se acomplida si es té en compte que
anualment es realitzava almenys la visita a una parròquia. També
s’ha constatat la pèrdua de llibres i de registres de visites pastorals
que no han arribat als nostres dies,1 cosa que podria haver augmentat l’assiduïtat de la pràctica pastoral més del que ens parlen
els testimonis escrits. Així, és possible que, a Girona, entre els tres
registres de la visita pastoral de 1420-1423, base del nostre estudi,
i el de la visita de 1402, que es conserva com a registre immediatament anterior dins la mateixa sèrie, s’haguessin pogut realitzar
altres visites parcials o puntuals a parròquies concretes. Josep M.

1.

J. M. BAUCELLS, op. cit., p. 164 i s.
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Marquès ha pogut trobar actes de visites pastorals a certes parròquies
de la diòcesi de Girona l’any 1413 en altres sèries documentals de
l’arxiu diocesà. Però el cas és que, retrocedint en el temps, des de la
visita immediatament anterior, aquella que data de 1402, i ﬁns a la
nostra de 1420-1423, trobem que hi ha un buit de gairebé vint anys
sense cap rastre de visita pastoral de conjunt, és a dir, a través de
tot o de bona part del territori diocesà.
En aquests vint anys, els fonaments canònics de la visita pastoral no havien variat gaire. L’estructura de la visita tampoc no conté,
grosso modo, cap element de ruptura amb la tradició de visites baixmedievals gironines, tradició que al segle XV era copiosa i centenària
i, per tant, indefugible. La nostra visita continuava la línia gironina,
concebuda com a pràctica pastoral i com a instrument de control i
govern de la diòcesi, seguint les anteriors.2 Però és en la del bisbe
Bertran on aquests fonaments s’expressaren amb una solidesa ﬁns
ara poc reconeguda. Aquesta labor excepcional ho és tant pel seu
enfocament i contingut com pel seu abast i realització.
Efectivament, existeix una planiﬁcació en la visita de Girona
de 1420 més enllà de propòsits merament administratius o divulgadors. Aquestes intencions premeditades s’identiﬁquen, segons el
meu parer, amb les idees prereformistes de certes jerarquies eclesiàstiques europees del segle XV que inﬂuïren conscientment en
l’exercici d’aquest visitationis ofﬁcium.3 Quins eren, doncs, aquests
plantejaments?

2. C. GUILLERÉ, op. cit., compara la visita pastoral de 1314, la primera del segle
amb la visita de 1403, la primera del segle XV i l’anterior a la nostra.
3. La visita del bisbe Bertran és paral·lela, a més, a la que el bisbe de Barcelona,
Francesc Climent, anomenat Sapera, va promoure l’any 1421 a la diòcesi barcelonina
i que s’han de relacionar, tant pel fet de ser contemporànies com per llur enfocament
i contingut. La visita del patriarca Sapera ha estat profundament estudiada per Lluís
Monjas, que ja estableix aquesta relació. D’una banda, Monjas apunta el lligam entre
ambdós personatges, el bisbe Sapera i Andreu Bertran, des que junts s’havien format com
a homes d’en Benet XIII, el papa Luna, i ja que Sapera fou qui rellevà Andreu Bertran
en el bisbat de Barcelona quan aquest fou designat bisbe de Girona l’any 1420. Però,
a més, perquè aquests dos personatges de l’Església catalana eren portadors del mateix
esperit de reforma que el Cisma estava atiant en el si de l’Església catalanoaragonesa. L.
MONJAS MANSO, La Reforma religiosa del patriarca Sapera a ﬁnals de l’edat mitjana, l’exemple de les visites pastorals a les parròquies del Baix Llobregat, Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona, 1997. I la seva tesi doctoral inèdita, La reforma eclesiàstica i religiosa de les
diòcesis de la Tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana a través dels qüestionaris de
visita pastoral, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2004, p. 128 i s.
XIV,
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En primer lloc, considerem el seu abast espacial i temporal.
Es tracta de l’única o, si més no, de la primera visita pastoral a
gairebé tota la diòcesi gironina durant la baixa edat mitjana, amb
unes 377 parròquies visitades de les 414 existents.4 El bisbe la va
recórrer,5 travessant rius i muntanyes ﬁns als indrets més inhòspits
de la diòcesi, llevat d’un darrer i reduït grup de parròquies, al ﬁnal
del recorregut, per a les quals va delegar l’ofﬁcium visitationis a
Antoni Bellot, ﬁns aleshores escrivà de la visita episcopal que l’acompanyava des del seu inici.6 El viatge pastoral va tenir una durada
total d’uns setze mesos, distribuïts en tres anys, esdevenint la visita
més llarga de les realitzades en els segles XIV i XV. S’inicià el juny
de l’any 1420 i ﬁnalitzà el desembre de 1423, amb una interrupció
de dos anys, entre la primavera de 1421 i l’estiu de 1423, període
en el qual el bisbe Bertran degué assistir a les Corts de Barcelona,
segons uns documents de l’ADG.7
Taula 4
Visita pastoral del bisbe Andreu Bertran a la diòcesi de Girona
Abast: tota la diòcesi
Durada efectiva: setze mesos
Parròquies visitades: 377; 91% de les existents
Recorregut:
En negreta, les incloses en aquest estudi i reﬂectides al mapa
ª Recorregudes només pel seu escrivà delegat.

4. J. M. PONS I GURI, op. cit., p. 5-77. Vegeu, capítol anterior, nota 18.
5. Una de les grans diferències amb la visita del patriarca Sapera a la diòcesi
barcelonina l’any 1421 és que, segons sembla, no la va fer el bisbe en persona, sinó un
delegat. Vegeu L. MONJAS, op. cit.
6. El document en el qual el bisbe autoritza Antoni Bellot a ser el substitut per
continuar la visita es transcriu al mateix registre de visites, en el lloc i moment en els
quals es fa efectiu. Comença així: “Antonius Bellot, presbiter bacallarius in decretis, beneﬁciatus in ecclesia barchinonense, reverendi i Christo Patris et Domini, domini Andrei
Dei Gratia episcopi gerundensis secretarius, comissarius et visitator ab eodem domino
episcopo depputatus, cum eiusdem domini episcopi pattentibus...”. ADG, P. 18, f. 114r.
7. ADG, Pergamins de la Mitra, calaix 6, núm. 86. Datat a Roma el 2 d’octubre de 1422. El papa Martí V concedeix al bisbe Andreu Bertran i als seus successors
a la seu de Girona dues porcions canonicals de la catedral, mentre estiguin absents
de la seva església per afers del regne d’Aragó i del Principat de Catalunya. També
a l’ADG, al registre Itineris I-2, f. 139, el bisbe Bertran encomana al seu germà Jona
Bertran la facultat de provisió de beneﬁcis mentre sigui a les Corts de Catalunya. Datat
a Barcelona l’abril de 1422.
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La denominació de les parròquies ha estat normalitzada d’acord amb els Nomenclàtors publicats per Pons i Guri.
* Parròquies que no han estat localitzades en els nomenclàtors.
1. Sant Pere d’Ullastret
2. Santa Maria de Serra de
Daró
3. Sant Joan Matajudaica
4. Santa Maria de La Sala
5. Santa Eulàlia de Cruïlles
6. Sant Isidre de La Pera
7. Sant Cristòfol de Fonolleres
8. Sant Iscle d’Empordà
9. Santa Maria de Gualta
10. Sant Romà de Llabià
11. Sant Martí de Fontanilles
12. Sant Feliu de Celrà
13. Sant Cebrià de Flacà
14. Sant Esteve de Madremanya
15. Sant Martí Vell
16. Sant Genís de Monells
17. Sant Joan de Mollet
18. Sant Joan de Casavells
19. Priorat de Sant Miquel
Cruïlles
20. Sant Pol de la Bisbal
21. Sant Martí de Llaneres,
Castell Empordà
22. Sant Julià de Boada
23. Sant Pol de Fontclara
24. Santa Maria i Sant Pere
de Palau-sator
25. Sant Feliu de Boada
26. Sant Pere de Pals
27. Sant Vicenç de Torrent
28. Sant Climent Peralta
29. Santa Coloma de Fitor
30. Sant Fructuós de Llofriu
31. Sant Martí de Palafrugell
32. Sant Esteve Mont-ras
33. Sant Esteve d’Esclanyà
34. Sant Pere de Begur
35. Sant Vicenç de Regencós
36. Sant Cebrià dels Alls
37. Sant Cebrià de Lledó
38. Santa Pellaia
39. Sant Joan de Bellcaire

40. Sant Cugat d’Albons
41. Santa Maria de La Tallada
42. Sant Feliu de la Garriga
43. Sant Climent de Tor
44. Sant Esteve de Maranyà
45. Sant Martí de Peralada
46. Monestir de Sant Bartomeu de Bell-lloc*
47. Sant Cebrià de Torroella
de Fluvià
48. Sant Sadurní de Garrigoles
49. Sant Vicenç Les Olives
50. Sant Pere de Juià
51. Sant Iscle de Bàscara
52. Santa Eulàlia de Crespià
53. Sant Feliu de Calabuig
54. Santa Maria Magdalena
de Vilajoan
55. Santa Maria d’Olives
56. Santa Maria d’Orfens
57. Sant Vicenç de Besalú
58. Sant Martí de Capellada
de Besalú
59. Sant Pere de Montagut
60. Sant Salvador de Bianya
61. Sant Cristòfol de Crexenturri
62. Santa Maria de Camprodon
63. Sant Esteve de Llanars
64. Sant Julià de Tregurà
65. Sant Martí de Vilallonga
66. Sant Cristòfol de Beget
67. Sant Feliu de Rocabruna
68. Santa Cecília de Molló
69. Monestir de Sant Nicolau
de Camprodon*
70. Sant Martí de Solamal o
de Bianya
71. Sant Pere de Puig
72. Sant Martí de Tornerissa
73. Sant Andreu de Socarrats
74. Sant Esteve d’Olot
75. Sant Bartomeu de Batet
76. Sant Cristòfol les Fonts
77. Santa Maria de Ridaura
78. Santa Maria de La Pinya

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Sant Joan dels Balbs
Sant Pere de les Preses
Sant Privat de Bas
Priorat de Sant Corneli de
Montgrony
Santa Maria de Puigpardines
Sant Esteve de Bas
Sant Quintí de Bas
Sant Romà de Juanetes
Sant Martí de Capser
Santa Margarida de la Vall
de Bianya
Sant Andreu del Coll
Sant Miquel sa Cot
Santa Maria dels Arcs
Santa Trinitat de Castellfollit
Santa Eulàlia de Begudà
Sant Joan les Fonts
Santa Maria de Castellar
de la Muntanya
Santa Maria sa Cot
Sant Miquel de Pera
Sant Andreu de Bestracà
Sant Llorenç d’Oix
Santa Cecília de Sadernes
Santa Maria de Tortellà
Sant Martí de Sales
Santa Maria d’Argelaguer
Santa Maria de Palera
Sant Pere de Lligordà
Santa Maria de Vilert
Sant Cebrià d’Esponellà
Sant Romà i Tiburi de
Casamor
Sant Mateu de Valldemires
Sant Llorenç d’Espinavessa
Sant Martí de Queixàs
Priorat de Santa Maria del
veïnat de Jonqueres
Santa Coloma de Cabanelles
Sant Martí de Dos Quers
Sant Andreu de Serinyà
Sant Miquel de La Miana
Sant Fruitós d’Aussinyà
Sant Feliu de Beuda
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Sant Vicenç de Maià
Santa Maria de Segueró
Sant Cristòfol d’Usall
Sant Feliu de Fontcoberta
Sant Iscle de Centenys
Santa Maria de Lledó, priorat de
Sant Feliu de Lledó
Sant Llorenç del Mont
Sant Martí Ses Serres
Santa Maria de L’Estela
Sant Pere de Navata
Sant Sepulcre de Palera,
priorat de
Santa Maria de Cistella
Sant Martí de Vilarig
Santa Eulàlia de Terrades
Sant Llorenç de la Muga
Sant Miquel de Ses Serres*
Sant Andreu de Llorona
Sant Martí de Corsavell
Sant Pere d’Albanyà
Sant Andreu d’Oliveda
Sant Martí de Maçanet de
Cabrenys
Sant Pere de Vilars
Sant Miquel de Fontfreda
Sant Cristòfol dels Horts
Sant Breç de Tapis
Sant Julià de Llers
Sant Pere de Figueres
Sant Cebrià de Vilafant
Sant Esteve d’Avinyonet
Santa Maria de Vilanant
Sant Martí de Taravaus
Sant Julià d’Ordis
Santa Llogàia d’Algama
Sant Vicenç de Vilamalla
Monestir de Santa Maria
de Vilabertran
Santa Coloma de Ciurana
Sant Esteve de Vilacoloms
Santa Maria de Vilamacolum
Pabordia de Santa Maria
de Roure
Sant Martí de Les Escaules
Santa Maria de Damius
Santa Maria de L’Estrada
Santa Maria d’Agullana
Santa Maria de Requesens
Sant Martí de La Bajol
Sant Julià dels Torts
Sant Miquel de Solans

167. Sant Esteve de Cantallops
168. Santa Àgueda de Capmany
169. Sant Vicenç de Cabanes
170. Sant Julià de Delﬁà
171. Sant Cebrià de Mollet
d’Empordà
172. Santa Maria d’Om
173. Santa Eulàlia de Garriguella
174. Sant Joan de Vilatenim
175. Sant Martí d’Alfar
176. Sant Pau de la Calçada
177. Santa Eulàlia de Vilanova
de la Muga
178. Santa Maria de Cadaqués
179. Sant Esteve de Selva de
Mar
180. Sant Vicenç de Llançà
181. Sant Silvestre de la Valleta
182. Sant Pere i Sant Feliu de
Vilajuïga
183. Sant Esteve de Pedret
184. Sant Joan de Closes
185. Sant Julià de Fortià
186. Sant Martí de Pau
187. Santa Creu de Port de La
Selva
188. Sant Joan de Palau-saVerdera
189. Sant Mamert de Riumors
190. Sant Feliu La Guàrdia
191. Sant Vicenç de Valveralla
192. Sant Sadurní de Montiro
193. Santa Maria d’Olm de
Pelacals
194. Monestir de Sant Quirze
de Colera
195. Sant Julià de Ravós d’Empordà
196. Sant Martí de Bausitges
197. Sant Genís d’Esprac
198. Sant Martí de Pontós
199. Sant Sadurní d’Arenys
d’Empordà
200. Sant Miquel de Garrigàs
201. Santa Eulàlia de Palau
s’Ardiaca
202. Sant Esteve de Gualbes
203. Sant Mer de Romanyà de
Besalú
204. Sant Esteve de Canelles
205. Sant Genís d’Orriols
206. Sant Martí de Terradelles
207. Sant Joan de Vilademuls
208. Sant Marçal de Coran-

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
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tella
Sant Sadumí de Vilafreser
Sant Martí de Fellines
Sant Vicenç de Viladàsens
Sant Martí de Llampalles
Sant Andreu de Borrassà
Sant Esteve de Vilahur
Sant Miquel de Fluvià,
monestir de
Sant Mori
Santa Eugènia de Saus
Sant Pere de Vilopriu
Beati “Usonie”*
Sant Genís de Vilarobau
Santa Maria de Colomers
Sant Esteve de Banyoles,
monestir de
Sant Bartomeu de Camallera
Santa Maria de Gaüses
Sant Jordi Desvalls
Sant Martí de Jafre
Santa Llogaia de Parets*
Sant Feliu de Domeny
Sant Gregori
Sant Feliu de Cartellà
Sant Pere de Llorà
Santa Maria de Ginestar
Sant Menna de Vilablareix
Sant Llorenç de Bescanó
Santa Eugènia
Sant Cugat de Salt
Sant Pere de Montfullà
Sant Pau de Sarrià de Dalt
Sant Martí de la Mota
Sant Miquel de Palol de
Reverdit
Sant Martí de Riudellots
de la Creu
Sant Cugat de Ravós del
Terri
Sant Andreu del Terri
Sant Esteve de Sords
Santa Llogaia del Terri
Sant Pere de Cornellà
Santa Eulàlia de Pujals
dels Cavallers
Santa Maria de Pujals dels
Pagesos
Sant Genís de Cervià
Santa Maria de Cervià,
priorat de
Sant Sadurní de Medinyà
Sant Julià de Ramis
Sant Mateu de Vilanna
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258.
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260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
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283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
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Sant Joan de Borgonyà
Sant Medir
Santa Cecília de Montcal
Sant Llorenç d’Adri
Sant Vicenç de Canet d’Adri
Santa Maria de Rocacorba
Sant Martí de Biert
Sant Vicenç de Constantins
Sant Cugat de Fornells de
la Selva
Sant Esteve de Caldes de
Malavella
Santa Margarida de Quart
Sant Cristòfol de Llambilles
Sant Martí de Castellar de
la Selva
Sant Mateu de Montnegre
Sant Sadurní de Palol d’Onyar
Sant Martí de Cassà de la
Selva
Sant Martí d’Arenys
Sant Iscle i Santa Victòria
de Vallalta
Sant Cebrià de Vallalta
Blanes
Sant Romà de Lloret
Sant Genís de Palafolls
Sant Esteve de Tordera
Santa Maria de Pineda
Sant Pere de Pineda
Sant Miquel de Vallmanya
Santa Eulàlia d’Hortsabinyà
Església de Sant Agustí al
monestir de Santa Maria
de Rocarossa
Santa Maria d’Hostalric
Sant Andreu de Reminyó
Sant Cirici d’Arbúcies
Sant Pere des Pla
Santa Maria de Lliors
Sant Feliu de Bossalleu
Sant Salvador de Breda,
monestir de
Santa Maria de Breda
Sant Llorenç de Gaserans
Sant Gabriel de Grions
Sant Esteve de Bordils
Sant Mateu de Vall-llòbrega
Santa Eugènia de Vilaromà

295. Capella de Santa Maria,
del monestir de Palamós
296. Monestir de Santa Maria del Mar*
297. Sant Martí de Calonge
298. Sant Mateu de Canet de
Verges
299. Sant Martí d’Empúries
300. Sant Andreu de Pedrinyà
301. Santa Maria de Fenals
302. Església del Monestir de
Sant Feliu de Guíxols
303. Santa Cristina d’Aro
304. Sant Martí de Romanyà
305. Santa Maria de Bell-lloc
306. Santa Agnès de Solius
307. Sant Ampeli de Penedès
308. Sant Feliu de Llagostera
309. Santa Ceclina
310. Sant Vicenç de Tossa
311. Santa Maria de Vidreres
312. Sant Llorenç de Maçanet
313. Sant Cebrià de Falgars
314. Sant Pere de Martorell
315. Sant Esteve de Maçanes
316. Sant Martí de Riudarenes
317. Santa Maria de Sils
318. Santa Eulàlia de Vallcanera
319. Santa Coloma de Farners
320. Sant Martí de l’Esparra
321. Cercada (Sant Pere), priorat de
322. Sant Iscle i Santa Victòria
de Lloreda, sufragània del
priorat de Cercada
323. Sant Miquel de Cladells
324. Sant Andreu de Castanyet
325. Sant Fruitós de Brunyola
326. Sant Martí sa Presa
327. Sant Amanç, sufr. Sant
Martí sa Presa
328. Santa Maria d’Anglès
329. Monestir de Santa Maria
d’Amer
330. Sant Miquel d’Amer
331. Sant Genís sa Costa, sufr.
de la parròquia d’Amer
332. Sant Cristòfol de Les
Planes
333. Sant Pere sa Costa
334. Sant Feliu de Pallerols
335. Sant Miquel de la Pineda
336. Sant Iscle de Colltort

337. Sant Cristòfol de Cogolls
338. Santa Maria de Les Encies
339. Sant Aniol de Finestres,
castell
340. Priorat de Santa Maria de
Finestres
341. Santa Maria de La Freixa,
sufragània de Sant Pere de
Mieres
342. Santa Maria de Granollers
343. Sant Esteve de Llémena
344. Sant Andreu de La Barroca
345. Sant Martí de Llémena
346. Sant Julià de Lloret*
347. Sant Climent d’Amer
348. Sant Julià de Llor
349. Santa Cecília de Les Serres
350. Sant Andreu d’Estanyol
351. Sant Esteve de Vilobí
d’Onyar
352. Sant Vicenç Sarrocha*
353. Sant Julià de Galliners
354. Sant Martí d’Ollers
355. Sant Valentí de Vilademuls
(al nomenclàtor, Sant Esteve)
356. Sant Sadurní de Vilavenut
357. Sant Andreu de Salou
358. Sant Quirze de Campllong
359. Santa Maria de Salitja
360. Sant Dalmai
361. Sant Joan d’Aiguaviva
362. Sant Julià de Cortsª
363. Santa Maria de Vilamaríª
364. Sant Vicenç de Camósª
365. Sant Feliu de Ventajolª
366. Sant Pere de Mieresª
367. Sant Vicenç de Falgonsª
368. Sant Miquel de Campmajorª
369. Sant Martí de Campmajorª
370. Sant Cirici de Merlantª
371. Sant Cebrià de Pujarnolª
372. Sant Martí d’Escalesª
373. Sant Andreu de Mataª
374. Santa Maria de Porqueresª
375. Sant Narcís de Toylàª
376. Sant Romà de Miàneguesª
377. Sant Pere de Camelóª

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423
EL

205

FORMULARI

La segona consideració sobre la qual val la pena aturar-se
resulta de la utilització sistemàtica d’un formulari complet i equilibrat: s’havia elaborat i desenvolupat, previ a la visita, un esquema
detallat, més complet que cap altra anterior visita, que es repetia
amb un ordre quasi exacte a cada parròquia. Aquest formulari —que
no ens ha arribat— s’intueix, d’una manera molt visible, en la redacció mateixa dels registres de la visita. L’estructura bàsica, com
era tradicional, adopta la divisió per parròquies tot seguint l’ordre
cronològic de l’itinerari.8 La disposició i el tractament de cadascun
dels apartats dins la visita parroquial presenten, pràcticament sempre, el mateix esquema i ordre:
a. Encapçalat pel nom de la parròquia, l’escrit comença amb
la data completa de la visita i el lloc (un cop més s’inscriu
el nom de l’església). A més, l’escrivà destaca que dominus episcopus personalier visitavit (...), és a dir, fa constar
que el bisbe, personalment, era qui exercia el seu dret de
visita.
b. Tot seguit s’inicia la visitatio hominum amb la relació, un
per un, de tots els clergues beneﬁciats en aquella església,9
encapçalada pels clergues curats, hi ha anotats tant els
presents com els absents (Invenit presentes... Sunt absentes...), es puntualitza el tipus, el valor i, sovint, la col.lació
o patronatge dels seus beneﬁcis. Els clergues curats de la
parròquia són els encarregats de fer la llista dels altres
clergues absents.
c. Les prerrogatives episcopals queden reduïdes a un enunciat
tal com: post celebrationem missarum et absolutionem generalem (...). Excepcionalment, apareix enunciada la prerrogativa episcopal del sagrament de la conﬁrmació. A partir
d’aquí es desenvolupa la visitatio rerum o l’estat material
del parament d’objectes i ornaments litúrgics de l’església i

8. El mal relligament dels llibres ha trencat aquest ordre en alguna ocasió.
9. La tipologia i atribucions dels beneﬁcis parroquials es tracten al capítol “L’estructura beneﬁcial de les parròquies del Baix Empordà a principis del segle xv” d’aquest
treball.
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ediﬁcis parroquials.10 S’inspecciona, primerament, l’estat
i la conservació de les Sagrades Formes, del crisma i
sants olis i de les fonts baptismals, elements primordials.
En segon lloc, es visita els altars i llur ornamentació,
començant per l’altar major. En tercer lloc, es descriu
la situació dels llibres i la biblioteca, la il·luminació del
Cos de Crist i de l’església, i s’investiga —és a dir, es
pregunta al curat i als obrers (o administradors de la
parròquia11)— sobre aniversaris, almoines i altres fundacions pies. La visitatio rerum acaba amb la revisió dels
altres recintes dins i fora de l’església: el cor, la teulada
i el campanar, el cementiri i, ﬁnalment, l’habitatge dels
clergues.
d. Finalitzada la visitatio rerum, es dóna pas als interrogatoris (Interrogavit... Sunt interrogati...) i al testimoniatge de
clergues i laics. En un nombre molt reduït de parròquies,
l’interrogatori va precedit de l’encapçalament Depositio
laicorum-Depositio clericorum.12 Generalment, els clergues
sotmesos a interrogatori eren els curats de la parròquia.
En el cas del laïcat, els representants escollits eren, freqüentment, els obrers i, quan el cas ho exigia, per raó de
la seva gravetat, el testimoniatge laic s’ampliava al batlle
i als prohoms del lloc.
e. Finalment, en l’exercici de l’oﬁci pastoral del bisbe, el visitador fa una sèrie de manaments comuns i generalitzats
arreu. Es tracta d’un grapat de disposicions, amb caràcter
coercitiu d’imposició sota pena, que el bisbe ordena a cadascuna de les parròquies visitades i que afecten la litúrgia
i la correcta realització dels sagraments i oﬁcis divins: manament de renovació de les sagrades formes cada quinze

10. Els apartats de la inspecció s’introduïen amb la forma Dominus episcopus
visitavit personaliter... Item recognovit... Item visitavit... L’esquelet o esquema tipus de la
visitatio rerum es detalla al capítol “Visitatio rerum” del nostre estudi.
11. La ﬁgura de l’obrer, generalment laica, i la institució de l’obreria a les esglésies parroquials gironines s’explica al capítol “Presència i participació dels laics, en
la intervenció dels laics en els afers parroquials.
12. Vegeu, per exemple, P. 17, f. 22r (a partir d’aquí, la citació dels registres
de visita estudiats anirà sempre referenciada així: codi de llibre i número de foli corresponent), els interrogatoris als laics de la parròquia de Sant Iscle d’Empordà, o a la
parròquia de Fontanilles, f. 29r, o a Sant Feliu de Boada, f. 69r, etc.
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dies a l’estiu i cada vint durant l’hivern; ordre d’escriure
els mots de la consagració del cos i la sang de Crist en un
pergamí, per llegir-los en veu alta durant els oﬁcis; ordre
que els parroquians oferissin el ciri de bateig cada vigília
de Pentecosta.
Aquest és, a grans trets, l’esquema de visita parroquial que
segueix la redacció dels tres registres i que resulta inalterable.
Tanmateix, lluny de constituir una estructura rígida, aquesta
és suﬁcientment ﬂexible per admetre variacions (ampliacions,
reduccions, alteracions d’ordre, etc.), segons les peculiaritats
de cada parròquia. Tot i així, el formulari sembla orientar-se
vers els detecta i comperta,13 és a dir, l’esquelet és farcit amb
els defectes (non est bene...), deﬁciències i mancances (deﬁcit,
dessunt) que el bisbe trobava en la revisió de cada element
sotmès a examen i, tot seguit, els manaments, els terminis i les
multes o les penes imposades pel bisbe i destinades a la resolució dels problemes.14 L’esquema de redacció dels registres és,
també, fruit de l’ordre amb el qual, certament, es desenvolupava
la visita in situ.
L’ENQUESTA

I ELS INTERROGATORIS

La darrera apreciació formulària rau en els interrogatoris.
A més d’aquella estructura tan clara en la redacció dels registres
—a partir de les notes que prenia l’escrivà sobre el terreny—,
s’elaborà també el qüestionari previ a l’exercici del visitationis
oﬁcium, destinat a aplicar-se al llarg de la visita, en els interrogatoris. Era un formulari predissenyat que el bisbe Bertran anava
aplicant i que abordava les següents qüestions, previ jurament
dels testimonis:
a. S’interrogava el sacrista o els curats, en cas que haguessin comès cap irregularitat també s’interpel·lava els altres
clergues de la comunitat, sobre:

13. Vegeu, N. COULET, op. cit.
14. Els manaments, terminis i penes apareixen sempre recollits en una frase:
“ordinavit quod in (X) dies (reparetur), sub pena (X)”. Per contra, si l’objecte examinat
romania en bones condicions, el comentari era una breu aprovació: “et reperit/competenter/sufﬁcienter/bene ornatum”.
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— Les situacions irregulars o de cessament de llànties,
aniversaris, almoines i altres ofrenes pies de l’església
(lampades vel alia luminaria aut anniversaria vel elemosina que cessent...).
— La realització dels oﬁcis per part dels altres beneﬁciats.
— El nivell de religiositat dels laics, l’assistència a missa
i l’acompliment dels sagraments —la comunió almenys
un cop l’any, per Pasqua— i l’observança dels preceptes
de l’Església (... si conveniunt libenter ad ecclesiam pro
missis audiendis et si conﬁtentur et recipiunt sacramentum
Eucaristie annuatim...).
— Les irregularitats morals públiques dels laics (excomunicats, usurers, sortílegs, blasfems, matrimonis il·lícits o
consanguinis, o que no respectin les festes) o els casos
reservats a l’autoritat episcopal.15
b. També hi havia un qüestionari per als representants laics.
Se’ls interrogava i se’ls demanava una valoració sobre:
— La qualitat i la regularitat en la realització dels oﬁcis
divins per part dels clergues.16
— La correcta i desinteressada tasca dels curats en l’administració dels sagraments, si... ministrant libere et libenter ecclesiastica sacramenta,17 amb especial èmfasi en
l’extremunció i la penitència.18
— La vida, fama i honestedat dels clergues (...de vita
et fama...), continència i casos de concubinat públic,

15. “...Aliquem excommunicatum, obdormientem in excommunicatione negligenter aut usurarium publicum, sortilegum, deviantem a ﬁde catholica, Deum vel
sanctos blasfemantem aut alias malum christicolam, festa non collentem vel aliquod
matrimonium illicite contractum vel aliquid dignum correctione pertinens ad dominum
episcopum...”
16. “...si deserviunt bene eorum beneﬁciis et faciunt divinum ofﬁcium...”
17. El comentari al·ludeix directament la legislació sinodal de Girona. Vegeu a
T. NOGUER i J. M. PONS I GURI, op. cit., el cànon de Berenguer de Castellbisbal, B-5, p.
57, on es disposa que, pel que fa a l’administració dels sagraments, “non sunt temporali
pretio comparanda, per tan gratis debent conferre... non vendere”. Posteriorment, E.
de Valterra tornava a insistir-hi: l’administració del sagrament era gratuït, només “facto
servitio, possunt petere secundum consuetudinem aprobatam” (E. de Valterra, núm. 1,
p. 135-139). Sembla, doncs, que la norma no era sempre respectada.
18. “...si scit vel dici audivit quod aliquis obierit in dicta parrochia absque confessione vel alio sacramento ob culpam curati...”
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pràctiques il·lícites de jocs, sortílegs, blasfems, usurers,
etc.19
— Pràctiques i comportaments irregulars dels altres laics
(usura, sortilegis, excomunions, matrimonis il·lícits, blasfems, etc.).
Els interrogatoris als testimonis es feien sota jurament (...testis,
iuratus et interrogatus) i a porta tancada, és a dir, cadascun dels
interrogatoris era privat i secret, almenys pel que fa als casos més
greus, com els interrogatoris a Fonolleres amb motiu de la possible
inhabilitació del regent de la sagristia i sobre el seu concubinat. S’hi
interrogà, primer, els representats laics, després el mateix regent,
la seva germana i, ﬁnalment, el seu cunyat.20
Per tant, a cada parròquia es feien dues sessions d’interrogatoris, una als laics, en la majoria de les parròquies els obrers, i l’altra
al rector o al principal curat i, en cas que aquest fos absent, al
clergue substitut o al següent en importància dins el grup clerical
de la parròquia. Sembla intuir-se, per la manera directa com s’abordaven els temes conﬂictius i es plantejaven els testimonis, que el
bisbe estava prèviament informat, almenys dels casos més crítics.
Quan el tema era greu, es prenia declaració a un tercer grup de
testimonis, que solia ser l’autoritat laica i/o persones prestigioses
dins la comunitat (el batlle, els prohoms, etc.).
Destaca aquí l’escàs interès pels laics davant del que semblava
ser l’objectiu central del visitador: la situació, els serveis i la vida del
clergat, principalment dels curats. La religiositat i moralitat laica,
més ben ateses a les visites del segle XIV, es relegaven ara a un pla
secundari i es reduïen a unes preguntes en un to molt general. Les
respostes i anotacions, llevat de casos comptats, també eren generalistes i poc precises. Allò que podria constituir un dels motius
originals de les visites pastorals, els costums i l’educació religiosa
dels laics, quedava, en la nostra visita, en segon terme.
Les anotacions de l’escrivà sobre les declaracions dels testimonis constitueixen la part que més s’allunya del formulari i, per
consegüent, dels aspectes formals i sistemàtics que s’apliquen al
registre. El redactat de les declaracions dels testimonis es fa en
tercera persona, de manera ﬁdel i objectiva, tant de laics com de
19. “...si est concubinarius vel de concubinatu infamatus, lusor, sortilegus, iurator,
alienator proprietatis sui beneﬁcii aut inmiscens se mercantiis, rixosus, et cetera.”
20. P. 17, f. 18r-19v.
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clergues, i això fa que l’estil sigui més informal i esdevingui poc
acurat. És aquí on el llatí, prou vulgaritzat, esdevé deﬁcient, derivant
en molts moments cap a una singular barreja de llatí-català. De
vegades, les declaracions es transcrivien literalment i, per tant, en
català i en primera persona, sobretot en els assumptes i acusacions
més greus. Aleshores, l’escrivà prenia notes directes de la declaració
i usava la parla i l’expressió exactes.
Tenim un bon exemple en els interrogatoris de Sant Cebrià
de Lledó entorn a les greus sospites que requeien sobre el sagristà
Joan Martí, acusat de fer conjurs i de sodomia.21 Malgrat que els
testimonis només van poder declarar el que “havien sentit dir”, en
Joan Martí fou processat i empresonat al castell episcopal i rebé la
pena de presó perpètua. Una nota ﬁnal, escrita amb tinta i lletra
diferents, ens ho fa saber. Aquestes notes apareixen molt accidentalment, sempre per ratiﬁcar, aclarir o completar algun aspecte de
la informació principal.
L’EVOLUCIÓ

DE L’ESQUEMA: EL DARRER REGISTRE

Efectivament. El darrer dels registres que conformen la visita
pastoral (és a dir, el P. 18) que el bisbe va realitzar en darrer terme
és més expeditiu i esquemàtic pel que fa al farciment del qüestionari. Al cap de dos anys d’haver interromput el recorregut pastoral
a causa d’altres obligacions fora de la diòcesi (assistir a les Corts
de Barcelona), Andreu Bertran tornava a la diòcesi de Girona i reprenia la seva acció visitadora, aquest cop amb uns plantejaments
molt més executius. Sembla que el bisbe volia anar més ràpid.
Aleshores, el formulari de visita exposat, tot i que continua essent
clarament la base i l’esquema teòric d’aplicació a totes les parròquies, se simpliﬁca en contingut i farciment, i, en alguns aspectes,
es retalla. Les anotacions esdevenen curtes i esquemàtiques. Ho
comprovem a les visites que recollim de la zona baixempordanesa
de la vall d’Aro:
a. L’encapçalament i l’ordre de la visita continua l’esquema
preﬁxat.
b. La visitatio hominum torna a recollir totes les dades completes relatives a la comunitat de clergues i a la seva situació
beneﬁcial.
21.

P. 16, f. 6r-v.
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c. La visitatio rerum segueix també l’esquema i l’ordre de visita, si bé les anotacions esdevenen més sintètiques.
d. El canvi substancial es produeix en els interrogatoris, els
quals pràcticament desapareixen, llevat d’alguns brevíssims
comentaris a cada parròquia que deixen constància que, tot
i la manca d’anotacions, aquests han estat realitzats. Però
no apareixen ni el qüestionari de preguntes ni les declaracions dels clergues i testimonis. I tampoc no es recull,
doncs, cap cas conﬂictiu ni extraordinari.
e. El bisbe no oblida en aquestes parròquies els manaments
comuns que ha imposat a totes les visites fetes en els anys
anteriors, d’ordre litúrgic i religiós: la renovació de les sagrades formes, l’obligació d’escriure els mots de la consagració,
l’ofrena del ciri de bateig, que també apareixen anotats, si
bé molt breument.
Amb tot, és evident que, passats dos anys, l’ofﬁcium visitationis
continuava aplicant el mateix esquema que s’havia preﬁxat per a totes
les parròquies visitades. La base formulària de la visita pastoral del
bisbe Bertran, tan accentuada, podria induir a concloure que som
davant de la seva burocratització. Això seria del tot probable si el
desenvolupament de l’esquema estigués mancat de contingut. Tot i
que les darreres parròquies visitades del nostre recorregut particular
pel Baix Empordà sembla que segueixen aquesta tendència, tampoc
no estan buides de contingut. I, sobretot, l’extensió i l’abast de la
tota la visita impedeixen considerar-la com un mer tràmit. L’esquema de base va ser preelaborat de manera encertada i intel·ligent
per aplicar-lo a totes i cadascuna de les esglésies —parròquies o
no— visitades, amb els resultats esperats.
Hi havia unes intencions amb la realització de la visita. Quins
eren els resultats que es cercaven? Quin era el plantejament de
fons, al servei del qual s’elaborà el formulari? És clar que l’objectiu immediat i directe d’aquesta sistemàtica visita era, com
hem dit, la funció de detecta i comperta, és a dir, la detecció de
les mancances i deﬁciències, i la consegüent resolució, reforma i
ajustament a les normes canòniques. El grau de severitat de les
penes és una mesura per calibrar la importància del manament
episcopal i l’interès per aconseguir-ne l’acompliment.22 Sembla evi-

22. Respecte a la signiﬁcació de les penes vegeu J. M. BAUCELLS, op. cit., p. 583
i s.
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dent que la visita episcopal a moltes de les parròquies es produïa
quan aquestes requerien alguna acció correctiva. Efectivament, la
visita es feia amb coneixement de causa, és a dir, el bisbe estava
prèviament alertat de les irregularitats i necessitats més urgents o
greus en cada cas concret. Però, tenint en compte el gran nombre
de parròquies visitades i la complexitat de continguts abordats en
cadascuna, la tasca pastoral del bisbe Bertran va ser ingent i minuciosa, i les intencions anaven més enllà de la casuística particular.
Andreu Bertran tenia un concepte molt ampli d’allò que signiﬁcava
inspeccionar i reformar a través de l’ofﬁcium visitationis (excercendo
visitationis ofﬁcium).
LA

INFLUÈNCIA DEL CONTEXT REFORMISTA DE L’ESGLÉSIA DEL QUATRE-CENTS EN

LA VISITA PASTORAL

És en aquest punt on hem de tenir en compte un altre factor,
prou ampli i prou inﬂuent aleshores: les preocupacions reformistes
en sectors de l’Església al segle XV.23 Avui, tothom està d’acord que
el XV és un segle de cisma i, paradoxalment, un segle de reforma.
En termes eclesiàstics, el quatre-cents ha estat batejat per alguns
estudiosos de la història de l’Església com el “segle de Gerson”,24
el qual, certament, fou una de les personalitats que més reclamà,
des del si de l’Església, una reforma interna urgent. La perspectiva
històrica ens ha facilitat la reﬂexió sobre els encerts, les ﬁtes, les
mancances i les limitacions d’aquests moviments prereformistes. No
hi ha dubte que la reforma i la ruptura de l’Església no és pas una
qüestió especíﬁca del segle XVI. Luter i Trento, ambdós del segle XVI,
ens són incomprensibles sense reconèixer els temps i fets anteriors,

23. Vegeu R. G. VILLOSLADA, Historia de la Iglesia católica. III. Edad Nueva 13031648, BAC, Madrid, 1967; ID, Aportaciones de la Iglesia de España en la época del Renacimiento, Historia de la Iglesia dirigida per FLICHE-MARTÍN, vol. XVII, p. 446 i s.; T. DE
AZCONA, Reforma de la Iglesia en España antes de la reforma luterana, ibídem. J. LORTZ,
Historia de la Iglesia en la perspectiva de la Historia del Pensamiento. II Edad Moderna
y Contemporánea, Ed. Cristiandad, Madrid, 1982, p. 49-61; E. ISERLOH: La vida interna
de la Iglesia, dins H. JEDIN, Manual de Historia de la Iglesia, IV, La Iglesia en la Edad
Media después de la reforma gregoriana. Ed. Herder, Barcelona, 1973, p. 857-883; F. RAPP,
La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a ﬁnes de la Edad Media, Nueva Clio, 25, Ed.
Arbor, Barcelona, 1973, p. 158-174.
24. L’expressió pertany a E. DECLARUELLE, L’Église au temps du Cisme et de la
crise conciliaire, dins Histoire de l’Église, dirigida per FLICHE-MARTIN, 14, París, 1962,
p. 837. Vegeu, a més, G. BACCRABÈRE, Visite Canonique de l’evêque, DDC, vol. 7, col.
1513. París, 1965.
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entre els quals destaquen els processos reformistes des del si de la
pròpia Església i el seu relatiu fracàs arreu d’Europa.
A la baixa edat mitjana, tots els escrits, lleis, cròniques, poemes,
sermons, diplomes, tractats eclesiàstics de tota mena, generals i particulars, sínodes diocesans, butllaris romans i dels ordes religiosos,
informacions de nuncis i visitadors, etc., ens fan veure que el desig
de reforma fou una veritable obsessió, especialment durant l’etapa
cismàtica, entre 1378 i 1414.25 Fins i tot la literatura satírica es
feia ressò de l’estat decadent de l’Església. Un exemple signiﬁcatiu és la coneguda carta de Llucifer dirigida al papa Climent VI
(1342-1352), expressió del sentiment del poble ﬁdel contra la cúria
d’Avinyó, en particular, i el clergat, en general. Llucifer dóna gràcies
al clergat per tot el que feia per la seva causa.26
Podríem resumir en tres els aspectes que els reformistes de
l’Església plantejaven:
— La reforma de la cúria romana i el seu règim ﬁscal.
— La vida dels clergues, tant pública com privada, especialment d’aquells que tenien la cura animarum.
— Els costums del poble cristià.
Un segle abans, al concili de Viena (1311-1312), segons la primera butlla papal de 1308 que n’anunciava la celebració, s’abordava,
a més del problema de l’orde del Temple i la croada a Terra Santa,
la reforma de l’Església tam in capite quam in membris. La gran
quantitat de documentació arribada al concili insistia en el fet que
calia una reforma de la cúria pontifícia, una renúncia d’aquesta als
servitia prelatorum, les annates, els delmes i altres censos i una reforma dels bisbes (per la deixadesa en les seves tasques relacionades
25. Caldrien moltes pàgines per tal de citar una petita part de la literatura reformista d’aquests segles. Recordem, però, alguns autors signiﬁcatius d’ençà del concili de
Viena: GUILLEM DURAND (†1328), De modo celebrandi concilii et de corruptelis in Enclesia
reformandis; ALVADO PELAYO (†1350), De planctu Ecclesiae; ENRIC DE LANGENSTEIN (†1397),
De unione ac reformatione Ecclesiae in concilio universali; MATEU DE CRACOVIA (†1410),
De squaloribus curiae romanae; TEODORICUS DE NEEHEIN, De necessitate reformationis ecclesiasticae in capite et in membris; PERE D’AILLY (†1420), super reformatione Ecclesiae
i Capita ageridorum in concilio generali de reformatione Ecclesiae; JOAN GERSON (†1429),
De emendatione ecclesiastica; NICOLAU DE CLEMANGES (†1434), De corrupto Ecclesiae statu;
NICOLAU DE CUSA (†1464), Concordantia catholica; JAUME DE JÜTERBOG (†1465), Advisamentum ad Papam pro reformatione Ecclesiae i De negligentia procelatorum libellus; RODRIGO
SÁNCHEZ DE ARÉVALO (†1470), De remediis afﬁctae Eclesiae militantis, etc. Cf. R.G.
26. Cf. G. ZIPPEL, “La lettera del diavolo al clero, dal recolo XII alla Riforma”,
Bulletino dell’Istituto Storico Italiano, 15 (1958), p. 43-193.
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amb les visites i la predicació). També s’hi parlava de la reforma
del clergat (educació moral i instrucció), de posar límit a l’acumulació de beneﬁcis, a les excomunicacions, la limitació a les reserves
pontifícies en la concessió dels beneﬁcis, la reforma dels monjos
i la del poble ﬁdel, ja que no observava les festes, s’estimava més
les ﬁres i mercats i ignorava els principis bàsics del cristianisme.
És a dir, omnis Ecclesia est reformanda.27
Tot i els intents reiterats, però poc valents, dels successius
papes i concilis, ni la reforma in membris ni la reforma in capite
no arribaven. La crisi general del segle XIV, el fenomen d’una fragmentació en esglésies nacionals i la ﬁscalització aclaparadora de
la cúria pontifícia agreujaven la situació, i al segle XV s’aixecaren
les veus de reformatio Ecclesiae amb caràcter d’urgència. De la reforma moral es passà a la reforma en tot el sentit institucional i
dogmàtic. Un mot ho resumeix: conciliarisme.28 Amb el Cisma, es
produïa la fragmentació deﬁnitiva i les possibilitats d’èxit d’aquesta
reforma institucional global eren minses, amb l’Església fracturada
des del seu caput. Si s’examinen les conseqüències del Cisma, amb
l’autoritat del Papa menyspreada i posada en dubte ﬁns i tot des
del si de l’Església, les lluites entre papes i faccions cardenalícies,
el conciliarisme, el gal·licanisme, s’entendrà la davallada i l’afebliment del poder moral de l’Església de Roma i la deixadesa entre
clergues i ﬁdels.
Mentrestant, accions de reforma in membris i idees prereformistes sacsejaven els esperits més conscients en algunes diòcesis i
províncies eclesiàstiques. La conducta immoral del clergat, alt i baix,
27. Entre els tractats escrits sobre l’estat de l’Església i del poble cristià cal
tenir present el del bisbe de Mende, GUILLEM DURAND, Tractatus de modo concilii generalis celebrandi et corruptetis in Ecclesia reformandis; vegeu-lo a J. HALLER, Päpstum und
Kirchenreform. Berlín, 1903, p. 58-65. Es pot veure la gran quantitat de propostes per
a la reforma presentades al concili a F. EHRLE, “Ein Bruchstück der Akten des Concils
von Vienne”, dins Archive für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters, 4 (1888),
p. 361-470. Vegeu també, G. MOLLAT, “Les doléances du clergé de la province de Sens
au concile Vienne”, dins Rêvue d’Histoire Ecclesiastique, 6 (1905), p. 318-326. Per als
decrets sobre la vida del clergat i les qüestions referents als costums del poble cristià,
vegeu HEFELE-LECLERQ, Histoire des conciles, VI-2, p. 643-719.
28. Cf. H.-X. ARQUILLIÈRE, “L’appel au concile sous Philippe le Bel et la genèse
des théories conciliaires”, dins Revue des Questions Historiques, 45 (1911), p. 23-55; O.
DE LA BROSSÈ, Le pape et le concile. La comparaison de leurs pouvoirs à la veille de la
reforme. París, 1965; B. TIERNEY, Foundations of the Conciliar Theory. The contribution
of the Medieval Canonist from Gratian to the Great Schism, Cambridge, Mass., 1963; P.
DE VOOGHT, Des pouvoirs du concile et l’autorité du pape au concile de Constance, París,
1965.
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que n’escandalitzava molts, ocupava aleshores multitud de constitucions dels concilis particulars,29 dels sínodes episcopals i moltes
planes dels registres de visites pastorals. Aquesta sembla haver estat
la posició de la província eclesiàstica Tarraconense, estretament vinculada al papat des del segle XIII, i implicada després, directament,
en el Cisma. Aquesta crisi profunda en el si de l’Església va estimular
les visites pastorals a les diòcesis catalanes com a instruments de
reforma dels costums i la moralitat de clergues i laics. Aquest fou
un dels objectius de les visites al quatre-cents,30 que s’adaptaren al
moment esdevenint principalment processos eclesiàstics.
Així, les visites pastorals no eren altra cosa que el ressò d’aquella
necessitat, unes accions que s’emmarquen dins una persistent tasca
de reforma moral, duta a terme pels prelats de la Tarraconense,
durant tota la baixa edat mitjana, i que hem de situar, també en
el cas de la nostra visita, en un punt d’aquest procés històric de
lluita i reforma, entre el concili de Viena i Luter. Viena és, per dirho de manera gràﬁca, el terminus a quo, i Luter, el terminus ad
quem. Quan ﬁnalment arribà el concili de Trento, que signiﬁcà, en
aquest sentit, la culminació del procés i l’adopció d’una línia de
conducció de l’Església, sembla que certs postulats de la reforma
que s’hi adoptaren ja havien estat assajats i llargament practicats en
el si de la província Tarraconense, empesos per l’esperit reformista
d’alguns dels seus prelats.31
Però, mentrestant, el desig de revifar la tasca pastoral del segle
XIV i, sobretot, del XV i, amb ella, l’empenta donada a la institució de la
visita pastoral, formen part de les iniciatives de control i regeneració,
si més no in membris (ja que no plantejava una reforma in capite),
per part d’un sector de l’Església occidental, ben representada per les
idees de l’esmentat J. Gerson (1363-1429). Són exempliﬁcadores les

29. No sorprendrà, doncs, aquesta frase del concili de París de 1429: “Illud
nefandissimum scelus (concubinatus) in Ecclesia Dei adeo invaluit ut iam non credant
christiani simplicem fornicationem esse peccatum mortale”, citat per C. G. VALDEAVELLANO,
Historia de la Iglesia Católica, op. cit., p. 235, núm. 97. Les solucions seran per a uns
que el clergat pogués contraure matrimoni; d’altres proposaran una formació adient per
poder observar el celibat. Un d’aquests fou J. GERSON amb el tractat Dialogus sophiae et
naturae super celibatu sive castitate ecclesiasticorum, dins Gersonii Opera omnia, II, Ed.
Dupin, Amberes, 170, p. 617-634.
30. L. MONJAS, op. cit., p. 520.
31. Aquesta tesi és la que postula L. Monjas als seus treballs. Sigui com sigui,
Trento, al temps que adoptava una via de reforma a l’Església, rebutjava els plantejaments
luterans i admetia el trencament deﬁnitiu de les esglésies europees.
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intervencions d’aquest famós personatge eclesiàstic en els concilis de
Reims (1408) i de Constança (1414).32 Gerson volia revifar l’antiga
institució de la visita pastoral donant-li un paper primordial. Arribà
a considerar-la com un dels eixos per a la reforma de l’Església,
el cardo totius reformationis ecclesiasticae, i per a l’aplicació de les
lleis per al seu funcionament i la seva viviﬁcació, sense la qual romandrien mortes l’applicatio legum ad operationem et sua viviﬁcatio,
quae aliter mortuae sunt vel larguescunt.33 Fou al Concili de Reims
on Gerson, en el seu sermo de visitatione prelatorum, presentà un
formulari de visita pastoral amb uns objectius ben clars:
a. Gerson recomanava examinar tot allò referent al rector de
la parròquia; primerament, la informació completa sobre
el personatge (títol, beneﬁci, valor econòmic, condicions de
vida, comportament moral, continència, etc.); en segon lloc,
i igualment aplicat a la resta del clergat curat, cercava la
informació sobre el compliment dels deures de llurs càrrecs:
el coneixement de les fórmules per a l’administració dels
sagraments, la celebració dels oﬁcis, l’administració de la
penitència i l’extremunció, la bona conservació de les hòsties
i sants olis en continents apropiats.
b. Considerava la importància de la visitatio rerum amb l’examen dels ornaments sagrats, dels altars, de l’església; també aconsellava que el visitador s’informés amb relació als
convents, hospitals, etc., si n’hi hagués.
c. La visita implicava la necessitat d’assabentar-se de les irregularitats en el comportament moral i religiós dels laics a
través dels interrogatoris. Hi havia, a més, en el formulari
de Gerson una especial atenció envers els infants i llur
educació.
d. Finalment, la instrucció gersoniana donava una llarga
llista de casos reservats al bisbe o al seu substitut visitador (l’entrada a la clericatura, la simonia, l’accés als sants
ordes).34
Una comparació entre els formularis exposats —el de la visita
pastoral del bisbe Bertran i el proposat per Gerson (1408)— porta
32.
1935, t, II,
33.
34.

Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti, Viena-Basilea, 1857p. 137 i s.
G. BACCRABÈRE, op. cit., cols. 1514-1515.
Gersoni Opera Omnia, II, Ed. Dupin, Anvers, 1706.
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a reconèixer llur connexió: l’esperit reformador que movia el formulari plantejat per Gerson i els aspectes que valorava com a més
importants en la institució pastoral, era també l’esperit de la nostra
visita pastoral. Les qüestions afrontades eren les mateixes, tret de
les variacions circumstancials o ambientals. A primer cop d’ull, per
exemple, podria semblar que hi ha alguns temes deixats de banda
en la nostra visita i, en canvi, considerats per Gerson com a fonamentals: l’atenció als infants i aquells que eren reservats al bisbe.
Tanmateix, és només en aparença, ja que la sistemàtica seriositat
amb què el bisbe Bertran va emprendre la realització de l’ofﬁcium
visitationis el va dur a enregistrar, de manera independent en un
altre quadern, els casos d’exclusiva jurisdicció episcopal, com els
sagraments reservats al bisbe —les conﬁrmacions, les noves ordenacions—, les llicències i manaments, etc. Així inicià una nova
sèrie documental a Girona que, sota el nom de “Registres de lletres
itineris”, es conserva a l’ADG.35
La teoria i la pràctica. Els plantejaments de la visita pastoral del bisbe Bertran a la diòcesi de Girona fan possible situar-la,
doncs, en un punt de cruïlla on conﬂueixen, d’una banda, les idees
prereformistes europees contemporànies i, de l’altra, la ja llarga
tradició pastoral de la diòcesi de Girona, d’acord amb la tendència
de l’Església de la Tarraconensis.36 Aquests factors, ben coneguts pel
nostre bisbe, determinaren, al meu parer, el contingut de la visita en
la línia de la més estricta voluntat de govern efectiu de la diòcesi,
i d’una política de reforma a nivell micro o in membris.
Les actituds del bisbe al llarg de la visita, amb relació als
aspectes que calia vetllar i/o reformar, ho posen de manifest:

35. Es conserva a l’ADG la sèrie d’Ordenacions, que inclou els registres d’ordres
majors i menors (eventualment amb tonsures), la qual s’inicia l’any 1332. El registre
número 4, amb tonsures, correspon al nostre període (de 1413 a 1497).
36. Poc després de la proposta de Gerson a Reims, l’any 1413, seguint el ﬁl cronològic, a Barcelona, l’eminent jurista Jaume Marquilles elaborava el qüestionari de visita
pastoral pel bisbe Francesc Climent, àlies Sapera. Aquest document excepcional, fruit
del bast coneixement jurídic, civil i canònic del seu autor, més que un mer qüestionari,
és una mena de declaració d’intencions i un manual per als visitadors, com l’exposició
Gerson. L. Monjas ha estudiat i ha comparat, a més, tots els formularis de visites coneguts de la Tarraconensis a la baixa edat mitjana. Veu a través seu una sòlida tradició
reformadora dins l’Església catalanoaragonesa, hereva de Ramon de Penyafort, seguida
per Joan d’Aragó, Jaume d’Aragó, Francesc Eiximenis i Vicenç Ferrer, que s’emmarca
dins el partit devot i reformador de la Roma anterior al Cisma, amb el qual Pedro
de Luna, després el papa cismàtic Benet XIII, havia mantingut fructífers contactes. L.
MONJAS, op. cit., p. 231 i s.
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— Exigència moral envers el baix clergat de la diòcesi, els
serveis i els comportaments, preferentment, dels curats.
— Pedagogia adreçada als curats per a la correcta realització
dels oﬁcis, l’administració dels sagraments i la cura de les
res sacrae.
— To benvolent davant les situacions socioeconòmiques difícils
que empobrien bastants comunitats parroquials rurals.
— Austeritat en les ordres de despeses de manteniment,
reparació, construcció, dels objectes i materials de les
esglésies.
— Esforç d’objectivitat i, sovint, silenci cautelós, davant les
acusacions sospitoses de poca credibilitat, per part dels laics
contra els clergues. Inversament, si les acusacions semblaven
prou fonamentades, hi havia l’actuació enèrgica i punitiva
de la justícia eclesiàstica.37
Es tractava, doncs, d’una demostració de l’autoritat moral i
religiosa davant les comunitats parroquials, de clergues i de ﬁdels.
Les seves accions i decisions eren determinants i responien a uns
objectius clars:
— Com a nou cap i pastor de la diòcesi, el bisbe exercia
manifestament la seva potestat i es presentava en persona
a cadascuna de les parròquies.
— Subratllava el control i protecció de la cura d’ànimes: que
no hi hagués parròquia sense servei.
— Volia tenir coneixement exhaustiu dels quadres beneﬁcials i
del baix clergat de la diòcesi: prenia nota de tots i cadascun
dels clergues i inventariava tots i cadascun dels beneﬁcis
existents.
— Combatia la precarietat beneﬁcial, modiﬁcant, si calia, el
quadre beneﬁcial de la parròquia o reestructurant, de facto, la geograﬁa eclesiàstica: el bisbe Bertran era clarament
conscient que era necessari resoldre les situacions de precarietat i l’escàs valor d’alguns beneﬁcis.

37. Són els casos d’extrema gravetat i negligència per part dels clergues els que
provoquen l’actuació de la justícia eclesiàstica, en què el to de les enquestes s’acosta
al dels processos. Vegeu el cas del regent de la parròquia de Sant Cebrià de Lledó, a
l’apèndix documental.
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— Era estricte amb el fet que els curats coneguessin la litúrgia, l’administració i la signiﬁcació dels sagraments i
respectessin les normes canòniques.
L’AUTOR

RESPONSABLE DE LA VISITA PASTORAL DE

1420

El darrer factor, on conﬂueixen tots els altres elements que
expliquen i determinen la copiosa labor pastoral, és la persona del
bisbe, l’autor de la visita pastoral gironina de 1420-1423. Abans,
però, s’ha de fer esment d’un primer nivell d’autoria:38 la de l’escrivà, Antoni Bellot, responsable de la redacció dels registres. Per
l’estructura sistemàtica d’aquests, sembla que posseïa una sòlida
tècnica jurídica. Era el notari episcopal i, en certs moments de la
visita, la seva actuació ultrapassà les funcions pròpies de l’escrivà,
arribant, ﬁns i tot, a exercir les de visitador.39 Ara bé, com ja hem
vist, la mateixa estructura dels registres reﬂecteix l’ordre i els plantejaments de l’autor veritable, de qui partí la iniciativa i que presidí
en persona la visita, que fou el bisbe Andreu Bertran.
La indagació en la vida d’Andreu Bertran fa que es pugui valorar
aquest home com un personatge estricte en les seves conviccions
religioses, actiu i voluntariós i, alhora, coneixedor convençut dels
plantejaments reformistes, inquietuds que compartí, en els moments
de crisi i de cisma que visqué de ben a prop. Va formar part d’una
generació de prelats de la Tarraconense, amb Francesc Climent,
Dalmau de Mur, Alfons de Tous i altres homes d’Església, com
Vicenç Ferrer, amb estretes vinculacions i contactes entre ells, als
quals va tocar gestionar l’agitada època cismàtica fent malabarismes amb el poder reial i el papat. Alguns, com és el cas d’Andreu

38. J. M. ALIOT, Visites arxidiaconales de Josas. París, 1902, p. VII-VIII, distingeix
entre l’autor veritable i l’autor responsable.
39. L’any 1423, és a dir, uns tres anys després de l’inici de la visita episcopal,
el bisbe Bertran donava plens poders a Antoni Bellot per exercir la visita; de fet, les
darreres dinou visites de tot el seu llarg viatge pastoral. El 12 d’abril, Antoni Bellot inicià la visita de les parròquies de la vall de Mieres. Al P. 18 de l’ADG, f. 114r, consta la
còpia del document que acredita el notari episcopal com a visitador, que comença així:
“Antonius Bellot, presbiter bacallarius in decretis, beneﬁciatus in ecclesia Barchinonense,
reverendi in Christo Patris et Domini, domini Andrei Dei Gratia episcopi Gerundensis
secretarius, comissarius et visitator ab eodem domino episcopo depputatus, cum eiusdem domini episcopi pattentibus...” Els folis següents completen l’itinerari parroquial
realitzat pel delegat episcopal.
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Bertran, home recte i ambiciós, no van veure les seves expectatives
del tot assolides.
Una de les dades decisives entorn d’aquest home és el seu
origen jueu. Els autors coincideixen a identiﬁcar Andreu Bertran
com un jueu convers d’origen valencià. Alguns el reconeixen com
el jueu convers Astruch Levi, i d’altres com el jueu rabí Mosse.40
Certament, és aquesta una època de forta inﬂuència i decisiva intervenció de personalitats d’origen valencià al Principat, i també dins
la cúria romana. Fou, potser, l’efecte d’una profunda convicció en
el fet de prendre i defensar la nova religió allò que portà Bertran
cap a una actitud recta i exigent, com és el cas de molts conversos
que arribaren al cim de la jerarquia eclesiàstica d’ençà el segle XII.41
Sobre la personalitat d’Andreu Bertran, Dalmau de Raset, dietarista
del sínode de Lleida de 1418, en el qual Andreu Bertran i Francesc
Climent foren actors principals i aliats, deia que, en respondre aquell
als ambaixadors reials, “tot tremolave”.42
Però parlem de fets. Benet XIII, en una butlla datada el 25 de
febrer de 1402, intimava el bisbe i el Capítol valencià perquè donessin un beneﬁci a Andreu Bertran, rector de Torrente, a València.43
L’any 1412, el nostre home ja era degà de la col·legiata d’Avinyó,
penitencier del Papa i també el seu almoiner, rector de Torrente i
de Sant Andreu d’Avinyó del Val, doctor en teologia i, des de 1407,
canonge de València.44 Sabem que participà i treballà notablement
en la disputa de Tortosa de 1413-1414, famosa controvèrsia religiosa entre rabins jueus i doctors cristians, promoguda pel convers
Jeroni de Santa Fe i convocada per Benet XIII, el papa Luna. Hi

40. ZURITA, Anales de Aragón, lib. XII, cap. XLV, f. 109r-v; YITHAZK BAER, Historia
de los judíos en la España cristiana, Madrid, 1981, vol. II, p. 488-489; BOFARULL, Historia civil y eclesiástica de Cataluña, t. V. cap. XLVII, p. 292 i 336. Segons aquest autor,
Andreu Bertran era Astruch Levi, però S. PUIG I PUIG (Episcologio catholica Medii Aevii,
I, p. 130) l’ha identiﬁcat com el rabí Mosse.
41. F. VERNET, Juifs (Controverse avec les), DDC, v. 8, 2 p, col. 1892.
42. JOSEP M. MARQUÈS, “El Sínode de Lleida de 1418”, dins Jornades sobre el
Cisma d’Occident a Catalunya, Barcelona, 1988, p. 467.
43. PUIG I PUIG, op. cit. p. 297. També CÁRCEL ORTI, M. i BOSCÁ CODINA, J. V., op.
cit., p. 296.
44. ID. L. DE LA CUADRA, Catálogo-Inventario de los documentos del monasterio de
Guadalupe, Madrid 1973, 1252-1253, pàgs. 301-332. Hi trobem algunes concessions de
Benet XIII a Guadalupe, bé fetes directament, bé mitjançant el seu penitencier major,
Andreu Bertran. L’Arxiu Capitular de València conserva pergamins interessants (els núms.
0702 i 0686) sobre la primera etapa del personatge.
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van ser presents, entre els representants de la part cristiana, Vicenç
Ferrer i també Andreu Bertran, “professor d’Escriptura i almoiner
del papa”.45 El nostre bisbe era un home instruït en llengües caldea i hebrea i en teologia.46 És considerat autor d’un oﬁci en vers
sobre la passió de Jesucrist. L’any 1414 el trobem al voltant del
papa Luna, després d’una trajectòria de ràpid ascens en el si de la
cúria avinyonesa.
L’any 1416 entrava a Barcelona com a bisbe, nomenat pel seu
Papa benefactor. Ho fou ﬁns l’any 1419. Aquest nomenament, en plena
crisi cismàtica, és signiﬁcatiu. S. Puig i Puig també ho considera així.47
Partidari del seu benefactor, Benet XIII, l’acompanyà a Peníscola quan
aquest s’hi retirà l’any 1415. S’oposà al decret de Ferran I de 1416
pel qual es comprometia a sostreure els seus reialmes a l’obediència
del papa Luna i a enviar delegats al concili de Constança. Però, quan
el 26 de juliol de 1417 Benet XIII fou deposat, acusat d’heretge i de
provocar el cisma, i es prohibí als cristians de donar-li obediència,
Bertran aconsellà al papa Luna de renunciar, i fou ell qui va rebre
el legat del nou papa Martí V.48 La por davant la sostracció d’obediència fou potser la que ocasionà el pas de Francesc Climent, el
bisbe sortint, a l’arquebisbat de Saragossa i el nomenament d’Andreu
Bertran a Barcelona.49 També el Rei pressionà el nou bisbe, que va
obeir-lo, abandonà Peníscola i féu la seva entrada oﬁcial a Barcelona
el 17 de febrer. Ferrer Soler50 també aﬁrma que molt probablement
assistí al concili de Constança (1414-1418), fet que justiﬁcaria que
conegués els plantejaments reformistes de J. Gerson.

45. A. PACIOS LÓPEZ, La disputa de Tortosa, II vols. Instituto Arias Montano, CSIC,
Madrid-Barcelona, 1957. L’autor, al vol. I, p. 39, ens diu: “Ramon Albó presentà un volum
en defensa del Talmud i el respongué l’Andreu Bertran, professor d’Escriptura, almoiner
del Papa, en les sessions 63 i 65. Però no se’ns dóna cap detall ni del quadern ni de les
respostes. Vegeu també p. 50, 72-73 i 82-83 i vol. II, p. 572 que diu, respecte d’aquelles
sessions: Hoc perscrutabiliter inquisitio per reverendos Patres meos et Dominos in sacra
pagina laceratos, fratrem Sancium Porta, Sacri Palatii Magistrum, Andream Bertrandi,
Domini Nostri Pape elemosinarium...”
46. Vegeu S. PUIG I PUIG, Episcopologio Barchinonense Pedro de Luna.... Ein Leihregister aus der Bibliothek des letzten Avignoner Papstes Benedikt XIII (Petrus de Luna),
dins Rivista di Storia della Chiesa in Italia, XX (1966), p. 309-327, podem trobar algunes
lectures fetes, entre altres per Andreu Bertran.
47. S. PUIG I PUIG, op. cit. p. 297 i 299.
48. N. FERRER SOLER, “El bisbe Andreu Bertran i el palau episcopal de Girona”,
dins AIEG, vol. XXXIV (1994).
49. ACA, Bulas pontiﬁcias, llig. 62, núm. 21, i Arxiu Municipal de Barcelona,
Dietari Municipal, I, p. 202.
50. N. FERRER SOLER, op. cit., p. 127 i s.
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Com a nou bisbe de Barcelona assistí a Corts el 1416, i el mes
de març de 1419 a les de Sant Cugat. L’any 1417 celebrà capítol general i ordenà, entre altres coses, que no s’instituís cap beneﬁci a la
catedral que oferís unes rendes inferiors a 16 lliures. Encara bisbe de
Barcelona, l’any 1418 Bertran tingué un paper rellevant al Concili de
Lleida que havia de tancar el Cisma a Catalunya, encapçalant el grup
dels prelats catalans que es resistien a acceptar el legat del nou papa
Martí V. Però fou també ell un dels que ﬁnalment van claudicar en la
via de la defensa, negaren la legitimitat del papa Luna i acceptaren
el subsidi que el legat pontiﬁci havia demanat.51
El 7 de març de 1419 el nou papa Martí V el nomenà bisbe
de Girona.52 En aquests anys conﬂictius i crítics, essent la Corona d’Aragó el centre del Cisma, el bisbe Bertran, encara bisbe de
Barcelona, havia estat ﬁdel, gairebé ﬁns a l’últim moment, al papa
Luna.53 En Puig i Puig aﬁrma que Andreu Bertran es resistí a deixar
Barcelona.54 És possible que el pas a Girona (1420-1431) signiﬁqués
una degradació per a ell. Tot i així, la seva actitud al capdavant del
seu govern diocesà fou molt activa des dels primers moments. Ultra
la labor pastoral, també sabem que el bisbe Bertran va reediﬁcar
moltes estances del sector més septentrional del palau episcopal
de Girona.55 El reconeixement vers aquest home fou un fet: Martí
V el feia ambaixador personal al concili provincial tarragoní l’any
1424. Però sembla que Bertran continuava pressionant per al seu
retorn a Barcelona.56 Finalment, el Papa el nomenà de nou bisbe
de Barcelona el 5 de maig de l’any 1431.57 Els autors li atribueixen
un parell d’anys al capdavant de la seu barcelonina, hi morí l’any
1433. El cas és, però, que segons un document regestat al catàleg
de pergamins de l’Ajuntament de Girona, datat el 13 de juliol de

51. Vegeu nota 42.
52. S. PUIG I PUIG, op. cit., p. 296-297 sobre l’elecció dels bisbes espanyols directament pel papa Martí V, vegeu J. GOÑI GAZTAMBIDE, La presencia de España en los
concilios generales del siglo XV, Historia de la Iglesia en España, III –1r–, dirigida per R.
GARCÍA VILLOSLADA, BAC, Madrid, 1980, p. 61-62.
53. J. VILLANUEVA, Viaje Literario a Las Iglesias de España, t. XVIII: Viaje a Barcelona,
Madrid 1851, ÍD. t. XIV: Viaje a Gerona, Madrid, 1850. Ambdós toms parlen d’Andreu
Bertran, com un dels bisbes en el temps del Cisma.
54. S. PUIG I PUIG, op. cit. p. 27.
55. N. FERRER SOLER, op. cit.
56. Sabem a través del registre de lletres Itineris, t. 130, núm., 244, f. 76v de l’ADG, que
l’any 1429 el bisbe diu haver tingut notícia que el Papa el trasllada a Barcelona. Comissiona
Miquel Pérez, nebot seu, a l’audició de comptes de les causes pies i testaments de Barcelona.
57. ADG, Reg. Lletres, U-131, fol. 25v (nota).
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1431, el bisbe Bertran ja hauria mort aleshores i la diòcesi de Girona
quedava vacant.58 Tornem, però, enrere.
Des del nomenament al bisbat de Girona (el mes de març de
1419) per part del nou papa Martí V, ﬁns a la seva presa de possessió
de la dignitat episcopal, el bisbe Bertran havia assistit a les Corts de
Sant Cugat. Tenim enregistrada la presa de possessió el 18 de febrer
de 1420.59 Quatre mesos més tard, el juny de 1420, iniciava el seu
llarg viatge de visita a les parròquies de la nova diòcesi. L’inici de
la tasca pastoral pogué anar precedida i complementada amb la
celebració d’un sínode diocesà.
D’aquest fet, en tenim notícia indirecta. És sabut, des del mandat
d’Arnau de Mont-rodon, que els sínodes diocesans a Girona havien
de reunir-se el dimecres després de la Dominica in Albis.60 Tot i
el buit de fons de documentació sinodal en aquest segle XV,61 i la
manca de fons directes, la pròpia visita fa sospitar, diverses vegades,
amb fonament, la possible celebració d’un sínode diocesà en l’espai
d’aquests quatre mesos, coincidents amb l’època de celebració dels
sínodes a Girona, després de l’arribada del bisbe a aquesta ciutat.
Sembla del tot acceptable aquesta suposició. Al sínode, si s’hagués
celebrat, s’hauria de veure el primer contacte amb el cos de l’estructura eclesiàstica gironina i la divulgació de les primeres disposicions. La tasca pastoral es veuria complementada en l’exhaustiva
visita posterior. Així s’interpreten les declaracions d’alguns testimonis
dels interrogatoris de la visita. L’assumpte era sempre el mateix: el
concubinatge dels clergues. En alguns casos, els testimonis laics
puntualitzaven: “el capellà tenia una concubina, però en sentir dir
que al bisbe no li agradava, la tragué del poble.”62 O bé: “després
que el sagristà sabés que al bisbe no li agradava que els clergues
tinguessin serventes, tragué la dona fora de casa seva.”63 Els obrers

58. ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA. Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de
Girona (1144-1862), vol. I, Fundació Noguera, col·l. Diplomataris, 32. Barcelona, 2005,
p. 634, n. 830.
59. ADG, Reg. Lletres, sèrie Cúria i Vicariat General, U-120, f 35r. El document enregistrat ve seguit de la seva època on se sintetitza: “Die XVIIIa Februarii anno a Nativitate
Domini Millessimo. cccc°. vicesimo, Reverendus in Christo Pater et Dominus, dominus Andreas,
Dei Gratia olim episcopus Barchinone, recepit possesionem dignitatis episcopalis Gerundensis.”
60. Vegeu J. M. PONS I GURI, op. cit., Reculls d’estudis d’història..., p. 117. La
disposició és de 1335, d’Arnau de Mont-rodon, constitució 19a.
61. Vegeu el primer capítol, nota 39.
62. Interrogatori al batlle i obrers de Matajudaica (p. 17, f. 7r-v).
63. Interrogatori a Sant Julià de Boada (p. 17, f. 61v-62r).
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de Mont-ras ens aporten una dada de temps: “... el capellà tragué
(dimisit) la dona ara fa tres mesos i per la qual havia estat difamat
en temps passats.”64 Però hi ha també referències més concretes a
un sínode: sobre si “el capellà va ésser difamat per tenir relacions
amb una dona”, un testimoni d’Albons aﬁrmava que “no sap ni ha
sentit dir que visqués enlloc amb ella des del proppassat sínode:
a sinodo pròxime preterita”; la declaració d’un obrer de Fontclara
avala aquesta hipòtesi: “abans de la celebració del darrer sínode
(novissime), el capellà tenia una serventa per la qual fou difamat,
però després del sínode fou expulsada de la parròquia.”65
Potser tampoc no és casualitat que sovintegin casos de clergues curats absents del seu beneﬁci en el moment de la visita del
bisbe, amb o sense llicència, que ho eren, precisament, des d’inicis
de juny. Potser s’absentaren des del moment que van conèixer les
intencions o l’anunci de la visita episcopal? No hem trobat cap
notícia del sistema que s’utilitzava per anunciar la visita pastoral,
però hi ha indicis per pensar en un anunci o edicte general a tota
la diòcesi, segurament a partir del pressuposat sínode.
UNA

VISITA EFECTIVA I EXECUTIVA

El bisbe Bertran s’havia proposat visitar i donar-se a conèixer
arreu de la diòcesi. Si apleguéssim tots els dies de visita, sumaríem
gairebé un any i mig de viatge. Sens dubte, la visita va constituir
la seva principal missió durant els primers anys de pontiﬁcat gironí
—gairebé un terç— i també la tasca pastoral més ambiciosa i laboriosa desenvolupada al llarg dels segles de la baixa edat mitjana
a la diòcesi de Girona.
Comparant-la amb altres ja estudiades, i també amb les visites pastorals anteriors de la mateixa diòcesi de Girona, la de 1420
és eminentment executiva. El bisbe Bertran ignorà altres circumscripcions administratives i subdivisions eclesiàstiques, mantenint
una única demarcació vàlida, la diòcesi, a la qual constantment
feia referència. Els càrrecs i òrgans de l’organització territorial de
l’Església gironina no tingueren cap protagonisme i s’imposà l’equip
centralitzat, encapçalat pel bisbe en persona. Entre ell —el cap de
la diòcesi— i la comunitat parroquial semblava que no hi havia
intermediaris. La parròquia es rebel·là com la circumscripció ecle64.
65.

P. 17, f. 84v.
P. 16, f. 16r i P. 17, f. 64 r-v, respectivament.
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siàstica bàsica i cohesionada que vertebrava les comunitats rurals
a les terres baixempordaneses i en el recorregut diocesà.
El viatge pastoral d’Andreu Bertran transcorregué a través
del territori de la diòcesi, des del litoral ﬁns al darrer racó dels
Pirineus, seguint el més pur estil itinerant de les corts medievals
clàssiques. Al llarg dels registres es feia acta de la visita a cada
parròquia. També generava un seguit de disposicions, permisos,
manaments i, ﬁns i tot, judicis, retractacions públiques, condemnes
i ordres d’empresonament. Tota una tasca de govern pastoral que
posava en marxa l’engranatge de la cúria diocesana, aquest cop
itinerant,66 i que es reﬂectia en una producció documental bastant
voluminosa derivada de l’exercici de l’ofﬁcium visitationis —com
esmenta l’escrivà en alguns moments crucials. Aquestes disposicions complementaven la labor pastoral i enriqueixen avui els fons
documentals de l’ADG.
Un dels factors bàsics en l’organització de la itinerància episcopal era el lloc de partença, però encara més important ho era
l’existència d’un enclavament que actuava com a centre d’operacions,
un indret on s’establia el seguici episcopal i des d’on operava per
tota la contrada, la zona pròxima o àrea d’inﬂuència. Es tractava,
normalment, d’un centre de jurisdicció eclesiàstica, un castell, un
monestir o una vila de domini de l’Església de Girona. Un cop
coberta aquella zona, el seguici es desplaçava cap a un altre punt
del territori diocesà des d’on desplegava l’activitat pastoral per la
nova àrea. Cada dia, quan aquella activitat acabava, el seguici tornava al seu enclavament provisional, on prosseguia l’activitat i els
afers del govern diocesà. Això ho sabem a través dels registres de
lletres itineris.
El bisbe viatjava acompanyat, en primer terme, i segons s’esmenta en alguns passatges dels registres, pel seu notari apostòlic i
secretari, el qual també era l’escrivà de la visita. Antoni Bellot era
prevere i batxiller en dret i en el llenguatge d’aleshores, era familiar
del bisbe, és a dir, persona de la seva total conﬁança. Ell va ser
present durant tot el tour, i potser també l’havia acompanyat en
la seva anterior etapa com a bisbe de Barcelona.67 A més d’aquest

66. M. CÁRCEL ORTI i J. V. BOSCÁ CODINA, op. cit.
67. Antonius Bellot, presbiter bacallarius in decretis, beneﬁciatus in ecclesia barchinonense, així se l’esmenta al document de delegació del càrrec de visitador, l’any
1423. ADG, P. 18, f. 114r.
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càrrec, el bisbe Bertran havia anat dotant Bellot, a poc a poc, amb
nous beneﬁcis que apareixen consignats al registre de lletres de
l’ADG. Així, a través de la visita pastoral, sabem que l’any 1423
Bellot era titular de la domeria curada de Vila-romà (Sant Joan
de Palamós).68
Altres persones, de la seva conﬁança i potser del seu “equip”
en etapes anteriors, apareixen esmentades diverses vegades al llarg
del registre, segurament formaven part també del seguici episcopal:
amb tota seguretat devia ser-hi Dionís Begudà, que a més de ser
prevere de conﬁança i de l’entorn del bisbe, és a dir, dels anomenats familiars del bisbe69 (i a qui també conferí beneﬁcis, com la
sagristia de Llagostera o la doma de Torroella de Fluvià),70 era el
seu procurador ﬁscal —es pot deduir la raó de la seva presència
durant l’exercici de la visita i, per tant, la importància del seu vessant econòmic i tributari. També hi era el discret Pere Bou, prevere, ecònom i procurador general del bisbe.71 Finalment, també
apareixen puntualment citats el venerable Pere Gibert, prevere, Pere
Malacoma, també familiar del bisbe72 i canonge d’Astorga, a qui
el bisbe Bertran conferí un beneﬁci a l’església de Rupià,73 i Lluís
Campmanyes, clergue de València també familiar seu, a qui concedeix, per exemple, un beneﬁci a la seu.74 No sabem, de moment, res
més d’altres possibles persones del seguici episcopal, com servents
i personal d’intendència que, amb tota seguretat, havien de viatjar
amb el bisbe, ni tampoc del mitjà de transport.

68. P. 18, f. 35r. A l’ADG, Registre Itineris, I-2, f. 153v, segons els resums documentals consultats per Internet, el 23 de maig de 1423 el vicari general confereix a
l’Antoni Bellot, secretari del bisbe, la sagristia de Calonge, vacant per òbit d’en Nicolau
Madrenys i el mateix dia en Bellot en pren possessió (f154). Però a la visita pastoral
a Vila-romà, el setembre del mateix any, l’esmentat Madrenys és viu i continua com a
titular de la sagristia de Calonge (P. 18, f. 36v).
69. ADG, Reg. Itineris, T-130, núm. 90, f. 29v o núm. 183, f. 53r.
70. ADG, Reg. Itineris I-2, f. 160.
71. ADG, Manuals de Col·lacions de Beneﬁcis, D-182, f. 203.
72. ADG, Reg. Lletres Itineris, T-130, núm. 171, f. 49r.
73. ADG, I-2, f. 123v. Fou el 24 gener de 1422.
74. ADG, Reg. Lletres Itineris, T-130, núm. 206, f. 59r.

EL TERRITORI I L’ITINERARI DE LA VISITA
PEL BAIX EMPORDÀ

Com en les visites de la baixa edat mitjana a la diòcesi de
Barcelona, la visita pastoral de 1420-1423 a Girona acostumava
a ser una parròquia per dia, i és molt probable que la recaptació
de la procuratio funcionés també segons la mateixa lògica: una,
pel conjunt de parròquies visitades en un dia. El que no semblava
seguir el criteri barceloní era la selecció de les parròquies visitades, ja que, en el nostre cas, no deixava de banda les més humils
i pobres,1 ans al contrari, al Baix Empordà foren algunes de les
parròquies més riques les que quedaren fora del recorregut episcopal
(la Bisbal, Verges, Torroella de Montgrí o Peratallada). L’ordre de
visita de les esglésies, d’altra banda, ve determinat, en bona part,
per factors conjunturals, alguns dels quals, malauradament, avui no
es poden avaluar, però també hi intervé la conﬁguració geogràﬁca,
jurisdiccional i política del territori.
Així, dia rere dia, setmana a setmana, durant mesos i mesos,
el bisbe recorregué tota la diòcesi i, dins d’aquesta, bona part del
territori que anomenem avui Baix Empordà. Quan parlem del Baix
Empordà, prenem com a referència la comarca tal i com fou delimitada en la divisió comarcal de la Generalitat de Catalunya l’any
1936. Ara bé, el recorregut per les parròquies baixempordaneses
fou realitzat pel bisbe en dues etapes:

1.

J. M. BAUCELLS, op. cit., p. 222 i 233.
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Taula 5
El recorregut pel Baix Empordà en la visita pastoral
de 1420-1423

Primera etapa

1420-1421

Zona nord de les Gavarres 45 esglésies
ﬁns al límit amb l’Alt Em- visitades
pordà i el Gironès

Segona etapa

1423

Zona sud i sud-est de 12 esglésies
les Gavarres i Vall d’Aro visitades
(+ Canet de la Tallada i
Pedrinyà)

DESCRIPCIÓ

GEOGRÀFICA DE LES DUES ETAPES

El bisbe inicià tot el seu llarg viatge pastoral, precisament, pel
Baix Empordà. El primer estiu de l’extensa visita, concretament els
mesos de juliol i agost de 1420, inspeccionà el primer gran grup de
parròquies baixempordaneses situades entre les Gavarres i el límit
amb l’Alt Empordà, o més ben dit, el límit amb el territori del comtat
d’Empúries. Parròquia rere parròquia, de manera correlativa, el bisbe
recorregué aquesta zona, sense sortir-ne més que excepcionalment.
Quan deﬁnitivament l’abandonà a ﬁnals de l’estiu, el bisbe ho va
fer per prosseguir el seu camí vers altres comarques de la diòcesi,
i només va tornar puntualment al Baix Empordà actual durant uns
dies del gener de 1421, en els quals visità un reduït grup de quatre
parròquies de la zona més interior de la comarca i limítrofa amb
l’actual Gironès: Vilopriu, Colomers, Gaüses i Jafre.
Aquesta incursió no impedeix que es pugui concloure que la
primera part del recorregut pastoral dibuixa clarament una regió
natural formada pel territori de l’actual Baix Empordà, que deﬁneix,
al sud, el massís de les Gavarres, i a la banda nord, el Montgrí, a
la llinda de l’Alt Empordà. Aquesta àrea s’aprecia en el mapa. Tot
i que no correspon a cap divisió de iure, ni política, ni eclesiàstica,
aquesta primera part del recorregut deixa implícita una realitat aleshores de facto, geogràﬁca i humana, que podria haver estat l’origen
de l’actual Baix Empordà.
Per completar l’itinerari per l’actual comarca, hem de situarnos més endavant, dos anys després. En aquesta ocasió, el bisbe
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Bertran feia l’anomenada segona etapa, concretament des del vessant
sud de les muntanyes de les Gavarres ﬁns al mar, visitant les parròquies de Calonge, Vall-llòbrega, Vila-romà (Sant Joan de Palamós)
i de la vall d’Aro, a l’ombra del poderós monestir de Sant Feliu de
Guíxols, el seu centre d’inﬂuència indiscutible. De nou, la cartograﬁa
ens revela una segona regió. Era la tardor de 1423. El recorregut
per aquesta zona sud del Baix Empordà només es va interrompre
puntualment per fer una sobtada visita a Sant Martí d’Empúries, a
l’actual Alt Empordà. Durant aquest trajecte, el bisbe es va aturar
a Canet de la Tallada i a Pedrinyà, que també són parròquies del
Baix Empordà.
Ultra aquest breu parèntesi cap al nord, les dues etapes de la
visita pastoral completen el mapa del Baix Empordà. Però ambdues
són distants cronològicament: l’una realitzada entre els anys 1420
i 1421, i l’altra l’any 1423. Aquesta diferenciació en el temps es
justiﬁca a partir de la consideració de factors com la conﬁguració
topogràﬁca i física del territori, la xarxa de camins i vies de comunicació d’aleshores, i els centres jurisdiccionals que marcaven les
àrees d’inﬂuència a la baixa edat mitjana. El disseny de l’itinerari
també sembla haver tingut en compte la planiﬁcació dels indrets
on s’instal·lava la “cúria itinerant”2 durant l’exercici de la visita, una
estada que normalment es produïa en els principals nuclis d’inﬂuència
de cada zona o en centres i castells de jurisdicció eclesiàstica.
Tots aquests factors evidencien, en principi, dues àrees geogràﬁques diferenciades, delimitades, grosso modo, pels territoris a una
banda i a l’altra de les Gavarres. Mirem el mapa amb deteniment. El
primer territori visitat per Andreu Bertran els anys 1420-1421 dibuixa
una plana entre relleus, presidida al nord pel Montgrí, muntanya
solitària i independent amb una alçada per sobre de tots els grups
muntanyencs de la zona. Aquests són la cadena de les Gavarres,
al sud-oest de la plana, que comencen a l’interior i cauen, en línia
diagonal i descendent, cap al mar, i el massís de Begur, al llarg
de la costa. Però, a diferència del Montgrí, les formes d’aquella
cadena i d’aquest massís són suaus i les alçades no ultrapassen
els tres-cents metres, en conjunt conﬁguren un relleu en forma de
“v” que ﬁnalitza a Palamós, sense, però, trobar-s’hi mai. Aquesta
primera àrea és la depressió de Pals i les planes del riu Ter i del
Daró, constituïdes aleshores per terres i boscos que albergaven vi2.

Vegeu el darrer apartat del capítol anterior.
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les, pobles, petits llocs rurals i masos dispersos, envoltats, sovint,
de rieres, estanys i aiguamolls.
La segona gran subàrea deﬁnida per l’itinerari, la de l’any 1423,
ve delimitada també pels relleus de la zona. Així, començant al
vessant marítim i meridional de les Gavarres, descendeix vers el
sud-est ﬁns a la mar i troba el seu límit sud als peus del massís de
les Cadiretes. Aquí, als contraforts de les Gavarres que contemplen
la Mediterrània, les alçades de Bell-lloc, Solius i Romanyà apareixen de manera precisa per encerclar i indicar la conca formada
per la vall d’Aro, la depressió costanera del Ridaura. Aquí també
l’itinerari segueix la geograﬁa: Sant Feliu de Guíxols i la vall d’Aro,
tot i que pertanyen actualment al Baix Empordà, formen una subcomarca que sempre s’ha orientat cap al Gironès.3
La toponímia empordanesa reﬂecteix tota aquesta morfologia.
Per la seva banda, tot i que els grups de muntanyes delimiten el
recorregut pastoral, malgrat el relatiu poblament dels relleus de
Begur i de les Gavarres respecte a les planes, molt més poblades,
pel seu caràcter senil i benigne, les cadenes muntanyenques mai
no foren obstacle per a la instal·lació humana i la consecució d’un
hàbitat favorable, i per això també serien objecte de visita pastoral.
Allà, la disposició dispersa de la població —característica de tot el
Baix Empordà—4 era més clara, en masos i terres aïllades dins un
accidentat territori format per boscos i pastures.
GEOGRAFIA

POLÍTICA I HUMANA

El Baix Empordà a començaments del segle XV apareix com
un dels territoris més profundament feudalitzats de Catalunya. El
braç nobiliari a les terres gironines representava la tercera part
del total de Catalunya. Però la comarca estava immersa en un procés vacil·lant, fruit de la descomposició del règim feudal: persistien
les estructures d’un feudalisme arcaïtzant, amb constants i sobtats
canvis i transaccions jurisdiccionals de llocs i territoris, i s’obria pas
un desig creixent de deslligar-se de càrregues senyorials. Aquest es
manifestava en fenòmens socioeconòmics i polítics, com els nombrosos processos de lluïsme de pobles, per revertir la seva jurisdicció

3. Web oﬁcial de Sant Feliu de Guíxols: www.santfeliu.net.
4. J. CARANDELL PERICAY, El Bajo Ampurdán. Ensayo geográﬁco, Diputación Provincial de Gerona, Girona, 1978.
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a la corona, el dinamisme de les noves classes mercantils i el creixement de les petites terres franques i les viles reials, en detriment
de les terres sota jurisdicció senyorial. Finalment, l’enorme pes dels
mals usos i les càrregues senyorials sobre bona part de la pagesia
de la comarca, d’economia eminentment rural, estava gestant ja la
generació que lluitaria per l’alliberament de la remença.5
La política de subinfeudacions durant la Baixa Edat Mitjana,
que seguí a l’època feudal clàssica, fou l’origen de la ruptura entre
propietat i jurisdicció, donant lloc a un mapa polític i jurisdiccional del Baix Empordà, a començaments del segle XV, atomitzat en
una sèrie de baronies i sotsbaronies laiques gairebé autònomes, en
clara davallada, amplis territoris de jurisdicció eclesiàstica, lligats
estretament al domini de l’Església, i un creixent avenç de viles i
zones de jurisdicció reial. Tant els grans barons —les famílies nobles
de la reconquesta— com la mitjana i petita noblesa que aleshores
proliferava —els cavallers i els donzells— vivien als centres de llurs
baronies o propietats i jurisdiccions subinfeudades: els Cruïlles a
Peratallada, els Foixà a Foixà, els Rocabertí a Verges, els Senesterra
a Monells, els Miquel a Palau-sator, els Sarriera a Vulpellac, etc.
Per la seva banda, l’Església, gelosa del seu domini, mantenia
un cert esplendor als seus centres de jurisdicció, com Palafrugell
i la Bisbal, centre de tot el seu territori de domini temporal o “la
bisbalia”,6 Rupià, Ullà, etc. I, ﬁnalment, les viles reials anaven augmentant a costa de la desfeta de les grans cases feudals: destacava
el creixement i dinamisme de Sant Feliu de Guíxols o Palamós,
però també Ullastret, Pals o Gualta, a l’ombra de Torroella.7 Tots
els centres de jurisdicció senyorial, eclesiàstica i reial, tenien la seva
àrea d’inﬂuència sobre les seves contrades i llocs del seu voltant.
Aquests fenòmens eren de desigual distribució en la geograﬁa
baixempordanesa. Les dues etapes baixempordaneses de la visita
pastoral revel·len certes diferències pel que fa a la conﬁguració
demogràﬁca i política d’ambdues zones i també en el ritme de la
vida de les seves poblacions.

5.
Catalunya
p. 17-39.
6.
7.

Una magníﬁca radiograﬁa sobre la composició de la societat del nord-est de
a mitjan segle XV: S. SOBREQUÉS I VIDAL, J. SOBREQUÉS CALLICÓ, op. cit., vol. 2,
La “bisbalia” és un terme coetani: vegeu nota 6.
Vegeu S. SOBREQUÉS I VIDAL, J. SOBREQUÉS CALLICÓ, op. cit., vol. II, p. 31-33.
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La zona nord de les Gavarres denota una conﬁguració marcadament rural, més atomitzada i feudalitzada. En aquesta àrea nord
del Baix Empordà els centres de jurisdicció eclesiàstica, senyorial,
i, en menor nombre, de jurisdicció reial, ultrapassaven els 45 focs
—llars o unitats familiars— segons el fogatge de 1497.8 Només algunes d’elles, com les viles eclesiàstiques de la Bisbal i Palafrugell9
i les viles reials de Pals i, sobretot, Torroella de Montgrí, tenien
més de 100 focs. Les altres oscil·laven entre els 50 i 75 focs. Però
la resta era constituïda per poblats i llogarrets rurals al voltant
dels centres, considerablement reduïts, de manera que només 6 o
7 assolien uns 20 o 25 focs, i una vintena, gairebé el 50%, no arribaven a comptabilitzar els 20 focs, i encara n’hi havia un parell
amb 10 focs o menys. Els nuclis de població eren a l’interior i no
pas a la costa. Aquesta, ara rocosa i abrupta, ara negada i formada per aiguamolls, esdevenia una important base estratègica per
a la navegació i dominació de la mediterrània septentrional, però
difícil de dominar. El seu perﬁl la feia atractiva a corsaris i pirates, com a base d’operacions i amagatalls. Aquests tingueren una
gran inﬂuència en el desenvolupament d’aquella zona costanera, la
presència constant dels quals abocava la població a replegar-se i
defensar-se. Aquesta situació es perllongà més enllà dels segles de
la baixa edat mitjana.
Pel que fa a la zona sud, tot i que la visita pastoral sembla
transcórrer més ràpidament a la zona de Sant Feliu de Guíxols i la
vall d’Aro, el bisbe hi desplegà una intensa activitat religiosa, de forma paral·lela a la visita. Els registres de lletres i els registres Itineris
ens parlen de la consagració d’esglésies, com la de Calonge (i la de
Palamós, poc temps després de la visita), de la tonsura d’un nombre
important d’escolars a Vila-romà (Sant Joan de Palamós), a Calonge i
a Sant Feliu de Guíxols, de conﬂictes entre la vila i el monestir de Sant

8. Malgrat l’allunyament temporal de la font de referència, el fogatge de 1497,
un cop ﬁnalitzada la guerra civil, és molt orientatiu i il·lustratiu del caràcter dispers i
atomitzat de la població al Baix Empordà al llarg del segle XV. JOSEP IGLÉSIES, El Fogatge
de 1497. Estudi i transcripció, Fundació Salvador Vives i Casajuana. Barcelona, 1991.
9. Hem consultat a l’ADG, en l’inventari de Processos elaborat per J. M. Marquès,
un procés de 1403 en el qual els oﬁcials del rei exigeixen el pagament del coronatge als
indrets dins el territori de la “bisbalia” empordanesos, és a dir, de jurisdicció eclesiàstica. Hi apareix un recompte de focs: la Bisbal, 78 focs; Castell de Rupià (amb Parlavà
i Ultramort), 74 focs; Ullà, 73 focs; Palafrugell, Llofriu, Mont-ras i Torrent, 133 focs;
Bàscara, 39 focs, etc. ADG, Inventari de Processos, “Mitra”, calaix 23 B, número 1.
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Feliu en afers de defensa i d’armament,10 etc. L’activitat religiosa
demostra un entorn socioeconòmic diferent en aquesta zona respecte
al Baix Empordà de la primera etapa. Reﬂecteix el seu dinamisme.
En efecte, en un territori relativament petit, la vila de Calonge i les
més costaneres de Sant Feliu de Guíxols i Palamós aplegaven, juntes,
més de 500 focs. Una zona, per tant, més densament poblada, on
predominaven els focs vilatans i de jurisdicció reial.
La prosperitat d’aquestes grans viles constituïa un pol d’atracció
de tota la seva contrada, on exercien una inﬂuència política, econòmica i social, per l’activitat comercial, mercantil i urbana que s’hi
aplegava. Calonge, important centre de mercat, estenia el seu territori
ﬁns al mar, on les torres de guaita i defensa vigilaven la seva costa.
Palamós, amb el seu port reial, era una vila costanera estratègica
que tenia un paper destacat en el control marítim sobre el comtat
d’Empúries. Sant Feliu, per la seva banda, era la vila més poblada
de totes les visitades al Baix Empordà. Havia nascut a l’empara de
la senyoria del monestir benedictí, però, tot i la inﬂuència d’aquest
en els afers de la vila, la mà de la corona era manifesta, no tan
sols per estar aleshores sota aquesta jurisdicció, sinó pel seu port
i per la gran activitat mercantil que s’hi desplegava.
La major part dels nuclis importants de la zona, Sant Feliu
de Guíxols, Calonge, Palamós, Vila-romà (Sant Joan de Palamós),
Santa Cristina d’Aro, eren, en els anys que envolten la visita, objecte
i subjecte de pugnes i canvis jurisdiccionals, en els quals el control
i la inﬂuència de les batllies reials eren preeminents. Això volia dir
pobladors i ciutadans lliures de càrregues feudals i governs locals
regits per cartes de poblament11. En contrapartida, els petits llogarrets
dels voltants, especialment els enclavats sobre les Gavarres marítimes,
com Vall-llòbrega, Solius, Fenals, Bell-lloc o Romanyà, veien minvada
la seva activitat i població —cap d’elles ultrapassava la vintena de
focs—, en favor del creixement d’aquelles grans viles.
Les parròquies de les viles de la vall d’Aro estaven en un moment
d’expansió i prosperitat, les seves comunitats de clergues eren més
nombroses i més ben dotades. Proliferaven els altars i beneﬁcis, dotats
per ciutadans, famílies laiques o alts càrrecs eclesiàstics, símbol de la

10. ADG, Registre Itineris I-2, f. 208, 209, 210, 212 i 215, segons consulta del
fons al web de l’ADG.
11. Per exemple, el 1279 Pere el Gran afavorí el poblament del Port Reial de
Palamós amb l’atorgament de privilegis recollits en la seva carta de poblament.
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potència d’aquestes esglésies, en contrast amb la pobresa i humilitat
de les seves parròquies veïnes dels voltants i de la muntanya.
Més enllà de les divisions polítiques, jurisdiccionals i administratives, tan laiques com eclesiàstiques, en aquest segle existia la
consciència —que els propis esdeveniments històrics elaborarien— de
formar part d’un indret anomenat “Empordà”. Segons la declaració
feta per Bernat Batlle, batlle de Colomers, durant la visita del bisbe,
el regent de la sagristia de la parròquia tenia una serventa a casa
seva anomenada Caterina, alterius patrie quod de Ampurdano.12 La
declaració no comporta cap més especiﬁcació i, de fet, l’ambigüitat de
l’ús del terme “Empordà” no permet establir una relació amb l’actual
territori comarcal, entre altres coses, a causa de l’evolució que ha sofert el concepte al llarg dels segles. Al segle XV el concepte “Empordà”
abastava una zona més àmplia que l’actual: era una part essencial de
la “província” de Girona, a partir de la línia formada per les viles de
Banyoles i la ciutat de Girona, incloses aquestes, cap a l’est, ﬁns a la
mar.13 Això és conﬁrmat també pel mateix recorregut pastoral durant
la tercera setmana de viatge, tal i com veurem tot seguit.
L’ITINERARI

DE LA PRIMERA ETAPA

Iniciem, doncs, el periple episcopal l’endemà del dia de Sant
Joan, sortint, no pas de Girona, sinó de la Bisbal, vila de jurisdicció
episcopal i actual capital baixempordanesa. La parròquia de la Bisbal, centre de la “bisbalia”, no fou visitada en aquesta ocasió, però
va ser el punt de partença de tota la visita pastoral i la primera
de les bases d’operacions del seguici durant el recorregut pel Baix
Empordà.14 Enﬁlant cap al nord, segurament pel camí de Vulpellac
(seu dels Sarriera, on tampoc no va fer visita), el bisbe arribà a
Ullastret, primera parada de tot el llarg viatge. Aquell camí era una de
les vies naturals d’arribada al lloc d’Ullastret (l’altra ho era per Sant
Martí de Llaneres), i en arribar al poble, el viatger obté el perﬁl més
notable de la vila presidit per la façana de l’església i el campanar,
una imatge ben diferent de la que avui tenim, des de la carretera!
Dins el terme d’Ullastret, el bisbe visità, també, la capella de Sant
Andreu, a tocar de les actuals ruïnes del poblat ibèric.
12.
13.
dán”, dins
14.

P. 16, f. 383v.
Per a l’evolució del mot “Empordà”, vegeu l’article de BOTET
Revista de Girona, II (1878), p. 389-395.
Vegeu el capítol anterior, en el seu darrer apartat.
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L’endemà, el seguici continuà el seu viatge en línia recta cap al
nord, resseguint el que aleshores era un estany i vorejant el riu Daró,
sempre cap a l’est, sense travessar en cap moment el que llavors era
el seu cabdal principal (avui el Daró rodeja Ullastret per l’oest), en
direcció a Serra. El mateix dia 26 de juny tenim notícia indirecta
que el bisbe va aturar-se al seu castell —i presó episcopal— de
Rupià,15 des d’on actuà per a les parròquies de l’entorn. Aquest
seria un segon centre d’operacions. Des d’allà, el viatge prosseguia
cap a l’interior, en direcció sud-oest, cap a Matajudaica, i després
remuntà, cada cop més a l’extrem interior, per visitar l’església de la
Sala, a la baronia de Foixà, avui ampli casalot plàcidament installat en un paratge planer, entre prats i arbredes. El bisbe hi obvià
Parlavà, parròquia dins la jurisdicció del castell de Rupià i, per
tant, eclesiàstica. Tampoc no visità el lloc de Foixà, cap i castell
de jurisdicció familiar laica, tot i que als registres Itineris apareixen disposicions que afecten algun beneﬁciat d’aquella església.16 El
bisbe degué aturar-se a descansar de nou al seu castell de Rupià.
I, de sobte, a ﬁnals de la setmana, el seguici tornà cap al sud ﬁns
arribar a Cruïlles, a un tret de pedra de la Bisbal.
Amb la visita a Cruïlles es produeix el primer parèntesi, un recés de dos dies, creiem que a la Bisbal. El descans dominical serà
respectat pràcticament cada setmana durant tota la visita, fet pel
qual podem establir clarament períodes setmanals de visita.
La primera setmana:
Data

Parròquia

Jurisdicció (núm. focs17)

dimarts, 25 de juny

Ullastret
Batllia Reial (75 focs)
Capella Sant Andreu
dimecres, 26 de juny Serra de Daró
Batllia Reial (17 focs)
dijous, 27 de juny
Matajudaica
Canongia Ullà (12 focs)
La Sala
Baronia Foixà (7 focs?)
divendres 28 de juny Cruïlles
Baronia Cruïlles (51 focs)

15. ADG, Registre Lletres. U-120, f. 5r, el bisbe emet disposició, des d’una cambra del castell de Rupià, sobre l’afer de Pere Pujada, beneﬁciat a l’església del castell
de Foixà i acusat de concubinatge.
16. ADG, Registre Itineris T -131, f. 5r.
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La setmana següent el bisbe reprèn el viatge amb una agenda
intensa, de dilluns a dissabte, allà on s’havia quedat abans de retornar
vers la Bisbal: la zona nord-occidental, a l’extrem interior de Foixà.
Enﬁlant des de la Bisbal pel camí de Púbol, dominava el poble de
la Pera, visita que realitzà i, des d’allà, travessà en línia recta vers
l’est i tornà a la depressió central, a Fonolleres i Sant Iscle. Després,
segons es desprèn de les anotacions del registre, el bisbe degué fer
parada i fonda, de nou, al castell episcopal de Rupià, on va tenir lloc
la compareixença del diaca de Cruïlles, Pere Ferriol.18 Tot i la seva
estada, com en el cas de la Bisbal, el bisbe no sembla haver visitat
la parròquia de Rupià, també de jurisdicció eclesiàstica. Dijous, travessava per primer cop el Daró pel Pont Vell i arribava a Gualta i,
des d’allà, havia de vorejar la Closa Fonda si volia arribar a Llabià.
Era en zona d’estanys i aiguamolls que morien a la mar.
Després visità la parròquia de Fontanilles. Com Llabià, aquest
poble està situat en un lloc elevat, especialment l’església. El viatger
d’avui pot contemplar, a peu de l’absis, una àmplia, benigna i fèrtil
plana amb la mar al fons, a uns vuit quilòmetres de distància en
línia recta. Tot i així, Fontanilles, amb Fontclara i Sant Julià de
Boada, i en segon terme, Gualta i Llabià, eren, ﬁns a ﬁnals del segle
XV, els nuclis habitats d’aquella zona més propers a la mar. Fins
allà, doncs, eren terres conreades entre rieres i aiguamolls. Més
enllà, la platja. Aquí no hi havia enclavaments costaners. Però el
nom dels carrers de Llabià testimonien la presència de l’aigua i la
mar en la vida del lloc, i una anotació del registre de visites ens
informa sobre el costum de la pesca entre la població, els diumenges i festius: aliqui parrochiani sui quandoque vadunt piscatum in
diebus dominicis et festivis.19
Cal fer notar l’aspecte de torre de defensa de moltes esglésies
de la zona, que eleven els absis i incorporen petits oriﬁcis i ﬁnestretes orientats a mar. Tot i que s’evidencien diverses etapes de
construcció i elevació d’aquests ediﬁcis, en aquells temps algunes
d’aquestes esglésies feien aquella funció, esdevenint llocs de guaita,
de refugi i defensa per a la població. L’església de Fontanilles, per

17. J. IGLÉSIES, El Fogatge de 1497. Estudi i transcripció, Fundació Salvador Vives
i Casajuana, Barcelona, 1991.
18. P. 17, f. 13r
19. P. 17, f. 26r bis.
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exemple, és testimoni mut de les incursions de pirates i corsaris,20
de saqueigs i raptes d’infants i grans, com a botí, tràﬁc d’esclaus
o de persones. Venien de mar, per sorpresa, ajudats per l’orograﬁa
del terreny. Calia, doncs, vigilar la costa i els aiguamolls, des de
l’església, avisar tothom de l’amenaça i, al toc de les campanes,21
reaccionar ràpidament: abandonar camps i feines, prendre ﬁlls i
ﬁlles i refugiar-se a l’església.
La segona setmana:
Data

Parròquia

Jurisdicció (núm. focs)

dilluns, 1 de juliol
dimarts, 2 de juliol
dimecres, 3 de juliol
dijous, 4 de juliol
divendres, 5 de juliol

La Pera
lluïsme (35 focs)
Fonolleres
Comtat Empúries (21 focs)
St. Iscle d’Empordà
Batllia reial (14 focs)
Gualta
Batllia reial (48 focs)
Llabià
Comtat Empúries (17 focs)
Capella Onze Mil Verges
dissabte, 6 de juliol Fontanilles
Comtat Empúries (18 focs)

De nou, el descans dominical de l’ofﬁcium visitationis va
tenir lloc potser a Rupià, però més probablement a Girona, seu
des d’on el bisbe reprengué la tercera setmana de viatge pastoral, per l’interior, a les parròquies que limiten amb el Baix
Empordà i el Gironès, entre les quals només dues pertanyen
avui a l’Empordà: Monells —seu de la família i jurisdicció dels
Senesterra— i Casavells.
La tercera setmana:
Dilluns, dimarts i dimecres el bisbe visità Sant Feliu de
Celrà (dilluns), Sant Cebrià de Flaçà (dimarts), Sant Martí Vell
i Sant Esteve de Madremanya (dimecres), parròquies avui dins
el Gironès.

20. JACQUES HEERS, “Entre Genève et Barcelone, les ports français du Languedoc:
guerre, commerce et piraterie (1380-1450 environ)”, dins Anuario de Estudios Medievales,
24 (1994), Barcelona, p. 509-538.
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Data

Parròquia

Jurisdicció (núm. focs)

Dijous, 11 de juliol
Dissabte, 13 de juliol

Monells
Casavells

Bernat Senesterra (58 focs)
Canongia Ullà (19 focs)

Sortint de nou de la Bisbal, després del recés pastoral, prosseguí
la visita cap a esglésies i parròquies properes, començant per la
comunitat monàstica de Sant Miquel de Cruïlles, visita que ben
segur intuïa ja complicada amb greus temes per resoldre-hi, tal i
com els seus vilatans li havien avançat feia quinze dies.22 L’endemà
visitava l’humil parròquia de Sant Pol de la Bisbal i, després, inicià
de nou el viatge vers el nord. S’aturà a Sant Martí de Llaneres,
església parroquial original de Castell d’Empordà (com indica la
nomenclatura en el registre de visites: Sancti Martini de Laneriis,
alias de Castro Impuritano), i des d’allà, en línia recta, un altre cop
vers l’est, segurament passant per Peratallada (seu dels Cruïlles, d’on
no hi ha constància de visita) a les humides terres, aquest cop de la
jurisdicció dels Miquel: Sant Julià de Boada, Fontclara i, justament
darrere, la parròquia de Palau-sator, seu de la família, on aquesta
havia instituït dos beneﬁcis a l’església parroquial, “ad presentationem
venerabilis Petri Michaelis, domini loci de Palatio de Turri”.23
La quarta setmana:
Data

Parròquia

dilluns, 15 de juliol St. Miquel Cruïlles
dimarts, 16 de juliol St. Pol de la Bisbal
dimecres, 17 de juliol Castell Empordà
dijous, 18 de juliol
St. Julià de Boada
divendres, 19 de juliol Fontclara
dissabte, 20 de juliol Palau-sator

Jurisdicció (núm. focs)

(5 focs?)
Bisbat Girona (11 focs)
Fam. Sant Feliu (18 focs)
Fam. Miquel (31 focs)
Fam. Miquel (15 focs)
Fam. Miquel (58 focs)

Després del descans dominical, aquest cop potser a Palau-sator,
el seguici episcopal reprengué camí, amb un mes de viatge pastoral

21.
22.
23.

P. 17, f. 29r.
P. 17, f. 12-13.
P. 17, f. 65r.
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a sobre. Quedava molt per fer! Visità Sant Feliu de Boada, encara
en terres dels Miquel, i Pals, vila d’atrafegat destí durant el segle
XIV i inicis del segle XV: els canvis jurisdiccionals se succeïren amb
astoradora rapidesa i confusió. En el moment de la visita, tot just
estrenava la seva recent condició de vila reial.24 A Pals, el bisbe
tancava el recorregut per les esglésies d’aquella depressió.
El massís de Begur, de moment, marcava la ﬁ, la frontera
natural per orient. Així, tornà vers l’interior, primer a Torrent,
aleshores església sufragània de Sant Feliu de Boada, i fent camí
més endins, cap a Sant Climent de Peralta. Ja som als contraforts de les Gavarres. L’actual parròquia de Sant Climent està
situada a tocar de la carretera de Girona a Palamós. Però l’any
1420 la parròquia era una altra, situada a uns dos quilòmetres
cap a llevant, més endinsada a les Gavarres, en una petita vall
bressolada per aquestes muntanyes, dins l’actual Mas Vidal de
l’Església Vella. Encara avui s’hi pot apreciar part de l’ediﬁci
d’aquesta església que va ser santuari d’un cenobi d’origen carolingi. Pella i Forgas el cita com un dels primers establiments
benedictins de Catalunya.25
Des de Can Vidal, o Sant Climent de Peralta, per primer cop,
la comitiva enﬁlà els intricats i boscosos camins de les muntanyes
Gavarres, cap a Fitor. Era dissabte, i l’aturada dominical es pogué
produir al mateix lloc de Fitor, atès el seu aïllament entre les muntanyes. Una altra opció fora l’estada a la vila de Palafrugell, és a
dir, descendint vers l’est. No creiem, en canvi, que hagués tornat a
la Bisbal, baixant cap a l’oest pel cantó de Fonteta.

24. Ens estenem sobre la situació de la vila de Pals al capítol següent, a partir
dels beneﬁcis d’altars.
25. Aquesta ediﬁcació sembla documentada l’any 844, quan el rei Carles II el
Calb, nét de Carlemany, confereix o delega a l’Església de Girona, és a dir, el bisbat,
entre altres, la cèl·lula de Sant Climent (de Peralta) juntament amb la granja (curtili) on
uns monjos, servint a Déu, exerceixen el treball manual. J. MARQUÈS CASANOVAS, Catálogo
monumental de la provincia de Gerona, fascículo V, La comarca del Bajo Ampurdán, Diputación Provincial de Gerona, Girona, 1978, p. 42, dóna la referència del mateix document
al Llibre Verd, f. 179. També referencia el cenobi JOAN BOTEY I SERRA, “L’advocació a Santa
Coloma de la parròquia de Fitor i la seva relació amb les advocacions d’altres capelles
d’aquest veral de les Gavarres”, Santa Coloma de Fitor 948-1998, Associació d’Amics de
Fitor, 1999: España Sagrada Trat. 81, Cap. 7, p. 98-99.
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La cinquena setmana:
Data

Parròquia

dimarts, 23 de juliol St. Feliu de Boada
dimecres, 24 de juliol Pals
Torrent sufr. St. F.
Boada
divendres, 26 de juliol Sant Climent de
Peralta
dissabte, 27 de juliol Fitor

Jurisdicció (núm. focs)

Família Miquel (30 focs)
Batllia reial (102 focs)
Baronia Cruïlles (23 focs)
Baronia Cruïlles (10 focs)
Baronia Cruïlles (?)

El cas és que, l’altre dilluns, el bisbe iniciava la visita a les
parròquies de Palafrugell i els seus voltants, Llofriu, Mont-ràs i
Esclanyà, tots llocs de jurisdicció eclesiàstica, del prior de Santa
Anna de Barcelona. Eren poblacions prop de la mar —uns cinc
quilòmetres—, però protegides pels esculls i roques de la seva
costa. Palafrugell era la vila visitada més poblada d’aquesta zona
nord del Baix Empordà i també la parròquia més ben dotada de
totes elles. A partir d’ara, constituiria un model que el visitador
faria servir en parròquies successives, pel que fa a certs aspectes materials, ornamentals i de litúrgia. Però la visita episcopal
a Palafrugell responia també a motius d’exercici de jurisdicció, i
ben segur que era esperada per tota la universitat (la població) i
pel mateix prior de Santa Anna: el bisbe hi va autoritzar, davant
el poble congregat i el seu prior, la modiﬁcació del cementiri per
ampliar-hi la plaça.26
El viatge pastoral no tenia demora. I, des d’aquí, el vessant
sud del massís de Begur oferia la seva cara més amable. Per tant,
el seguici enﬁlà la muntanya des d’Esclanyà, també visitada, vers
Begur. Aquest lloc era també vila litoral i certament humida —ipsa
ecclesia sit multum humida—27 però protegida de la pirateria gràcies a l’elevació i al castell, les torres de vigilància i les muralles.
Després de visitar també la capella de Santa Reparada, el seguici
episcopal descendí, pel vessant oest, cap a Regencós, església sufragània de Begur.

26.
27.

P. 17, f. 83v. Vegeu també, en aquest estudi, la pàgina 347.
P. 16, f. 1r.
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La sisena setmana:

Data

Parròquia

dilluns, 29 de juliol
dilluns, 29 de juliol

Llofriu
Palafrugell

Jurisdicció (núm. focs)

Prior Santa Anna Bcn
Prior Sta. Anna Bcn (169
focs)
dilluns, 29 de juliol Mont-ras
Prior Santa Anna Bcn
dimarts, 30 de juliol Esclanyà
Baronia Cruïlles
dimarts, 30 de juliol Begur
Baronia Cruïlles (64 focs)
Capella Sta. Reparada
Regencós, sufr. Begur
dimecres, 31 de juliol St. Cebrià dels Alls Baronia Cruïlles (14 focs)
divendres, 2 d’agost St. Cebrià de Lledó Baronia Cruïlles (18 focs)
dissabte, 3 d’agost
Santa Pellaia
Baronia Cruïlles (20 focs
amb St. Joan de Salelles)

El bisbe semblava prest a continuar el viatge pels relleus empordanesos perquè després s’internà de nou a les Gavarres. Durant
el llarg trajecte pel cor d’aquesta cadena, visità les parròquies més
isolades. Formades, cadascuna, per un reduït grup d’ediﬁcacions
—l’església, la casa del capellà i alguna masia—, i envoltades per
muntanyes esquitxades de masos dispersos, entre boscos i prats.
Segons l’ordre marcat pel registre, el bisbe visità, en primer lloc,
Sant Cebrià dels Alls i, després d’un dia de parèntesi, Sant Cebrià
de Lledó —conegut avui com Els Metges— i Santa Pellaia.
Aquesta seria la zona més meridional del Baix Empordà que
Andreu Bertran visitaria durant la primera etapa. Prop d’allà, el
bisbe deixava per a més endavant les esglésies de la falda marítima
de les Gavarres, com Calonge, Romanyà o Vall-llòbrega. A l’altra
banda, al sud del massís, també quedava la vall d’Aro, amb relació
a la qual les Gavarres constituïen el límit natural. És lògic, doncs,
que les Gavarres fossin també la delimitació eclesiàstica dels ardiaconats d’Empúries o Empordà (Impuritano) i l’ardiaconat de la
Selva. Tot i així, la benignitat del relleu no era obstacle per a la
relació humana i trobem, per exemple, que a la parròquia de Sant
Cebrià de Lledó s’al·ludeix a indrets i persones d’una banda i de
l’altra de les muntanyes.
Tenim notícia indirecta que el mateix dissabte dia 3 d’agost
el bisbe trobava el sagristà dels Metges, o Sant Cebrià de Lledó, a
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Sant Sadurní de l’Heura,28 segurament una aturada en el seu viatge
de retorn a la Bisbal. Aquí, de nou al centre d’operacions del castell episcopal, el sagristà de Palafrugell compareixia llavors davant
el bisbe per tal de justiﬁcar la seva absència quan el bisbe l’havia
visitat la setmana anterior.
Ja era entrat el mes d’agost. La setmana següent, el bisbe,
partint de la Bisbal, enﬁlà cap al nord, encara més amunt del que
ho havia fet ﬁns ara, i travessà, per primer cop, el Ter. Es disposava
a visitar les parròquies baixempordaneses de la riba nord del riu,
que aleshores ja seguia el curs actual.29 No eren gaire nombroses,
però sí tan fèrtils com les de la riba sud. A la baixa edat mitjana
aquesta zona conﬂictiva constituïa el territori limítrof amb el comtat
d’Empúries, delimitació que els comtes intentaren modiﬁcar per
engrandir el seu domini sobirà. La majoria de les comunitats pertanyien al vescomtat de Rocabertí, amb seu i castell a Verges. Com
altres centres de senyorius jurisdiccionals, el bisbe passà de llarg la
parròquia de Verges. Però la força aglutinant de la vila envers les
poblacions dels voltants, sobretot les del vescomtat, queda reﬂectida
en el registre de visites, on són freqüents les al·lusions a la parròquia
i a la vila de Verges, com a referent i centre d’atracció.
En aquesta riba nord també hi ha altres signiﬁcatives llacunes
en el registre de visita pastoral, sobretot la ciutat reial de Torroella,
al peu del Montgrí, i també Ullà, de jurisdicció eclesiàstica.
La setena setmana:
Data

Parròquia

Jurisdicció (núm. focs)

dilluns, 5 d’agost

Bellcaire
Capella castell
Bellcaire
Albons
La Tallada
Tor
Maranyà

Baronia Verges (36 focs)

dimarts, 6 d’agost
dimarts, 6 d’agost
dijous, 8 d’agost
dijous 8 d’agost

Baronia
Baronia
Baronia
Baronia

Foixà (40 focs)
Verges (34 focs)
Verges (15 focs)
Verges (10 focs)

28. P. 16, f. 6r.
29. La darrera desviació del Ter fou obra del comte d’Empúries entorn l’any
1303. Vegeu J. PELLA I FORGAS, Historia del Ampurdán, p. 515 i 571-572.
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En aquest trajecte pel Mig Empordà,30 el bisbe va fer la seva
primera parada a Bellcaire, va visitar la parròquia i la capella del
castell de la qual, segurament, com altres vagades, ja tenia notícia
dels problemes que havia de resoldre-hi. I després prosseguí en línia
recta més cap al nord ﬁns a Albons. Era al límit entre l’actual Baix
Empordà i l’Alt Empordà, que de moment no va travessar. Ans al
contrari, la batuda per la zona el portava ara a visitar les parròquies
veïnes dins la baronia de Verges: la Tallada, Tor i Maranyà. En
efecte, la frontera o la delimitació natural més clara era la constituïda pel riu Ter: així, a Matajudaica, el bisbe Bertran ordenava al
sagristà que s’endugués lluny de casa seva una dona anomenada
Na Pellnova, amb qui era acusat de mantenir relacions, portant-la
més enllà del riu ultra rivum qui dicitur Ter.31
Aquella setmana pastoral fou més curta que les anteriors. De fet,
durant les dues darreres setmanes, les visites foren més espaiades.
Així, la següent setmana, als voltants de la Mare de Déu d’agost,
trobem el seguici inspeccionant, només, Garrigoles, ante recessum
domini episcopi,32 i l’església sufragània de les Olives.
La vuitena setmana:
Data

dimarts, 13 d’agost

Parròquia

Garrigoles
St. Vicenç les Olives
divendres, 16 d’agost Garrigoles

Jurisdicció (núm. focs)

Baronia Verges (36 focs)
Baronia Verges (7 focs)

El viatge pel Baix Empordà s’interromp aquí i, a partir d’aquest
moment, el bisbe prosseguí la visita per altres zones i parròquies
de la diòcesi. Quan, sis mesos més tard, el gener de 1421, el bisbe
visità les parròquies interiors de Vilopriu, Colomers, Gaüses i Jafre,
també del Baix Empordà, però a l’extrem més interior i septentrional de la comarca, ho va fer dins el recorregut de les esglésies
del Gironès, des d’on era més fàcil l’accés. Aquest era un grup de
parròquies interiors i certament humils.

30. Anomenat així pels geògrafs de principis del segle
PERICAY, op. cit., p. 16.
31. P. 17, f. 7r-v.
32. P. 16, f. 42v.
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Les visites pel Baix Empordà, a començaments de 1421:
Data

Parròquia

Jurisdicció (núm. focs)

divendres, 10 de gener
dilluns, 13 de gener
dimecres, 15 de gener
divendres, 17 de gener

Vilopriu
Colomers
Gaüses
Jafre

Baronia Verges (12 focs)
Santa Maria Amer (27 focs)
Bar. Verges (17 focs amb Pins)
Baronia Verges (17 focs)

L’ITINERARI

DE LA SEGONA ETAPA

El segon bloc de parròquies del Baix Empordà eren visitades
dos anys més tard i dos mesos després de la represa de la visita.
De nou, en plena activitat visitadora, el bisbe i el seu seguici arribaren a l’extrem més oriental i costaner del massís de les Gavarres,
enﬁlant-lo, molt probablement, des de Girona per Cassà de la Selva.
Era el dissabte 4 de setembre de 1423 quan arribaren a Vall-llòbrega. Des d’allà, el mateix dia, el seguici continuà descendint vers
la mar cap a Palamós, per visitar les esglésies de Santa Eugènia
de Vila-romà i Santa Maria, que aleshores era només una capella.
La prosperitat de Palamós, el port reial de la regió, que aleshores
encara no constituïa parròquia, faria que, molt poc després, l’any
1428, fos erigida com a tal dins del terme de les parròquies de
Vila-romà i Vall-llòbrega, unint aquestes dues.33
Primera setmana:
Data

Parròquia

Jurisdicció (núm. focs)

Dissabte, 4 de set.

Vall-llòbrega

Dissabte, 4 de set.
Dissabte, 4 de set.

Vila-romà
Cap. Santa Maria
de Palamós

Batllia reial de Palamós .
(17 focs)
Bisbat Girona (32 focs)
Batllia reial de Palamós
(170 focs)

El descans dominical del bisbe es produïa a Palamós, de fet, a
Vila-romà, o Sant Joan de Palamós, on el diumenge conferia tonsura

33. J. M. MARQUÈS, “Creació i extinció de parròquies al bisbat de Girona”, AIEG,
XXXV, 1995.
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a cinc escolars.34 Des d’allà, la següent setmana reprengué la visita
per la zona, la part més costanera del Baix Empordà visitat. De camí
cap a Calonge, el bisbe es va aturar al monestir benedictí femení de
Santa Maria del Mar o del Collet, situat a l’actual població de Sant
Antoni de Calonge, en un petit serrat prop de la desembocadura de
la riera Aubí. La visita fou breu, i el mateix dia continuà camí cap
a Calonge, a pocs quilòmetres. Tot i que la jurisdicció de la vila de
Calonge fou, en aquesta època, molt disputada, els drets i béns
de l’església de Sant Martí sempre foren del bisbe i del Capítol de
Girona, tal i com reﬂecteix la titularitat dels drets de col·lació dels
seus beneﬁcis i beneﬁciats.35
L’endemà, després de fer nit a Calonge, el seguici feia un tomb
sobtat i, travessant les Gavarres vers el nord, retornà al seu castell
de la Bisbal. El dimarts, 7 de setembre, tenim constància que el
bisbe hi era. Dos dies més tard, l’activitat visitadora duia el seguici
nord enllà, en direcció a l’Alt Empordà, a Sant Martí d’Empúries.
De camí, el dijous, dia 9 de setembre, s’aturava a visitar l’església
baixempordanesa de Canet de Verges, parròquia sota l’òrbita d’Ullà.
Tot i que aquesta parròquia no havia estat visitada anteriorment,
podem situar-la dins del territori baixempordanès de la primera
etapa, la que ja havia explorat dos anys abans. Sembla que tot
aquest enrenou fou causat per la visita a Sant Martí d’Empúries,
i, per tant, va ser breu. No sabem quins foren els motius d’aquesta urgent i sobtada visita, el cas és que, en aquell mateix cap de
setmana, el bisbe refeia els seus passos i retornava a Calonge. De
camí, el dissabte dia 11, s’aturà a visitar la parròquia de Pedrinyà.
Tot plegat, un parèntesi.
Reprenent el recorregut per les Gavarres on l’havia deixat, el
diumenge dia 12 de setembre de 1423 tornem a trobar el bisbe
Bertran en plena activitat pastoral i religiosa a Calonge, consagrant l’església parroquial i conferint la tonsura a deu escolars de
la parròquia.36

34.
35.
36.

ADG, Reg. Itineris, I-2, f. 208v.
P. 18, f. 36r.
ADG, Reg. Itineris, I-2, f. 209v i f. 210r.
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Segona setmana:
Data

Parròquia

dilluns, 6 de set.

Monestir Santa Maria
del Mar
dilluns, 6 de set.
Calonge
dijous, 9 de set.
Canet de Verges
dissabte, 11 de set. Pedrinyà

Jurisdicció (núm. focs)

1 foc
Família Cruïlles (95 focs)
Prior d’Ullà (14 focs)
?

Aquella nit i l’endemà, el seguici va fer estada a Calonge,
que esdevenia així un altre dels centres d’operacions del seguici
episcopal. Des d’allà, el dimarts, 14 de setembre, s’iniciava la visita
pastoral a les parròquies situades a la Vall d’Aro i tota l’àrea d’inﬂuència del monestir de Sant Feliu de Guíxols. El seguici s’instal·là
aquí durant tota la setmana, acollit per la comunitat benedictina.
L’activitat pastoral fou molt àmplia i intensa en aquestes parròquies
ﬁns al diumenge 19 de setembre, quan el bisbe donava per ﬁnalitzada la visita per aquestes contrades. Per a nosaltres és també
la ﬁ del nostre itinerari de visita pastoral per les parròquies del
Baix Empordà. El recorregut del bisbe Bertran continuava cap al
sud-oest.
La segona etapa, darrera setmana:
Data

Parròquia

dimarts, 14 de set.

Fenals

Jurisdicció (núm. focs)

Batllia reial de St. Feliu
(8 focs)
dimecres, 15 de set. St. Feliu de Guíxols Batllia reial de St. Feliu .
(258 focs)
dijous, 16 de set.
Santa Cristina d’Aro Batllia reial de St. Feliu
(Vall d’Aro: 74 focs)
dijous, 16 de set.
Romanyà
Batllia reial de St. Feliu .
(14 focs)
divendres, 17 de set. Santa Maria de
Batllia reial de St. Feliu
Bell-lloc
(5 focs)

divendres, 17 de set. Solius

Batllia reial de St. Feliu
(21 focs)

L’ESTRUCTURA BENEFICIAL DE LES PARRÒQUIES
DEL BAIX EMPORDÀ A PRINCIPIS DEL SEGLE XV

Quan el bisbe Bertran i el seu seguici pastoral arribaven a
qualsevol parròquia, eren rebuts per les autoritats i la gent de la
vila i, sobretot, pels preveres, encapçalats pel màxim responsable
religiós de la comunitat: el curat. Aquests ja estaven al cas de la
visita del bisbe, tot i que no se sap per quina via. Probablement,
un anunci durant l’anterior sínode,1 reforçat, per què no, pel sistema “boca-orella”. En algunes parròquies l’anunci d’aquesta visita
provocava decisions precipitades. Hi havia qui desapareixia davant
la imminent arribada del bisbe, com el sagristà de Palafrugell, el
de Sant Pol de la Bisbal o el de Sant Feliu de Boada,2 tots tres
condemnats a pagar una multa considerable perquè no eren a la
recepció. Després d’una vintena d’anys sense produir-se, l’arribada
del seguici era un esdeveniment, sobretot en llogarrets petits i isolats. Però la transcendència d’aquest episodi no es descriu en els
registres, només s’hi al·ludeix quan es produïen anomalies.
La primera cosa que feia el bisbe era passar llista. Sense
més preàmbuls, l’escrivà començava la transcripció de la visita
per la Visitatio hominum, per la inspecció dels homes que integraven la comunitat religiosa o eclesiàstica de la parròquia. Es
feia la relació dels seus components, tant dels clergues presents
com dels absents, dels quals responia el responsable curat. Una
lectura atenta del contingut descobreix una exhaustiva recopila-

1. Vegeu el capítol anterior. M. CÁRCEL ORTI i J. V. BOSCÁ CODINA, op. cit., tracten els
diferents sistemes d’anunciar la visita: cartes o edicte, que no hem trobat, de moment.
2. P. 17, f. 83v, f. 57r i f. 70r, respectivament.
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ció sobre la situació de cada clergue i de cada beneﬁci: categoria,
titularitat, dotació, presentació, funció, ubicació, llicències, ﬁns al
punt de poder aﬁrmar que el bisbe Bertran volia tenir constància
i coneixement detallat i de primera mà de l’estat beneﬁcial a cada
parròquia. A mesura que evoluciona el viatge pastoral, tan complet
en nombre de parròquies, el bisbe anava elaborant un cens de tots
els clergues i de tots els seus beneﬁcis. En acabat, tres anys després,
tindria una radiograﬁa del baix clergat i de la situació beneﬁcial,
no només del Baix Empordà, sinó de tota la diòcesi.
A les parròquies visitades del Baix Empordà es comptabilitzen
168 beneﬁcis. Val la pena, doncs, que, a través de les possibilitats
que ofereix la font, reconstruïm l’estructura beneﬁcial dins la qual
el baix clergat parroquial era inclòs sense excepció.
Vet aquí un tema complex en l’estudi de l’organització interna
de la parròquia: els beneﬁcis. L’Església universal, seguint la seva
intenció d’extreure els seus homes i les seves coses al domini i govern dels poders temporals, dissenyà un sistema exclusiu i original
de dotació i manteniment del seu clergat arreu del món, pel qual
l’oﬁci del clergue quedava estretament unit a la seva retribució. La
formació d’aquest sistema s’havia modelat a partir de la desprivatització de l’Església, és a dir, l’“alliberament” de l’Església dels
poders feudals dels senyors laics que tenien, entre altres, el poder
de dotació i nomenament de parròquies i clergues. A l’alta edat
mitjana va ser quan una institució totalment feudal i secular com
el beneﬁci donà origen a la formació i gradual diferenciació del
beneﬁci eclesiàstic que, a través del fenomen de les esglésies pròpies, es va anar conﬁgurant amb tot el seu abast jurídic, reconegut
al llarg de la història: era el sistema beneﬁcial.3 Els segles IX, X i
XI, la reforma gregoriana l’adoptà com a sistema regulador de les
funcions eclesiàstiques, i les decretals feien un tractament detallat
de la matèria.4
Aquest sistema es basava en una estreta relació entre el ministeri, és a dir, l’oﬁci, i la seva dotació, el beneﬁci. L’ordenació
d’un clergue o un sacerdot comportava l’obligació d’assolir un títol
i una dotació determinada. Aquest vincle entre oﬁci i beneﬁci impedia la secularització dels càrrecs eclesiàstics. Ambdós aspectes

3.

V. REINA, El sistema beneﬁcial, Universidad de Navarra, Pamplona, 1965, p. 103

4.

Títol “De praebendis et dignitatibus”, X.III, 5.

i s.
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es designaven a perpetuïtat i eren immutables i independents, ja
que cap beneﬁci estava sota domini d’un altre; en canvi, hi havia
una distinció jurídica important: el beneﬁci tenia una personalitat
jurídica pròpia, constituït en una universitas rerum, com a patrimoni
autònom i amb la capacitat jurídica d’una persona.5
Malgrat això, ministeri i beneﬁci eren interdependents: el ministeri assegurava totes i cadascuna de les missions de l’Església
i mantenia els beneﬁcis, i aquest, alhora, mantenia la pràctica del
ministeri mitjançant la seva dotació patrimonial. La saviesa popular
ha recollit magistralment el sentit d’aquesta vinculació perfecta i
bàsica a través d’una dita o expressió que reﬂecteix la forta presència i arrelament del sistema beneﬁcial en la nostra història:
“no tenir ni oﬁci ni beneﬁci.”
Dins del món de la parròquia es dotaven els beneﬁcis menors, que, a diferència dels beneﬁcis majors amb jurisdicció plena
i ordinària, no posseïen capacitat d’exercici de cap jurisdicció en
el fur extern ni gaudien de cap privilegi honoríﬁc.
El sistema de beneﬁcis, que no era immune a inﬂuències externes, va anar evolucionant al llarg dels segles. Això s’observa a
través de la nostra visita: al segle XV el sistema admetia situacions
molt diverses, acomodant-se a les circumstàncies i al medi geogràﬁc i humà. Cada territori, cada parròquia, l’adequava a les seves
possibilitats i necessitats. Malgrat tot, existia un marc comú en
l’estructura bàsica dels beneﬁcis menors, els parroquials, fonamentat
en una única base jurídica, en uns oﬁcis i serveis religiosos, i en
les necessitats espirituals de les comunitats rurals, profundament
cristianitzades. Aquests oﬁcis i serveis religiosos eren duts a terme
per un grup més o menys reduït de persones, els beneﬁciats, que
exercien l’autoritat moral i dirigien la vida espiritual de la comunitat,
constituint la cèl·lula de base6 de l’organització religiosa i administrativa de l’Església diocesana i de tota l’Església universal.
Pel que fa a la diòcesi de Girona, els beneﬁcis menors de les
parròquies, en el moment de la visita, s’ordenaven en un quadre
jeràrquic particularitzat i amb unes denominacions especíﬁques.

5. G. MOLLAT, “Benéﬁces ecclesiàstiques en occident”, DDC, cols. 408-409. Vegeu
també VÍCTOR REINA, op. cit., p. 34 i s.
6. L’expressió és de CHELLINI, op. cit., p. 101-109.
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Taula 6
Els beneﬁcis menors a Girona a inicis del segle
nostra font
Rector
Sagristà o sacrista
Domer o hebdomadarii
Diaca o diaconus
Beneﬁciats d’altar
Capellà major o capellanus maior
LA

XV,

segons la

CURA D’ÀNIMES: LA COEXISTÈNCIA DE DOS SISTEMES

Entre els diferents beneﬁcis eclesiàstics que convivien en el quadre
parroquial, cadascú amb atribucions ben deﬁnides, la funció religiosa
més important i necessària la tenia el sacerdot curat. Aquesta ﬁgura
desenvolupava la funció cabdal de govern espiritual de la seva parròquia,
de la qual era l’autoritat moral. El seu poder era el límit màxim dels
beneﬁcis menors, és a dir, no tenia jurisdicció de cap mena, tret de
la moral. No podia jutjar ni exercir l’advocacia7 i segurament tampoc
no gaudia del dret a inﬂigir l’excomunió.8 Però, a diferència dels altres
beneﬁcis parroquials, posseïa tota la capacitat de govern moral dins la
seva circumscripció, basada en la condició principal del seu beneﬁci,
que li atribuïa l’oﬁci de cura animarum, és a dir, la cura i l’atenció de
les ànimes, ja deﬁnida a les decretals de Gregori IX.9

7. Les constitucions provincials i sinodals gironines del XIV prohibien expressament
i reiterada (ho fan els bisbes P. de Castellnou, A. de Mont-rodon i E. de Vallterra) que els
capellans, i especialment els rectors, poguessin intervenir com a advocats o postuladors
en les causes judicials, ni exercir en qualitat de jutges. Tanmateix, es donava uns marges
d’actuació lícita, en els casos de defensa de si mateixos, dels pobres, de persones de
l’Església o dels seus familiars. En cap cas podien actuar com a procuradors. Vegeu J. M.
PONS I GURI, op. cit., E. de Vallterra, núm. 3, p. 141-142, que fou la darrera constitució
que coneixem entorn d’aquest tema.
8. Segons les constitucions sinodals, no podem aﬁrmar que pogués fer-ho. Hi
han, però, certes puntualitzacions mitjançant els nostres registres de visites, coneixem
la possibilitat dels sagristans per amonestar i intimidar els excommunicati obdormientes
amb el propòsit que tornessin al si de l’Església. En els nostres registres, apareixen dos
laics que persisteixen en l’excomunió, malgrat les advertències i amonestacions dels
curats. Així mateix, no tenim dades suﬁcients per determinar l’origen i el subjecte que
els inﬂigí la condemna. Vegeu aquests casos, un a la parròquia de Matajudaica, P. 17,
f. 7r-v, i l’altre a Fitor, P. 17, f. 77v.
9. X, III, 5, 28; X, III. 6, 1.
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La cura animarum havia d’ostentar-la el clergue major de
25 anys que hagués rebut els ordes majors, és a dir, que fos prevere10 i, instituït en el beneﬁci perpètuament, el curatus o clergue
curat tenia l’obligació de residir permanentment a la parròquia, en
el seu beneﬁci.11 Les raons són en el contingut de l’exercici de la
cura d’ànimes, és a dir, en la necessitat quotidiana i permanent de
ser referent i guia espiritual de la comunitat cristiana de la seva
església.
La transcendència d’aquesta funció en la base de l’Església
diocesana era tal que el bisbat de Girona havia procurat assumir-la
com a jurisdicció exclusiva. Així, un dels objectius primers de la
visita pastoral del bisbe Andreu Bertran era, sens dubte, garantir
la correcta realització dels serveis de la cura d’ànimes a totes i
cadascuna de les parròquies visitades. Els bisbes de Girona, com
dèiem, tenien el dret exclusiu de la cura animarum i, per tant, el
control total sobre aquests beneﬁcis curats i la seva designació.12
Les constitucions sinodals del segle XIV (la darrera de l’any 1368)
deﬁnien clarament les responsabilitats, atribucions i els aspectes a
càrrec dels curats en les seves parròquies:
a. Dins del corpus ecclesie, els curats havien de preocupar-se
de les sagrades formes, el crisma, piscina, ornaments, fonts
baptismals i de l’ediﬁci de l’església (parets i sostres).
b. L’apartat se ipsos, dedicat a ells mateixos, comprenia l’atenció al vestit —l’apropiat a cada ocasió i cada celebració—,
la conversatio —el bon parlar i les bones “maneres”— la
predicatio i la penitència, l’administració dels sagraments de
manera gratuïta i el desenvolupament del seu oﬁci segons el
costum aprovat.

10. Al llarg de les parròquies visitades trobem dos casos irregulars: a Jafre, el
regent de la cura d’ànimes no ha rebut els ordes (P. 16, f. 391r), i a Santa Eulàlia de
Cruïlles el diaca, segons pròpia declaració al bisbe, fou ordenat abans de tenir l’edat
establerta per la legislació sinodal (P. 17, f. 12v-13r). Les constitucions sinodals preveien el càstig per a aquestes irregularitats. J. M. PONS GURI, op. cit., E. de Valterra,
n. 43, p. 159.
11. Les decretals regulen l’obligació dels clergues curats de residir a la seva parròquia: decretal De Gestis (X.34.2) de Lleó III i les decretals de Gregori IX, la compilació
Liber Extra, títol IV del llibre III (De clericis residentibus in ecclesia vel praebenda). També
com les constitucions sinodals gironines del XIV regulen àmpliament i reiteradament
sobre aquesta qüestió.
12. Es basa en el dret de les decretals, X, II, 7, 3, en què s’especiﬁca que només
gaudien de la facultat de constituir beneﬁcis curats els bisbes i els seus delegats.
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c. Finalment, havien de preocupar-se de llurs subditos, regintlos pel camí recte, lluitant contra les desviacions religioses
i irregularitats morals (fornicació pública, usura, compravendes en frau d’usura, etc.).13
L’oﬁci dels curats comprenia el manteniment del culte, la celebració de les misses preestablertes i el cant de les hores canòniques,
íntegrament i continuadament i, el més important, el regiment espiritual de la comunitat. El curat assistia totes les etapes de la vida
dels cristians, la qual, sense cap mena d’exclusions, tenia implicacions religioses. Era tasca principal dels curats l’administració dels
sagraments i la celebració dels actes i manifestacions religioses de
la comunitat, que estrenyien els lligams entre la vida religiosa i la
vida quotidiana laica, santiﬁcant les ocasions més assenyalades i
fonamentals de la vida del poble i de cada parroquià. Llevat dels
sagraments reservats al bisbe (la conﬁrmació i l’ordenació sacerdotal), el curat era qui batejava els infants, fruit dels matrimonis
que igualment beneïa, i resseguia l’existència de cada parroquià,
confessant-lo i instruint-lo i, en ocasió de mort, assistia el malalt
i administrava l’extremunció. Per tot això, el curat no podia pas
exigir res a canvi, sinó les rendes beneﬁcials que li eren assignades:
aquest és el motiu pel qual, en els interrogatoris als laics, el bisbe
preguntava als ﬁdels si els curats administraven els sagraments lliurement, si ministrant libere et libenter ecclesiastica sacramenta. La
cura d’ànimes havia de respondre a les necessitats vitals i religioses
dels laics i, per això, eren ells, els subditos, els que manifestaven al
bisbe el seu grau de satisfacció sobre els serveis dels curats.
Tot i que en els nostres registres només hi ha al·lusions indirectes
al ministeri de la predicació, aquesta era també una atribució fonamental de la cura d’ànimes, sobretot en la missa del diumenge quan
els parroquians, dispersats per les seves feines quotidianes durant la
setmana, es reunien a l’església parroquial. Sovint el curat actuava
com a canal d’informació i portaveu. El ministeri de la paraula
implica la tasca d’educació dels ﬁdels, sobretot en el coneixement
dels preceptes cristians, i també de divulgació ideològica.14
A Girona, un món de consuetuds, dos factors aparentment
contraris, però compatibles, particularitzaven les funcions del cu-

13. J. M. PONS
14. J. M. PONS

I
I

GURI, op. cit., E. de Valterra, núm. 1. p. 135-140.
GURI, op. cit., B. de Castellbisbal, núm. 4. p. 55.
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rat: atomització i centralitat. D’una banda, les funcions s’anaren
perﬁlant dins de cada comunitat parroquial i per la relació entre els
mateixos beneﬁciats residents. A la pràctica, càrrecs i atribucions
s’anaven deﬁnint a mesura que es diferenciaven els uns dels altres
dins el grup clerical, més o menys gran, de la parròquia. Aquest
ajustament podia crear tensions, sobretot en les parròquies mitjanes amb una petita comunitat beneﬁcial, però on el curat tenia en
exclusiva les funcions rectores, que de vegades creia envaïdes per
altres sacerdots. Això també passava quan dins del terme o circumscripció de la parròquia hi havia més d’una església. A Bellcaire,
per exemple, Bernat Moror, obrer i testimoni en els interrogatoris,
assegurava haver vist com el sacrista foragitava dues dones de l’església parroquial durant la missa major, tot dient “sortiu d’aquí i
aneu a la capella”.15 Els preveres de la capella del castell prenien
al sagristà els seus ﬁdels, potser els més notables, i per això ell els
negava després l’ingrés a l’església parroquial.
Però el factor més important en la deﬁnició de les atribucions
dels curats era, ultrapassant la circumscripció parroquial, l’Església
diocesana, que exercia un control efectiu des del centre. Tot i el
relatiu aïllament de les comunitats rurals respecte al centre diocesà, la legislació sinodal gironina del segle XIV referent al clergat
parroquial i les seves funcions és abundant. Durant el segle XIV es
van anar perﬁlant les ﬁsonomies dels beneﬁcis parroquials a través
d’aquests mecanismes diocesans i es construí un bastiment jurídic
i pràctic comú que veiem a la legislació canònica.
Ben aviat, les constitucions de Lleida de 1229 (Sabinense) deﬁnien la ﬁgura d’un prelat (director o responsable màxim) curat de
les parròquies en el cànon 16: cada parròquia havia de tenir un
prelat propi perpetu, el qual hagués estat instituït en la cura de les
ànimes a perpetuïtat. Ell havia de ser el pastor de les ovelles del
senyor.16 Aquest sembla que és el sentit del mot rector: el sacerdot
que concentrava, de forma exclusiva i perpètua, la cura d’ànimes i

15. P. 16, f. 10r-v.
16. J. M. PONS I GURI, Reculls d’estudis d’història jurídica catalana, vol. II, p.
104. El cànon afegeix que el prelat no podria obtenir la prelatura d’una segona parròquia: “hanc autem constitutionem non referimus ad illas ecclesias que ita sunt tenues,
quod nulla earum competenter suﬁciat sustentare proprium sacerdotem, in quo casu
precipimus ut tot et non plures habeat que sufﬁcere debeant cum moderamine debito
ad sustentationem prelati.”
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que tenia, per tant, la responsabilitat màxima del regiment espiritual
de la parròquia.
Si hom s’até a aquesta denominació canònica, la terminologia de la nostra visita pastoral per designar els beneﬁcis amb cura
d’ànimes posa, aparentment, alguns problemes. Només a cinc parròquies es parla del rector.17 A la resta, aquesta denominació no
torna a aparèixer. Altrament, en les esglésies i parròquies restants,
l’escrivà esmenta la ﬁgura del sacrista o sagristà, en el seu beneﬁci
de sagristia (beneﬁcium sacristie).18 Qui eren, doncs, els capellans
curats? Per què aquestes diferents denominacions?
Les pròpies Constituctiones Ylerdenses de 1229 donen peu a
establir, ja al segle XIII, una certa diferenciació entre curats: en el
cànon 17 s’hi diu que en aquelles parròquies amb més d’un clergue,
unus principaliter curam habeat animarum, és a dir, hi ha d’haver
un sacerdot principal que tingui cura de les ànimes. S’hi inclouen
també altres sacerdots coadiutores, però tindrien maiora stipendia
qui plus noscitur laborare, rebrien majors salaris aquells que treballessin més.19 La terminologia Principalis curatus també era recollida
per algunes constitucions dels sínodes gironins del segle XIV. La
diferenciació principalis curatus implica, o si més no introdueix, la
possibilitat que, en una mateixa parròquia, també podia haver-hi
més d’un prevere amb capacitat per exercir la cura d’ànimes. Es pot
entendre que aquesta seria, en aquests casos, compartida, sempre
que hi hagués un màxim responsable.
Una lectura conjunta dels esmentats cànons 16 i 17 del Sabinense pot donar peu a interpretar que, al segle XIII, el legislador estava
admetent l’existència de dos sistemes d’organització dels beneﬁcis

17. Són: Fenals, Romanyà, Solius, Bell-lloc i Pedrinyà.
18. També apareix el domer (hebdomadarius) en el seu beneﬁci de domeria (o
beneﬁcium hebdomadarie). Les diferències entre aquest i el sagristà s’analitzen a l’apartat
següent.
19. El cànon és prou explícit en la seva introducció: “Ja que sembla una prostituta i quasi deixada a mercè de molts homes l’església en la qual diversos clergues
vindiquen, per indivís, per a si mateixos, la cura d’ànimes...” (“Quoniam scortum videtur ecclesia et quasi pluribus viris expositam qua plures clerici pro indiviso curam
sibi vendicant animarum, et hoc non sine gravi periculo in partibus Yspenie plurimum
inolevit, presentis approbacione concilii statuimus ut in aliis ecclesiis in quibus clerici
plures sunt, unus principaliter curam habeat animarum, et alii ipsi in diviniis servitiis
et aliis necessariis coadiutores existant, et qui curam habuerit oblaciones confessionum
suas habeat, quatenus maiora stipendia percipiatqui plus noscitur laborare”) J. M. PONS
I GURI, op. cit., núm. 11, p. 21-22.
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curats a les parròquies, entre els quals n’hi hauria un que permetria una distribució o repartiment dels serveis de la cura d’ànimes
entre més d’un sacerdot o beneﬁciat. Si això es confronta amb la
informació sobre els beneﬁcis de les parròquies visitades els anys
1420-1423, hom pot establir que, pel que fa a la diòcesi de Girona,
a inicis del segle XV, s’havien conﬁgurat dues formes diferenciades
d’organització de la cura d’ànimes que convivien dins de la geograﬁa
parroquial del Baix Empordà. Aquestes es corresponen amb les dues
denominacions diverses pel que fa als càrrecs beneﬁcials curats,
l’una encapçalada pel rector i l’altra encapçalada pel sacrista. A la
primera, la cura d’ànimes era detinguda, tota, per un sol sacerdot
responsable a perpetuïtat, el pastor espiritual de la parròquia o el
rector, que, sovint, era l’únic prevere de la comunitat i amb l’ajuda
només d’algun clergue no curat, normalment el diaca. La segona
era un sistema d’una única cura d’ànimes compartida entre diversos
preveres, entre els quals hi havia unus principaliter, és a dir, un
responsable principal, el sacrista, que podia comptar amb l’ajuda
d’altres clergues coadiutores en segon terme, els hebdomadarius o
domers, nom que prové del mot hebdomada, és a dir, setmana.
Aquesta evolució, a la llum de la legislació canònica, es produïa al segle XIV. En efecte, les disposicions dels sínodes gironins
de mitjan segle XIII a mitjan XIV no són gaire explícites pel que fa
a la terminologia dels clergues curats parroquials. Es dirigeixen,
de manera genèrica, a “sacerdots i clergues amb cura d’ànimes”,
o bé “prelats i clergues”. Però a la segona meitat del segle XIV els
cànons ja introdueixen denominacions diverses, segons afecten els
responsables de les parròquies (“rectores ecclesiarum”), o més àmpliament, els clergues curats (“omnibus rectoribus, vicariis perpetuis et
omnibus aliis clericis nostre diocesis curam animarum habentibus seu
regentibus”), o bé, tota la comunitat clerical “abats, priors, rectors
o vicaris i altres beneﬁciats”.20
És en les constitucions d’Arnau de Mont-rodon (1335-1348)
que apareixen disposicions clarament dirigides a aquells clergues que detenien la cura d’ànimes de manera compartida, dins de
la mateixa parròquia. Ho feien distribuint-la per setmanes o heb-

20. Vegeu J. M. PONS I GURI, op. cit. Per exemple, en les seves constitucions,
A. Mont-rodon, al cànon n. 30 cita només els rectors (p. 155), als cànons n. 8 i n. 23
diferencia entre els clergues curats (p. 149 i 153), i al n. 29 fa referència a tots els
prelats diocesans (p. 154).
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domadas. Així, per exemple, el cànon 35 establia que “cap clergue
curat de la nostra diòcesi, en la seva setmana, és a dir, a partir del
moment que sàpiga que li pertany la càrrega de l’exercici de la cura
de les ànimes, no marxi o abandoni la seva parròquia si no és que
primer allà hagi deixat un substitut idoni...”.21 Finalment, el seu
cànon 31 “Contra questores” esmenta, per primer cop, els “sacrista,
edbomadarius et aliis clericis quibuscumque”,22 nomenclatura que
desenvoluparia la constitució 25 d’Ènnec de Vallterra (1362-1369),
la qual s’ajustava a la denominació de les nostres visites pastorals:
“Statuimus et ordinamus ac in virtute sancte obedientie precipimus
quod, quilibet rector, sacrista, ebdomadarius, diachonus, claviger et
alius quibuscumque clericus stabilitus civitatis et diocesis Gerundensis...”.23 Aquests textos canònics podrien estar mostrant, durant la
segona meitat del segle XIV, el reﬂex d’una pràctica i d’una conﬁguració del mapa dels beneﬁcis parroquials tal i com el descriuen
els llibres de visita de 1420-1423.
Ultra les consideracions jurídiques i canòniques —que sempre
van a remolc de la realitat—, s’imposa la visió empírica o pràctica
de la visita pastoral en què el bisbe Bertran establia diferència entre dues denominacions, rector o sagristà. Ambdues són coetànies
perquè convivien en parròquies veïnes del territori diocesà i també
dins de la nostra comarca baixempordanesa. Ambdues corresponen
a ﬁgures o funcions paral·leles que semblaven tenir la responsabilitat màxima dels serveis de cura animarum en les seves respectives esglésies. Però rector i sagristà són ﬁgures i denominacions
excloents, ja que mai no coincideixen en una mateixa parròquia,
de manera que aquelles que eren encapçalades per un rector no
ho eren mai per cap sacrista curat, i viceversa. Cadascuna, en la
seva parròquia, s’integrava dins d’una organització o jerarquia de
beneﬁcis diferenciada.

21. J. M. PONS I GURI, op. cit., p. 157: “...Ideo, nos Arbaldi Dei gratia gerundensis episcopus, volentes dictis periculis obviare, statuimus quod decetero nullus clericus
curatus nostre diocesis in septimana sua, id est eo tempore quo ad ipsum onus exercitii
cure animarum in sua parrochia competere dinoscatur, exeat seu deserat parrochiam
suambisi [suam nisi] prius ibi dimiserit idoneum substitutum qui in eius absentia vices
suas compleat diligenter....” També esmentem altres cànons que fan referència als curats
setmaners: A. de Mont-rodon, n. 3, n. 5, E. de Vallterra, n. 11.
22. J. M. PONS I GURI, op. cit., p. 155.
23. J. M. PONS I GURI, op. cit., p. 210.
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Ultra el seu origen i evolució, la implantació d’ambdues ﬁgures
beneﬁcials al Baix Empordà, a començaments del segle XV, és signiﬁcativa. En primer lloc, considerem la freqüència d’aparició. Així, de
les cinquanta-vuit parròquies i esglésies visitades, només en cinc casos
hi havia un beneﬁcium rectorie, que, a més, era l’únic beneﬁciat curat
de la parròquia i, en alguna ocasió, apareixia acompanyat d’un altre
beneﬁci permanent però no curat, o bé de beneﬁcis simples o d’altar.24
Els rectors eren, doncs, minoritaris aleshores a les nostres terres. En
canvi, a les cinquanta-tres restants, exceptuant les capelles i alguna
església sufragània, hi havia sempre un beneﬁcium sacristie, el qual,
a diferència del rector, podia aparèixer acompanyat dels domers (o
setmaners) curats o no curats, cosa que succeïa en una trentena de
parròquies, a més d’altres beneﬁciats no curats. La preponderància
de la ﬁgura i la denominació del sacrista al Baix Empordà estan
reforçades pel sistema compartit de la cura animarum. En aquest
sentit, cal tenir en compte, també, la tipologia parroquial. A la visita
pastoral localitzem els rectors en una zona molt reduïda del Baix
Empordà, a la zona muntanyenca de les Gavarres marítimes, al sud
del nostre territori, i en parròquies petites i humils (cadascuna no
tenia més d’una dotzena de focs o cases). En canvi, el beneﬁci de
sagristia era present a la totalitat del territori del Baix Empordà,
i el sistema de cura d’ànimes compartida, encapçalat sempre pel
sagristà, sembla que era més àmpliament acceptat i desplegat com
més riques i més poblades eren les viles i centres parroquials. En
aquests, la comunitat clerical podia ser molt nombrosa.
Podem concloure, doncs, que allò que realment era cabdal per
al govern diocesà de Girona dels segles de la baixa edat mitjana,
també primordial per al bisbe Bertran, era la garantia de la cura
d’ànimes a cada parròquia i la seva correcta realització. La forma que
aquesta adquirís en la seva administració i regiment podia ser, en la
pràctica —i de fet ho era—, diversa. Ja a començaments del segle XV,
aquesta s’havia desplegat en dos quadres d’organització dels beneﬁcis curats a les parròquies que es corresponen, en la nostra visita, a
dues denominacions del màxim responsable de la cura d’ànimes. En
el primer, la cura d’ànimes es concentrava en una sola persona, un
sol beneﬁciat curat, el rector, i en el segon, la cura animarum podia
ser compartida per diversos beneﬁcis curats, el principal dels quals
era, sempre, el sagristà.

24.

Per a tota la tipologia beneﬁcial, vegeu més avall en aquest capítol.
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Taula 7
Beneﬁcis parroquials

Parròquies

Rector

Sagristà

Domers

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

Diaques

Ben. altar Cap major

Total
bens

Ullastret
Serra de Daró
Matajudaica
La Sala
Cruïlles
La Pera
Fonolleres
Sant Iscle d’Empordà
Gualta
Llabià
Fontanilles
Monells
Casavells
Sant Miquel Cruïlles
Sant Pol
Castell d’Empordà
Sant Julià Boada
Fontclara
Palau-Sator
Sant Feliu Boada
Pals
Torrent d’Empordà
Sant Climent Peralta
Fitor
Llofriu
Palafrugell
Mont-ras
Esclanyà
Begur
Cap. Castell Begur
Regencós
Sant Cebrià Alls
Sant Cebrià Lledó
Santa Pellaia
Bellcaire d’Empordà
Cap. Castell Bellcaire

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
1
1
1
2
1
1

1

1
4
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

4
1
1
1

1

2
1

1

1
1
3
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
3

8
3
3
1
3
5
3
2
4
2
3
8
3
0
2
3
3
1
7
4
3
2
2
1
2
7
3
1
2
1
1
2
2
3
3
3
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Parròquies

Rector

Sagristà

Domers

Diaques

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

Ben. altar Cap major
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Total
bens

Albons
La Tallada d’Empordà
Tor
Maranyà
Garrigoles
Sant Vicenç ses Olives
Vilopriu
Gaüses
Colomers
Jafre de Ter
Vall-llòbrega
Vila-romà
Calonge
Canet de Verges
Pedrinyà
Fenals
Sant Feliu de Guíxols
Santa Cristina d’Aro
Romanyà
Sta. Maria de Bell-Lloc
Solius
Total

4
2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
3

1
3

1
1

3
2

5
3

46

34

1
1

1
1
1
5

1
20

55

8

8
3
2
3
2
1
1
3
3
2
2
3
7
1
1
1
6
1
1
2
168

LA CURA D’ÀNIMES COMPARTIDA: BENEFICIUM SACRISTIE, BENEFICIUM HEBDOMADARIE

Efectivament, moltes de les parròquies visitades pel bisbe
Bertran evidenciaven l’existència de més d’un curatus, tot i que hi
havia clarament un responsable principal de la cura d’ànimes. I, en
aquests casos, els beneﬁcis que podien posseir de manera compartida
la cura animarum eren, per ordre d’aparició, el beneﬁcium sacristie
i el beneﬁcium hebdomadarie. En totes aquelles parròquies hi havia
un beneﬁci de sacrista instituït, segons s’aprecia a la taula 7. El
sacrista era sempre el primer beneﬁciat i un sol sacerdot, mentre
que els domers, o beneﬁcis hebdomadaria, podien ser més d’un,
com els tres domers de Palafrugell o Calonge, o els dos d’Ullastret
o Santa Cristina d’Aro.
El sacrista —el principalis curatus— sempre tenia la responsabilitat de la cura d’ànimes, malgrat que només s’especiﬁcava

262

IMMA PUIG ALEU

en la meitat dels casos.25 En canvi, del beneﬁcium hebdomadarie
només s’informava sobre la funció de cura d’ànimes en deu parròquies i en tres s’especiﬁcava el beneﬁci hebdomadaria sine cura
o que pertanyia soli sacriste. El més freqüent a les parròquies de
la nostra visita era la tinença en comú, juntament amb el sacrista
i els hebdomadarius, d’una mateixa cura animarum: et habet ambo
cura animarum, cura animarum in simul cum sacrista, ambobus,
equalibus partibus, etc.
És probable que la cura d’ànimes fos establerta per a dos —o
ﬁns a quatre— hebdomadarii, és a dir, setmaners, que compartirien
l’oﬁci per torns setmanals. Aquest sembla que és el sistema sorgit
i desenvolupat al segle XIV. En aquells moments la societat abastia
amb suﬁciència el baix clergat, i la manca de vocacions no era
un problema, com podria ser-ho al 1420. En els anys de la nostra
visita, encara predominava, doncs, el sistema compartit, on tant el
sacrista com l’“hebdomadarius” o “setmaner” estarien dotats de la
cura d’ànimes amb repartició equitativa de responsabilitats. Succeïa
a Jafre, a Ullastret i en un grapat de parròquies.26 Una composició
ideal la dibuixava la parròquia de Palafrugell o de Calonge en el
recorregut pastoral del nostre bisbe, que comptaven amb un sagristà,
el principalis curatus amb l’assignació superior, i tres domers, que
completaven, plegats, l’oﬁci de quatre setmanes.
Però les coses s’estaven complicant, també, per a aquest sistema
d’organització beneﬁcial, i potser la crisi demogràﬁca que colpejava
les comunitats pageses baixmedievals des de les primeres pestes
de mitjan segle XIV també afectava el reclutament d’aquest clergat
rural. Sigui com sigui, en moltes parròquies s’estava produint una
progressiva diferenciació de funcions que col·locava el sagristà en
una posició jeràrquica superior. Aquesta preeminència era lògica
en parròquies on només romania un dels curats, que sempre era
el sagristà (excepte a Esclanyà, on es feia referència a un domer
com a únic curat que, tanmateix, era absent). Llavors, la situació
d’aquests sagristans isolats ens recorda la dels rectors de les parròquies de Romanyà o de Solius.

25. Un mateix terme amb contingut radicalment diferent sembla que té a la
diòcesi de Barcelona, un segle abans. Vegeu J. M. BAUCELLS, op. cit.. p. 1118 i s. Segons
la descripció de Baucells, el sacrista barceloní podria equiparar-se a l’obrer o operarius
de les parròquies gironines del quatre-cents.
26. Vegeu P. 16, f. 390v i P. 17, f. 1r.
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El domer apareix en escena a la meitat de les esglésies i la
seva importància oscil·lava segons els llocs. Mentre que en algunes,
com és sabut, no hi tenia cura d’ànimes, a Begur el beneﬁci de domeria havia estat unit amb el diaconat, a causa de la seva feblesa
econòmica i, en canvi, a Palafrugell, els tres domers compartien
protagonisme amb el sagristà, ﬁns al punt d’haver dotat entre tots
un beneﬁci simple.
L’altre aspecte que diferenciava els beneﬁcis curats era la seva
dotació. La renda mitjana més alta corresponia al beneﬁciats de
sagristia. A través de la taula 8, que ﬁgura en el capítol següent,
sabem que les diferències de rendes entre el rector i el sagristà
eren signiﬁcatives, en detriment del primer tipus beneﬁcial. Les
rendes dels rectors s’assemblen més a la dels domers. Així també,
en les parròquies on hi havia domers i sagristà, el valor del beneﬁci
d’aquest darrer era superior als primers, només en quatre els valors
eren similars, i en un sol cas el domer tenia una renda beneﬁcial
superior. A la resta no consta el valor beneﬁcial.
Però l’aspecte més destacable és la diferenciació qualitativa que
el bisbe Bertran feia d’aquests beneﬁcis en la visita. El visitador exercí
sempre un control molt especial sobre el sacrista.27 Era aquest sacerdot,
com també ho havia de fer el rector, qui es veia obligat a rebre’l, i era
punit si no ho feia. Era el sagristà qui responia sobre l’existència i
situació dels altres beneﬁcis i beneﬁciats. Des de l’inici de la visita a la
parròquia, el bisbe resseguia el comportament i la trajectòria d’aquest
curat, informant-se molt especialment de les seves activitats, interrogant
els obrers i prohoms del lloc o, si calia, els altres beneﬁciats.
La informació i, per tant, el control sobre el beneﬁcium sacristie s’estenia a llurs funcions. Les res sacrae els eren encarregades,
de manera directa: la custòdia del sacratissimum corpus Christi, el
crisma i els sants olis, els ornaments de l’altar per a la celebració
dels oﬁcis, l’administració dels ecclesiastica sacramenta, les sacros
fontes baptismales, donant, així també, signiﬁcació a les atribucions
del beneﬁcium sacristie a partir del seu nom, la seva arrel sacr-.
El sacrista s’encarregava de la cura de les coses sagrades i, així
mateix, també ell en formava part, mentre que l’apel·lació de rector
al·ludia a la seva funció de regiment de la comunitat de ﬁdels.

27.
el domer.

També s’inclou aquí al rector, enfront de l’atenció més secundària envers
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Però el bisbe Bertran feia èmfasi, en consonància amb els nous
aires de transformació dins l’Església, en les funcions més íntimes
i sagrades del culte. El seu incompliment era motiu de càstig i, a
més, comportava la condemna ipso facto per part del bisbe.28
BENEFICIS

NO CURATS

A les parròquies més petites i humils, el rector o sagristà curat era l’únic home de l’Església dins la comunitat. La seva solitud
l’obligava a satisfer tot sol les necessitats espirituals de la comunitat. Però a les altres sempre hi havia almenys un altre clergue
ajudant, curat o no. Les seves atribucions són poc deﬁnides en els
nostres registres. El grau de riquesa i importància de les parròquies
també és palesa en el nombre de clergues que, a les viles més riques, podia arribar a constituir una veritable comunitat de sis o
vuit clergues beneﬁciats, com ara el cas de Calonge, Santa Cristina
d’Aro, Palafrugell, Monells o Ullastret. L’any 1420 trobem aquestes
comunitats beneﬁcials formant-se des de temps enrere. Els registres reﬂecteixen, creiem, un moment de multiplicació de beneﬁcis
simples en les parròquies, però alhora fan notar les esquerdes que
aquesta situació està produint en l’ordre beneﬁcial clàssic.
Beneﬁci simplex diaconile

Aquest beneﬁci no curat havia format part del que creiem
que podria ser el model parroquial bàsic dels anys de formació de
les parròquies, durant el segle XIII i primera meitat del XIV. Aquest
estaria format pel rector i un beneﬁciat simple anomenat diaca que
realitzaria tasques d’ajuda als oﬁcis. Més endavant, potser també
s’hauria desenvolupat el sistema bàsic de cura compartida, que hauria
estat format pels dos domers curats (el sacrista i l’hebdomadarius)
més el diaca ajudant els curats. L’any 1420, de les cinquanta-vuit
esglésies visitades, vint, poc més d’un terç, tenen un beneﬁcium diaconile. Instituïts com a beneﬁcis estables dins de la parroquial, eren
una mena de coadiutores dels curats. Però, mantenir la nostra font,
als inicis del segle XV, aquesta posició ja havia esdevingut incerta.
Tampoc el visitador no incidí gaire en aquest beneﬁci.

28. Per exemple, la deﬁcient conservació de les sagrades formes és motiu de
condemna enèrgica del bisbe (vegeu el capítol visitatio rerum).
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Suposem que es tractava d’un ofﬁcium amb atribucions aleatòries i externes a la cura d’ànimes. Podem determinar-les a partir de
la descripció del diaconat de Monells que distribuïa les seves tasques
entre un escolà, que feia el toc de les campanes, i els propis beneﬁciats, pel que feia als Evangelis: diaconili deservit quidam scolaris
quoad pulsationem cimbalorum et quoad Evangelia deserviunt omnes
presbiteri presentes. Més tard, el bisbe disposava que, d’ara endavant,
com era costum per als altres diaques, encengués i apagués els ciris
i llànties de l’Església: amodo teneatur, ut alii diaconi consueverunt,
incendere et extinguere ritulum cereum dicte ecclesie.29 L’encesa dels
ciris i de les llànties, el toc de les campanes, l’ajuda als curats en
els oﬁcis, etc., eren funcions fàcilment substituïbles en moments
d’empobriment. Naturalment, el valor d’aquest beneﬁci era molt
inferior a la resta, ﬁns i tot insuﬁcient si es tractava de l’única font
d’ingressos. Oscil·lava, potser depenent del fet que les atribucions
variaven segons la parròquia, entre la retribució en espècie i el pagament en moneda, i des dels 50 sous del diaconat de Bellcaire ﬁns
a les 20 lliures de Sant Iscle d’Empordà.30 Aquesta pobra dotació,
en un altre temps retribució justa dels esmentats serveis, va ser la
causa principal de la indefensió d’aquests beneﬁcis. A la parròquia
de Llofriu solia haver-hi un beneﬁci diaconal, però en el moment de
la visita ja no hi havia rendes, non sunt redditus.31
La disminució o estancament de les rendes contribuïren a l’absentisme i a la descomposició d’aquesta mena de beneﬁcis. Uns
mesos abans de la visita a Casavells, el gener de 1420, una carta
del bisbe al prior d’Ullà ordenava crear una comissió per informar
sobre els fruits del diaconat de Casavells, que rebia Bernat, àlies del
Pla, sastre, qui també era domer a Mont-ras, suspès per absència,
motivada per la pobresa.32

29. Vegeu P. 17, f. 41r i 44r. Baucells assigna als diaques l’assistència als curats en
la missa, bàsicament en la lectura o cant de l’Evangeli. J. M. BAUCELLS, op. cit. p. 1085. Més
notícies sobre les funcions dels clergues o beneﬁciats diaques: Omnis presbiter clericum
vel scolarem habeat qui epistolam vel lectionem legat et ei ad missam respondeat et cum
quo psalmos cantet (Arch. Mun. Ginestas, GG 1, llibre sinodal de Narbona, f 1v). No
hem trobat una constitució equivalent dins les sinodals de Girona. Això no obstant, ens
sembla d’utilitat la font narbonesa esmentada per l’abat GELABERT, “Practiques religieuses
autour de Verdun-sur-Garonne à la ﬁn du XIVè siècle”, dins Bull. Soc. Archéol Midi de la
France, 2a sèrie, n. 25-28, 1898-1901, p. 157-61.
30. P. 16, f. 9r, i P. 17, f. 21r.
31. P. 17, f. 79r.
32. ADG, Registre Itineris T-130, f. 23v. Vegeu també la visita a Casavells, P. 17, f. 47.
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La inevitable recerca de solucions donà lloc a situacions ben
diverses. Alguns passaren a ésser servits per curats, amb l’acumulació de dos beneﬁcis o la unió d’ambdós, formant, per exemple, la
rectoria cum diaconili de Fenals o l’hebdomadaria alias diaconatus,
com passava a Begur.33 D’altres es degradaren ﬁns a esdevenir simples mongies servides per un escolà, com a Bellcaire. La majoria
foren abandonats pels seus titulars que cercaren millors càrrecs en
altres parròquies. Al Baix Empordà, només un parell de clergues
titulars exercien exclusivament el beneﬁci diaconal.
Beneﬁcis d’altars

Eren els més heterogenis. A les cinquanta-vuit esglésies hi havia
un total de cinquanta-cinc beneﬁcis d’altar, de la més variada fundació i presentació i distribuïts de manera desigual i arbitrària. El
caràcter discontinu i barrejat d’aquest cos beneﬁcial determinava, en
gran part, el ritme de les parròquies pel que fa a llur vida religiosa,
a partir de la segona meitat del segle XIV i durant el segle XV.
Els beneﬁcis d’altars eren instituïts de forma no permanent, és
a dir, el seu funcionament i les seves tasques eren marginals respecte
als serveis parroquials. Els beneﬁciats, abans anomenats stabiliti,34
realitzaven els serveis en un altar determinat de l’església parroquial
sota la invocació d’un sant o santa de devoció. El sacerdot beneﬁciat
s’encarregava de tenir-ne cura, hi celebrava les misses i els oﬁcis
setmanals determinats en els documents de fundació i de dotació
del seu beneﬁci. Aquest comportava, doncs, un ofﬁcium subjecte a
un altar, és a dir, stabiliti en un altar. Els serveis es devien a les
necessitats espirituals del grup o persona privada fundadora i els
altars, encara que dins de l’església parroquial, constituïen petites
fraccions autònomes.
Les condicions d’aquest beneﬁci, grosso modo, no comportaven ni responsabilitats espirituals amb la totalitat de la parròquia,
ni ajuda o col·laboració amb els curats, llevat d’aquells beneﬁcis
que els mateixos curats dotaven per alleugerir la sobrecàrrega de
les seves tasques a la parròquia. En aquest cas, el sacrista, ell sol
o ensems amb la resta dels curats, instituïa un capellà coadjutor

33. P. 18, f. 42v i P. 16, f. 1r.
34. Aquesta és la denominació emprada als Registres de Cúria i Vicariat General
i també al Llibre de Visites Pastorals P. 15 de 1402-1403, l’anterior al nostre.
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beneﬁciat a l’altar major que ajudava a fer front a la diversiﬁcació
del culte, cada cop més complex en els segles baixmedievals. Al
Baix Empordà sabem del cas de Palafrugell, on els curats havien
instituït dos beneﬁcis simples d’altar, i de Sant Feliu de Guíxols,
on el capellà n’havia instituït un juntament amb els jurats de la
vila.35 Llevat d’aquest, pocs devien ser els curats que, a partir de
llurs pròpies rendes, podien suportar el pagament dels serveis d’un
coadiutor. En els casos de Palafrugell o de Sant Feliu, el nou sacerdot esdevenia gairebé un assalariat.
Amb aquest sistema, les comunitats laiques riques veien engrandir les seves esglésies amb nous altars i capelles, i també la
comunitat clerical. A Sant Feliu, Calonge, Palafrugell, Monells, Palau-sator, Ullastret, la Tallada, Albons, hi havia tres, quatre o més
beneﬁcis d’altars; altres parròquies més humils només en tenien un,
a més dels beneﬁcis permanents i curats. Els fundadors eren, per
exemple, les confraries, que posseïen altar propi i sacerdot particular. Mitjançant el nostre registre coneixem sis confraries religioses
que havien fundat un beneﬁci per gaudir d’un capellà que realitzés
els oﬁcis només per a l’organització de confrares: a Matajudaica, la
Pera, Monells, Albons, Gaüses i Tor.36 Però també famílies, burgesos, nobles del lloc, senyors feudals, grans barons, prínceps, molts
dotaven altars, instituïen beneﬁcis, presentaven els sacerdots i es
feien dir misses. A través dels llegats testamentaris es disposava
sobre una part d’aquestes institucions beneﬁcials, deixes i llegats
que també afavorien la creació de misses aniversari, la subvenció
de llànties i ciris, almoines i fundacions caritatives.
Els ﬁdels vius també instituïen beneﬁcis: famílies poderoses,
pageses, nobles o ciutadanes veien en l’estament eclesiàstic una
sortida segura per als seus ﬁlls no hereus i fundaven i dotaven beneﬁcis que eren servits pel familiar capellà.37 Els senyors del lloc, o
la nova noblesa ciutadana, feien mostra de la seva potència, fent ús

35. P. 17, f. 81r i P.18, f. 43v.
36. Així mateix, sabem que dins del marc parroquial del Baix Empordà, hi havia
un grapat d’organitzacions similars, com ara la de Cruïlles (ADG, Registre de Lletres,
U-120, f. 82v-83r).
37. “...encubriendo con un ﬁn piadoso, el propósito de sustraer a la imposición
los bienes familiares, que, a favor del derecho del patronato pasaba a regentar uno de
los hijos”, A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen,
Ed. Itsmo, Madrid, 1975, p. 369. Vegeu també, L. MINGUÉLEZ, “Capellanías y fundaciones
piadosas”, Revista Ecclesia, 1953, p. 24-26.
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d’aquesta mena de fundacions com a plataforma de divulgació del
seu domini, ostentació o prestigi entre els vilatans, ja que l’església
parroquial era un dels centres de la vida del lloc.
Tenim magníﬁcs exemples: a Pals, on hi havia un sol beneﬁci
simple a l’altar de Santa Maria, ad presentationem Regine,38 tenim
notícies que indiquen que, poc abans de l’any de la visita, havia estat
de presentació del senyor del lloc.39 L’any 1420 la presentació del
beneﬁciat pertanyia a la reina lloctinent, reﬂex de la nova situació
jurisdiccional de la vila de Pals, que ara era vila reial. Similarment,
a Bellcaire, els tres beneﬁciats a la capella del castell havien estat
presentats pel rei, el 27 d’abril de 1420, com a conseqüència del
seu nou domini.40 La presentació laica dels beneﬁciats d’altar era
un important mecanisme d’inﬂuència i intromissió del laïcat dins
de les estructures eclesiàstiques. Es compartia el protagonisme religiós al si de l’Església i també els avantatges i els fruits materials
d’aquesta religiositat, que, en la nostra visita, el visitador intentava
controlar. Finalment, l’alt clergat també feia la seva política: a Santa Cristina d’Aro, Gabriel Pavia, prepòsit de la mensa episcopal,
tenia la col·lació del beneﬁci de l’altar de Santa Maria, i també el
de la capella de Castell d’Aro.41
Els serveis d’aquesta mena de beneﬁcis no ens són especiﬁcats
en les anotacions de la visita, i més aviat dóna peu a suposar que
les condicions de cadascun eren establertes de forma particular en
el document de fundació, car és aquest el punt de referència del
bisbe visitador que gairebé sempre ordenava que li fos mostrat. La
major part d’aquests capellans havien rebut els ordes; alguns d’ells,
a més del presbiterat, ocupaven càrrecs prestigiosos dins la cúria
diocesana o l’Església catalana,42 eren estudiants o mestres,43 ja que
el beneﬁci els permetia un alt grau de mobilitat, a diferència dels

38. P. 17, f. 71r.
39. P. 15, f. 16r.
40. “... attentis esterilitatibus terrarum diocesis predicte, que tam ex diversis
aeris passionibus et intemperie quam incursibus hostium et alias prevenerunt, duxerit
necessario super dicti prioratus...” ADG, Registre de Lletres, U-120, en un full plegat
sense lligar entre els folis 47v i 48r.
41. P. 18, f. 45r.
42. A Sant Iscle, el beneﬁciat a l’altar de Sant Nicolau era secretari de l’arquebisbe de Tarragona, P. 17, f. 21r.
43. A Palafrugell, el beneﬁciat de l’altar de Sant Martí era a Barcelona, com a
mestre en les set arts liberals, P. 17, f. 81r. A Calonge, el beneﬁciat a l’altar de Santa
Maria, també: P. 18, f. 36v.
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permanents i curats. Pràcticament tots tenien alguna altra ocupació, a més de l’altar que servien. De tots els titulars, tan sols set
residien i servien llur beneﬁci. De la resta d’altars se n’encarregaven
substituts deservientes. La promoció dels titulars beneﬁciats semblava passar davant dels serveis a l’altar. Per a molts, aquell beneﬁci
era la porta al món eclesiàstic, una plataforma estable i vitalícia
que no comportava ni lligams ni responsabilitats indefugibles a la
parròquia.
El valor d’aquests beneﬁcis oscil·lava molt, tot i que els 50 sous
del beneﬁci de l’altar de la Tallada és una quota mínima excepcional. La resta anava de les 4 lliures dels beneﬁcis de Palafrugell a
les 35 i 40 lliures de la Tallada i Fontanilles, respectivament, amb
mitjanes indicatives de 10 a 20 lliures.
CAPELLANIA

MAJOR

Si pels beneﬁcis no curats obtenim la informació a partir de
dades disperses i poc explícites, de les capellania maior es pot dir que
només en sabem el nom. Desconeixem l’origen i l’evolució d’aquest
beneﬁci, ﬁns ara poc documentat a la diòcesi de Girona. El llibre
de visites ens informa de set beneﬁcis de capellania maior a les
parròquies de Gualta, Monells, Sant Julià de Boada, Palau-sator,
Palafrugell, Albons i Gaüses, quasi totes centres parroquials rics
o importants, amb una nodrida comunitat religiosa. Del contingut
del beneﬁci, del seu ofﬁcium i condicions, no se’n parla en cap. A
Gualta s’informa que el titular, Joan Negre, prevere, era absent i
que les rendes beneﬁcials pujaven a 10 lliures.44 Res més. Ignorem
el nom dels titulars de Monells i de Boadella. En canvi, a Palausator el beneﬁci era assignat al benerabilis Guillem Mariner, i a
Palafrugell a l’abat de Sant Pere de Galligants. A totes aquestes sis
esglésies, i almenys en tres més, els capellans majors retenien el
dret de presentació i, ﬁns i tot, la col·lació dels curats. Així, Gabriel
Pavia, a més d’ésser capellà major a Gaüses, ho era també a Castell
d’Empordà, parròquia ben allunyada de la primera, i potser també
a Maranyà;45 i el capellà major de la Bisbal, del quals no es deia el
nom, tenia la presentació de la sagristia de Sant Pol de la Bisbal.46

44.
45.
46.

P. 17, f. 24r.
P. 17, f. 59r i P. 16, f. 24r.
P. 17, f. 57r.
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Finalment, la capellania la podia detenir una institució eclesiàstica:
a Pedrinyà, la col·lació del sagristà la tenia el Capítol de Girona,
ad collationem capituli seu capellanie.47
Per saber alguna cosa més sobre aquest beneﬁci, hem acudit
als estatuts fundacionals de capellanies a les catedrals i altres esglésies, que establien que els titulars eren el Capítol de la catedral
o la comunitat clerical de l’església. Hi havia tot un seguit d’obligacions litúrgiques comunes i de drets dels titulars a les rendes de
la fundació. La regulació d’aquestes obligacions i drets pertanyia al
Capítol o a la comunitat clerical, presidit o presidida per un d’ells,
capellanus maior, amb funció de “presidente et rector dellos, para
que los rija e administre e tenga cargo de los llamar e adjuntar cada
vez que fuere menester para las cosas tocantes a la dicha capellanía e
rentas della...”.48 És a dir, ser president o prelat. Potser, amb el pas
del temps, el caràcter de les obligacions i dels personatges titulars
havia fet que el beneﬁci es congelés pel que fa al seu oﬁci —i també
potser el seu valor material—, esdevenint un càrrec honoríﬁc.
De tota manera, el que interessava en aquest cas al visitador
no era la substància del beneﬁci sinó el seu poder col·latiu, és a
dir, el seu dret de patronatge. Si reprenem l’anàlisi terminològica
del mot capellania, “Una de las obligaciones va implícita en el mismo derecho de patronato, la presentación del capellán”.49 Aquesta
obligació aplicable al règim dels beneﬁcis d’altars ho era també
per a la capellania maior, amb una important diferència: suposem
que el rang i la categoria religiosa dels personatges que detenien
les capellanies els conferia el dret exclusiu de nomenar o presentar
els sacerdots per a la cura d’ànimes de les parròquies.
És pràcticament segur que no eren les nou esmentades les
úniques capellanies majors existents a la zona visitada. Sabem, per
exemple, a partir d’una altra documentació de l’ADG, que pocs anys

47. P. 18, f. 40v.
48. Códice Montoya, Archivo Capitular de la Catedral de Burgo de Osma, f. 24v
(inèdit). Es troba, en aquesta font, un mitjà per conèixer les condicions i els objectius
de la institució d’una capellania major.
49. E. FERNÁNDEZ CUBEIRO: “Una pràctica de la sociedad rural: Aproximación al estudio
de las capellanías de la diócesis compostelana en los siglos XVII y XVIII”, dins La Historia
social de Galicia en sus fuentes de Protocolos, Universidad de Santiago de Compostela,
1981. Aquí, el mot “capellania” abasta un ampli concepte que, així mateix, creiem que
es pot aplicar a les capellanies majors, si més no en allò que ara ens interessa.
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enrere la parròquia de Santa Eulàlia de Cruïlles era església sufragània del monestir de Cruïlles, i que el prior tenia el dret de
presentació de la sagristia de la parròquia.50 A través de la visita
del nostre bisbe al Priorat, ens assabentem del costum dels priors
de celebrar les misses sabatines a l’església parroquial de Cruïlles.51
Unint aquestes dues informacions tenim que el prior de Cruïlles
podria ser el capellà major de l’església de Santa Eulàlia de Cruïlles i que tenia l’obligació de celebrar les citades misses en l’esmentada església i, alhora, presentar-ne el sacerdot curat.

50.
51.

P. 15, f. 6r i Registre de Lletres U-120, f. 67.
P. 17, f. 13r.

LA CRISI DEL SISTEMA BENEFICIAL

El sistema de beneﬁcis s’havia creat per mantenir l’estabilitat
dins de les estructures bàsiques de l’Església. Les seves regles semblaven prou ben disposades i la legislació sinodal regulava tota la
casuística amb minuciositat. Diﬁcultaven la intromissió d’elements
aliens al govern intern de l’església i asseguraven una continuïtat
en la jerarquia eclesiàstica. Tot i això, la situació en què trobem
els beneﬁcis menors i les comunitats de clergues a les parròquies
baixempordaneses l’any 1420, si ens atenim a la nostra visita, era la
d’un mosaic de circumstàncies ben diverses i en evolució pel contacte
amb la realitat d’un món canviant. Estaven inevitablement lligades a les coses temporals. Les intromissions en aquestes estructures
es produïen de forma gairebé imperceptible i des de tots els ﬂancs,
inﬂuint en l’evolució i transformant el sistema.
DRET

DE PATRONATGE I PRESENTACIÓ

El patronatge dels beneﬁcis és una de les dades que recull
sistemàticament el nostre bisbe a la visita a cada parròquia per a
cada beneﬁci. El vocabulari emprat per indicar el tipus de patronatge
diferencia entre la collatio i la presentatio. A partir d’aquesta divisió,
l’escrivà fa ús d’altres conceptes: confer; de patronatu laicali. La denominació collatio, ad collationem, confert té la mateixa rel del verb
confero i indica que la institució del beneﬁci i del beneﬁciat pertany
a l’Església o a qualsevol persona o estament eclesiàstic.1 A la taula

1. Persones del clergat, tant regular com secular, excepte els beneﬁciats menors, ja que
no tenen capacitat jurisdiccional per instituir beneﬁcis si no és amb l’aprovació de l’ordinari.

274

IMMA PUIG ALEU

8 de col·lacions i presentacions constatem la importància d’aquesta
jurisdicció, és a dir, del patronatge d’esglésies que tenien el Capítol
gironí, els alts càrrecs de l’Església de Girona i els monestirs, i que
compartien amb el bisbe, indirectament o directament. La cura
d’ànimes, destinada a fer la guia espiritual de la comunitat parroquial, estava controlada pel bisbe i el Capítol. Per la seva banda, els
monestirs tenien el dret de presentació dels curats de les parròquies
dins la seva zona d’inﬂuència. Així, el prior d’Ullà l’exercia sobre
els curats de Canet de la Tallada, Matajudaica, Fontanilles, Llabià i
Bellcaire, mentre que l’abat de Sant Feliu de Guíxols l’exercia sobre
el capellà de la seva parròquia i sobre Vall-llòbrega, Vila-romà (Sant
Joan de Palamós) i Fenals. En canvi, els beneﬁcis no permanents
estaven majoritàriament en mans laiques.
Taula 8
Col·lacions i presentacions

Bisbe
Capítol
Bisbe i Capítol
Capellania
Càrrecs eclesiàstics
Prior d’Ullà
Abat de Sant Feliu Guíxols
Abat d’Amer
Altres monestirs
Curats
Laics
Senyors locals
Confraries
No especiﬁcats

Sagristà /
rector

Domers

Diaques

Beneﬁciat
d’altar

Total
c i p

5c
3c
4c
6c
3p
6c
6c
4c
2c
3c

3c
6c

1c
1c

1c

11*c
10c
5c
13c
4p
14c
10c
6c
3c
5c
7p
21p
8p
5p

1c
7c
3c
2c
1c
1c
1c

3c
2c
1c

1p

1p
7

1p
8

10

1p
2c

1c
6p
21p
8p
3p
13

38

* A la suma s’hi inclou la col·lació d’una capellania major.
c: col·lacions; p: presentacions

El dret de patronatge laic suposava, en origen, l’adopció d’un
fenomen extern per part de l’Església, l’assimilació d’una actitud
aliena a ella en un esforç de reciclatge, per extreure els beneﬁ-
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cis menors del domini dels laics, nobles i senyors, substituint-la
per una mera protecció. El mot ius patronatus apareix al segle XI
com un dret real: és l’ius praesentandi, l’ius electionis. Posteriorment,
el papa Alexandre III el representaria com a “dret annex a l’espiritual”, una servitud acceptada lliurement per l’Església. Transformaria
la investidura en el dret de presentació d’un candidat al bisbe2 i,
així, els laics només podrien presentar el candidat al beneﬁci —ad
presentationem, de patronatu laicali—, però la concessió efectiva del
títol depenia exclusivament del bisbe. Ben aviat, les constitucions del
concili de Lleida, l’any 1229, disposaren que l’exercici del sacerdoci,
ﬁns i tot a les esglésies de patronatge laic, havia de comptar amb
l’aprovació del bisbe o de l’ardiaca. Si qualsevol capellà exercia
sense l’autorització del bisbe, era deposat: a ministerio ecclesiastico
et ordine deponatur.3
Així doncs, els patrons no eclesiàstics tenien només el poder
de presentatio del capellà. Però a la visita, la fundació de beneﬁcis
d’altar i altres oﬁcis a l’església parroquial (institució de misses,
aniversaris, etc.) sovint comportava la presentació del capellà per
exercir els serveis d’aquestes fundacions. Així algunes famílies, persones i institucions poderoses podien fundar un beneﬁci, dotar-lo
amb rendes i presentar-hi el capellà. Invertint aquest ordre, ens
trobem amb la pràctica ja comuna l’any 1420, segons la qual, per
establir una persona —un familiar, un ﬁdel servidor— en l’estament
eclesiàstic, assegurant-li unes rendes ﬁxes, es fundava un beneﬁci i
es presentava l’individu en qüestió.
Era aquest un dels mecanismes de penetració de laics i d’institucions alienes a l’Església en les estructures religioses de la parròquia, erosionant-ne el funcionament i el control per part de la
jerarquia eclesiàstica. Així mateix, l’aproﬁtament de les prerrogatives
del dret de patronatge també fou practicat per les pròpies altes jerarquies eclesiàstiques i pels grans establiments monàstics patrons
d’esglésies.4

2. G. MOLLAT, “Bénéﬁces ecclesiàstiques en occident”, DDC, cols. 408-409.
3. J. M. PONS I GURI, op. cit., n. 18, p. 25-6.
4. Sobre el dret de patronatge i els establiments monàstics vegeu V. CHOMEL, Droit
de patronage et pratique religieuse dans l’archevêqué de Narbonne au debut du XVI siècle,
Biblioteque de l’École de Chartres, 115 (1957). L’autor, a través de la visita pastoral del
vicari general de l’arquebisbat de Narbona, Jean Corsier, l’any 1404, fa un estudi de la
inﬂuència del dret de patronatge de l’abadia de Lagrasse sobre les estructures del cos
beneﬁcial d’una vintena de parròquies.
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L’exercici de l’ofﬁcium visitationis abocava la poderosa organització diocesana a exercir un control efectiu sobre els beneﬁcis permanents, els més importants dins del cos parroquial, de clar domini,
presentació i col·lació per part dels estaments eclesiàstics. Pel que
fa a la resta, queda palès que el bisbe era concís en investigacions i
comentaris, potser perquè trobava que eren elements que fugien del
seu poder. Una de les febleses evidenciada en la visita pastoral era
l’escassa atenció, potser per manca de control, sobre una part del cos
beneﬁcial, el dels beneﬁcis d’altar i els de presentació dels laics.5
EL

VALOR ECONÒMIC DEL BENEFICI

Sobre les fonts de riquesa dels beneﬁciats, la informació que
dóna la visita pastoral és incompleta. La seva primera font d’ingressos era les rendes o els rendiments dels beneﬁcis. El que sí que
fa el bisbe és anotar, de manera escrupulosa, el valor o la dotació
anual de cada beneﬁci (valet ipsa sacristia... residendo communiter
annuatim, valoris..., vegeu la taula 9), un terme tan ampli com
ambigu que s’arrodonia en una xifra aproximada i que podia no
ser que no es revisés durant anys.6
A les rendes del beneﬁci, en el cas dels curats, hem d’afegir
els estipendis derivats de la realització de la cura d’ànimes. El coneixement d’aquesta qüestió la completem a través de la legislació
canònica i dels estudis publicats sobre les entrades econòmiques
dels curats.7 Les constitucions sinodals disposaven que els emoluments per fer de notaris fossin moderats.8 Una sentència arbitral
de la parròquia de Blanes,9 entre la universitat de Blanes i el rector
de la parròquia, sobre el dret de sepultura, demostra que els enterraments, les activitats i el cerimonial entorn del fet de la mort
esdevenien una de les fonts d’ingressos més importants per al clergat
parroquial a la baixa edat mitjana, a través dels ius stolae, de les
deixes testamentàries, les almoines, aniversaris i misses de difunts.

5. VITAL CHOMEL, op. cit., p. 59. ALBERT BRAUN, Der Klerus des Bistums Konstanz
im Ausgang des Mittelalters, Münster, 1938, in -8, XIX -200 p. (Vorreformations geschichtliche Forschungen” hgg. von Heinrich Finke, Band XIV), p. 188.
6. L. MONJAS, op. cit., p. 335 i s.
7. P. ADAM, op. cit., primer capítol, i també, G. LE BRAS. op. cit., p. 434-436.
8. J. M. PONS I GURI, op. cit., A. de Mont-rodon, n. 34, p. 84, B. de Cruïlles, n.
27. p. 119-120.
9. J. CORTILS I VIETA, “Sentencia arbitral de la villa de Blanes”, Revista de Girona,
II (1878), p. 389-395.
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A la parròquia de Garrigoles, el domer reclamava dos sous a l’obreria “pro salario” per l’administració de l’extremunció a una dona.10
Sembla també que una part dels delmes anava a parar a mans dels
curats, tot i que la multiplicitat de les disposicions sinodals entorn
d’aquest polèmic tema ens obliga a certa reserva.
Altres liberalitats i almoines completaven la llista teòrica d’ingressos dels clergues curats, ingressos que, d’altra banda, es veien
molt disminuïts per les imposicions i càrregues ﬁscals sobre el baix
clergat, provenint de totes les jurisdiccions. Les necessitats ﬁnanceres
del papat (des d’Eugeni III ﬁns a Joan XXII) acabaren convertint la
decimae en impost ordinari.11 La ﬁscalitat papal repercutia en cadena sobre les necessitats ﬁnanceres dels bisbes, els quals feien
recaure tota mena d’imposicions sobre la base de l’Església. Tot
i no fer-se cap al·lusió en la visita al pagament de la procuratio,
aquesta imposició episcopal es cobrava a cada parròquia amb motiu
de la visita pastoral. El sinodaticum i el cathedraticum eren sobre
esdeveniments que, com la procuratio, amb motiu de la visita pastoral, generaven un impost sobre el clergat de la diòcesi. Els drets
d’espoli (ius spolii) i les multes als clergues també passaven a l’erari del bisbe. Hi ha nombrosos exemples ben documentats en els
quals la ﬁscalitat reial i senyorial, malgrat les ocasions en les quals
es reitera la immunitat dels clergues,12 també els imposava pagaments ordinaris i extraordinaris.
En les anotacions sobre la visita a Ullastret hi ha una vaga
informació sobre la minva del valor, o dotació inicial dels beneﬁcis,
que quedava reduït deductis oneribus (descomptades les càrregues).
Per aquesta raó, al sagristà, se li descomptava un 25% o més de la
renda beneﬁcial inicial (de 40 lliures: deductis oneribus 10 vel 11
librarum); al domer se li extreia quasi un 33% (de 30 a 35 lliures,
se’n deduïen 10); i el beneﬁciat a l’altar de Sant Joan tenia una
reducció d’un 50%, és a dir, de les 20 lliures, n’hi quedaven 10.13
Davant d’aquestes xifres, podria semblar que les deduccions eren

10. P. 16, f. 43v.
11. P. BERTRAN, “La dècima de la diòcesi d’Urgell, corresponent a l’any 1391”,
Urgellia 2 (1979), p. 257-262. També, G. MOLLAT, La ﬁscalité pontiﬁcale en France au XIVe
siècle (Période d’Avignon et Grand Schisme d’Occident), París, 1968.
12. J. M. PONS GURI, op. cit., E. de Vallterra, mana els rectors que no admetin
captaires (questores), llevat dels qui porten hàbit i tonsura i acrediten lletres amb segell
episcopal: n. 18, p. 147.
13. P. 17, f. 1r.
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ﬁxes independentment de la categoria beneﬁcial: totes les quantitats
deduïdes oscil·laven entre les 10 i les 11 lliures, perjudicant les
menys dotades. Malauradament, no es pot conﬁrmar aquest supòsit, ja que l’exercici de càlcul que el visitador va fer a Ullastret,
la primera parròquia visitada, ja no es repetiria a les parròquies
posteriors. El valor ﬁscal del beneﬁci no és perceptible a través
del registre de visites. Sí que ho és, en canvi, el fenomen global
d’una crisi econòmica beneﬁcial, reﬂectit a partir d’un gran nombre de situacions concretes a les parròquies que el bisbe Bertran,
hàbilment, mirava d’esmenar a través d’ordres i manaments, i, de
vegades, la imposició de penes, multes i condemnes recollides en
el mateix registre de visites i en altres llibres i registres de la cúria.
La casuística és generalitzable.
Taula 9
Valor en lliures dels beneﬁcis permanents (de major a menor)
Parròquies

Sagristà
o rector

Domer Domer
1
2

Domer
3

Diaca

Total

Calonge

60

40

40

40

180

Sant Feliu de Guíxols

80

20

20

20

140

Palafrugell

40

30

30

30

130

30

Ullastret

40

30

Vila-romà (St. Joan de Palamós)

60

20

100

La Pera

35

30

Jafre

40

30

Sant Feliu Boada

35

26

Santa Cristina d’Aro

25

20

Pals

35

26

Monells

30

25

Begur

40

16

56

Colomers

25

25

50

Maranyà

20

20

10

50

Albons

35

8

6

49

Bellcaire

25

20

Fonolleres

40

Casavells

30

Gualta

25

80
15

70
5
20

66
65
61

6

15
20

80

61

2,5

47,5

6

46
45
45
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Parròquies

Sagristà
o rector

Domer Domer Domer
1
2
3

Diaca

Total

Palau-sator

17

Santa Pellaia

30

12

42

Vall-llòbrega

25

15

40

Llabià

20

Lledó

30

5

35

Sant Cebrià dels Alls

25

10

35

Sant Iscle d’Empordà

15

20

35

La Sala

30

30

Gaüses

30

30

Fontanilles

25

Castell d’Empordà

18

12

30

Sant Climent Peralta

16

14

30

Garrigoles

15

15

30

Mont-ras

12

14

Sant Julià Boada

17

Canet la Tallada

25

25

Pedrinyà**

20

20

Fenals**

25

Solius**

15

8

23

Matajudaica

15

6

21

Fontclara

20

20

Fitor

17

17

Torrent d’Empordà

16

16

Sant Pol de la Bisbal

15

Serra de Daró

15

15

La Tallada

15

15

Romanyà**

15

15

Llofriu

12

Vilopriu

10

Bell-lloc**

10

Cruïlles

** Parròquies amb rector.

42

20

40

5

25

25

8 mitgeres
de blat

sense rendes

15

12
10
10

?

?

154,5

2168,5

?
1290

30

26
8

?

Esclanyà
Valor total

13

279

494

?
140

90
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Una mitjana del valor total de tots els beneﬁcis, és a dir, la
dotació mitjana de les parròquies del Baix Empordà —de les 49
sobre les quals hi ha informació—, seria d’unes 44,2 lliures.14 Però
una valoració comparativa més ajustada a la realitat és la que resulta de la mitjana dins la mateixa categoria beneﬁcial: el valor
mitjà de les sagristies curades —i rectories— d’aquestes parròquies
era d’unes 26 lliures; el de les domeries era d’unes 23,4 lliures, i
els diaconats estaven al voltant d’unes 9 lliures.
Evidentment, no hi hauria punt de comparació si hi contrastéssim altres situacions o tipus salarials, ﬁns i tot, dels alts càrrecs de la
mateixa Església. Per exemple: els procuradors en missió a Roma, enviats pel concili de Lleida l’any 1418, havien de cobrar, com a salari, si
s’escollien entre els abats, 4 ﬂorins per dia, i si, en canvi, eren reclutats
entre els canonges, 3 ﬂorins diaris. En ambdós casos, el seu salari se
situaria, de mitjana, entre les 50 i 66 lliures mensuals,15 una quantitat
molt superior a la renda anual de la gran majoria dels nostres beneﬁcis
rurals que, de fet, només assolia l’abat de Sant Feliu de Guíxols.16
Un cop d’ull al registre de visites gironí anterior, el P. 15 de
1402-1403 —tot i que no és tan complet en dades— informa de l’escassa variació dels valors beneﬁcials respecte a la situació de 1420.
En vint anys, molts beneﬁcis havien romàs amb valors immutables
o havien augmentat en un petit percentatge.17 S’havia produït un
estancament en el valor econòmic dels beneﬁcis. Atenent-nos a les
dades d’aquests registres i comparant-les amb les de la nostra visita
(P. 15, de 1401 i P. 16 de 1420) a Monells, una parròquia que podem
considerar de les més ben dotades del Baix Empordà, el valor dels
beneﬁcis pràcticament no havia variat en vint anys:
Beneﬁcis

Sagristia curada
Domeria curada
Diaconat

1402

30 lliures
20 lliures
5 lliures

1420

30 lliures
25 lliures
6 lliures

14. Sembla que aquesta mitjana és sensiblement inferior a la d’altres zones catalanes a la mateixa època, com el Maresme. Vegeu P. BENITO, Les parròquies del Maresme
a la Baixa Edat Mitjana. Una aproximació des de les visites pastorals (1305-1447), Caixa
d’Estalvis Laietana, Lleida, 1992, p. 234 i s.
15. JOSEP M. MARQUÉS, “El Sínode de Lleida de 1418”, Jornades sobre el Cisma
d’Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià, Barcelona 1988, p. 474.
16. P. 18, f. 43v.
17. Seria interessant fer un estudi comparatiu dels valors beneﬁcials amb criteris
cronològics per establir la incidència de la crisi econòmica en el sistema beneﬁcial i,
àdhuc, mesurar el pas d’aquesta crisi a partir del treball.
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A Palau-sator, en canvi, els valors dels beneﬁcis havien disminuït considerablement:
Beneﬁcis

Sagristia curada
Domeria curada

1402

25 lliures
18 lliures

1420

17 lliures
13 lliures

El rendiment decreixent de la terra durant la baixa edat mitjana afectà tots els grups socials que hi basaven la seva economia,
ﬁns i tot el baix clergat. Els beneﬁcis produïen unes rendes anuals
basades en els fruits de l’explotació de les terres que constituïen el
dot beneﬁciat. La disminució de les rendes ﬁxes en diners afectà
també les rendes del clergat rural, causant una davallada del valor
del beneﬁci. La situació s’agreujà amb els successius “reajustaments”
monetaris. Les depreciacions i la inﬂació de principis del segle xv
afectaren tot tipus de beneﬁci parroquial.
En els apartats de la visita, les connotacions econòmiques dels
oﬁcis parroquials surten a cada pas. Pertot arreu, llevat de comptades
excepcions, el bisbe topava amb la precarietat del valor econòmic
dels beneﬁcis o amb situacions derivades d’un empobriment general.
A causa de la precarietat, la substància espiritual de l’oﬁci perdia
signiﬁcació davant certes connotacions temporals, malgrat l’estricta regulació canònica. La transformació dels valors espirituals del
beneﬁci duia implícita una lenta mutació del seu valor material.
Efectivament, l’estreta unió entre l’oﬁci i el beneﬁci esdevenia ara
un difícil joc de malabarisme comptable. El proﬁt, el vessant material del beneﬁci, anava adquirint preeminència.18 Le Bras descriu
el canvi del valor jurídic de beneﬁci que passà del dret públic al
dret privat: el beneﬁciat no podia ser propietari del beneﬁci, però
al segle XV les fons canòniques parlen d’un quasi dominium.19 Hi
havia un procés de lenta apropiació dels atributs materials del beneﬁci en la mentalitat dels beneﬁciats, afavorit per l’estancament o
l’empobriment de les seves rendes.

18. És del tot cert que també els bisbes, i àdhuc la cúpula dels papes, van fer
ús irresponsable dels avantatges materials dels beneﬁcis eclesiàstics.
19. G. LE BRAS, op. cit., p. 614.
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Quan el bisbe visità la parròquia de Vilopriu no hi trobà cap
beneﬁciat resident, la sagristia curada era vacant, ningú no volia
servir-la a causa de la pobresa de les seves rendes (10 lliures).20
Tampoc a Esclanyà no servia ningú propter tenuitatem. La domeria curada era vacant.21 10 lliures anuals eren una renda molt
escassa per a un beneﬁci curat permanent, segons diu el llibre
de visites. Prenent aquest punt de referència, sembla que els valors d’alguns altres beneﬁcis curats, en una desena de parròquies
(gairebé una quarta part), patien una pobresa semblant —segons
s’aprecia a la taula 9—, ja que les seves rendes anaven de les 12
a les 17 o 18 lliures. La residència obligada amb sobrecàrrega de
funcions agreujava el manteniment dels sacerdots que exercien
en parròquies humils. L’aïllament esdevé més greu amb la manca
d’una comunitat beneﬁcial rendible. Amb retribucions tan minses
i càrregues tan oneroses era més difícil fer front a una dedicació
exclusiva. Així, per exemple, el rector de Romanyà havia resignat el seu beneﬁci valorat en 15 lliures. Els altres perjudicats
van ser els rectors de Solius i de Bell-lloc i els sagristans de
Sant Climent de Peralta, Mont-ras, la Tallada, Llofriu, Torrent,
Serra de Daró, Matajudaica, Sant Iscle d’Empordà, Sant Pol de
la Bisbal, Castell d’Empordà, Sant Julià de Boada, Garrigoles,
Vilopriu i Fontclara.
Però encara hi havia situacions beneﬁcials més precàries, com
la dels diaques, a totes les parròquies, grans i petites. Els valors
beneﬁcials dels diaques eren els més minsos de totes les categories
beneﬁcials: les 20 lliures del diaconat vacant de Sant Iscle eren
excepcionals. El diaca de Sant Pol de la Bisbal, per exemple, tenia
una assignació anual en espècie: vuit mitgeres (de blat). El seu
valor en diners ens el facilita un document coetani: un tal Gispert
Oliba hi ﬁrmava un rebut a Pere Bou, procurador del bisbe, de 51
lliures per 130 mitgeres de civada, a raó de 4 sous i 10 diners la
mitgera, 19 mitgeres de blat, a 11 sous la mitgera, i 138 quintars
de palla, a 20 diners el quintar.22 Així, el diaca de Sant Pol tenia
una renda aproximada de 4,5 lliures anuals.

20. P. 16, f. 379r.
21. P. 17, f. 85r.
22. ADG, Manuals de Col·lacions de Beneﬁcis, Llibre D-182, f. 222v. El document
data de desembre de 1420.
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L’empobriment de les rendes dels beneﬁcis d’hebdomadària a
les parròquies més petites és el reﬂex, potser el motiu, de la desfeta i progressiva desaparició d’aquesta mena de beneﬁcis, sobretot
d’aquells que no eren curats. Les rendes dels domers d’algunes parròquies oscil·len entre les 12 i les 15 lliures. Amb aquest estat de
coses, els beneﬁciats havien de treure partit de llur condició clerical i
dels escassos mitjans econòmics al seu abast. Potser la seva condició
de setmaners, és a dir, capellans que tenien assignada una setmana
o un període fraccionat per a la realització del seu servei dins de la
parròquia, facilitava la possibilitat d’ingressos complementaris, fora
d’aquell període preﬁxat. Això justiﬁcaria, en part, la migradesa de
les seves rendes i, tal vegada, la seva alta mobilitat.
A les parròquies restants la situació dels beneﬁcis rurals no
era tan precària. Els valors se situaven entre les 20 i les 40 lliures,
però també hi havia matisos. De fet, alguns beneﬁcis semblava que
estaven força ben dotats i en aquests casos l’element clerical era més
nombrós i les parròquies més riques: Calonge, Sant Feliu, Palafrugell
i Ullastret. També ho eren, en menor grau, les parròquies de Vilaromà (Sant Joan de Palamós), la Pera, Jafre, Sant Feliu de Boada,
Santa Cristina d’Aro, Pals, Monells, Begur, Colomers, Maranyà, Albons, Fonolleres, Casavells i Bellcaire, amb comunitats més petites.
Malgrat el superior valor beneﬁcial, o potser a causa, precisament,
de disposar de més rendes, aquest sector també feia per cercar
noves fonts d’ingressos i extreure’n el major proﬁt econòmic dels
mitjans disponibles. Llevat de pocs casos, es constata en aquests
curats un increment de les despeses i necessitats personals i una
creixent mentalitat especuladora.
Certament, les notícies sobre la pràctica d’activitats d’especulació es donava, gairebé sempre, en les parròquies riques i allà
on la dotació dels beneﬁcis era més elevada. A Sant Feliu de Guíxols
s’informava al bisbe que el curat, Antoni de Pau, feia de mercader,
comprant i venent robes i altres mercaderies, tot dient que els diners eren del seu germà. A La Pera, a Santa Pellaia i a Fonolleres,
els testimonis denunciaven l’arrendament dels fruits dels beneﬁcis
diaconals i de sagristia, respectivament, de 15 lliures i 12 lliures,
els primers, i 40 lliures, el segon; també a Albons i la Pera trobem
alienacions il·lícites de camps i vinyes, patrimonis beneﬁcials inalienables; a Monells s’informava sobre la venda dels fruits d’un aniversari;
a Palau-sator, Begur, Maranyà i Santa Cristina d’Aro els sagristans
o beneﬁciats no feien cremar ciris i llànties quan rebien censos per
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fer-ho; a Palafrugell un domer aﬁrmava tenir uns drets pel valor
de 40 lliures a la parròquia de Llofriu... I així, tot un seguit d’altres informes sospitosos de ser activitats poc lícites amb béns del
patrimoni de l’Església. Els clergues també especulaven amb béns
patrimonials privats i això tampoc no agradava al bisbe, ja que la
sospita de pràctiques usuràries s’estenia a qualsevol tipus de negoci,
essent objecte del control episcopal, de la mateixa manera que la
resta. La raó del control episcopal no era solament la tipologia dels
negocis, sinó també l’origen de les rendes amb les quals es feien
els negocis. Per això, el bisbe, a vegades, demanava als obrers la
relació dels comptes de les rendes beneﬁcials.
L’especulació amb fruits beneﬁcials i béns eclesiàstics no era
pas nova. A la segona meitat del segle XIV, la legislació sinodal se
n’ocupava. A partir de la constitució d’Arnau de Mont-rodon, hom
s’adona que la venda, arrendament o permuta dels beneﬁcis era
practicada pels beneﬁciats curats. La disposició les prohibeix. Les
34 constitucions posteriors no feien sinó repetir-se: el fet més destriable era la necessitat d’una llicència episcopal per realitzar qualsevol alienació i la remissió de guanys a l’erari episcopal. Amb això,
s’estava admetent la pràctica que hauria de ser, però, controlada.
La repetició constata la negligència.23 La nova concepció privada
dels beneﬁcis erosionava la base de l’Església i la seva capacitat de
control. El beneﬁci adquiria, a poc a poc, un important valor com
a bé transferible, alienable i comerciable.
EL

VALOR POLÍTIC DELS BENEFICIS D’ALTAR

Aquests beneﬁcis estan envoltats, en el llibre de visites, d’un
silenci signiﬁcatiu pel que fa a una possible situació d’empobriment.
Tot i que en la majoria dels casos es recollia la informació sobre
el valor i presentació d’aquelles fundacions d’altar, no sembla que
aquesta informació doni peu a gaires decisions o actuacions per
part del bisbe. Potser l’absència de més informació respon a una
manca de control, ja que el patronatge laic impedia al bisbe d’exercir totes les prerrogatives de la visita pel que fa a aquests beneﬁcis
i llurs beneﬁciats. A Vila-romà, el beneﬁci de Santa Maria era de
patronatge laic. En aquella ocasió el bisbe ordenà reparar en les

23. J. M. PONS I GURI, op. cit., A. de Mont-rodón, n. 27, p. 80-1; B. de Cruïlles
n. 21, p. 116-7; E. de Vallterra, n. 23 i 42, p. 149 i 159.
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vestimentes i altres ornaments litúrgics de l’altar, i especiﬁcà que
havien de ser costejades amb els béns del beneﬁciat o a càrrec de
qui correspongués (onerat quis ad hoc teneatur), és a dir, dels patrons
laics. Les rendes del beneﬁciat eren d’unes 18 o 20 lliures.24
Les oscil·lacions dels valors de les rendes beneﬁcials en aquesta
categoria no fan sinó subratllar la diversitat. Un beneﬁciat d’altar
que rebés unes rendes de 40 lliures podia mantenir el servei en el
seu beneﬁci. Aquest era el cas dels presentats per famílies locals
per donar una posició segura a algun ﬁll. Ara bé, un beneﬁciat que
fos instituït amb unes rendes minses o gairebé simbòliques no en
tenia prou com a única retribució. A Ullastret, el bisbe manà al
prevere beneﬁciat a l’altar de Sant Joan que unís el seu beneﬁci
amb un altre de la mateixa parròquia a causa de la pobresa de les
seves rendes. Sols així podria exigir-li residència personal contínua.
Però, en aquest cas, a Ullastret, la col·lació dels beneﬁcis d’altars
era eclesiàstica i, per tant, el bisbe en podia disposar. Tot i això,
una tal decisió no es tornaria a repetir en cap altre beneﬁci d’altar
de cap altra parròquia, ja fos de patronatge laic o eclesiàstic.25
Per tant, el factor econòmic no era l’element a destacar en
aquests beneﬁcis. El buit de control del visitador l’omplien els patrons
laics. Pel dret de patronatge, els patrons laics dels beneﬁcis exercien
una clara inﬂuència sobre el reclutament dels seus sacerdots i llurs
oﬁcis. El domini dels laics sobre la quasi totalitat dels beneﬁcis
incrementà llur valor polític i és aquest factor el que disparava el
caràcter especulatiu que van assolir.26
L’especulació no fou exclusiva del patronatge laic. També al si
de l’Església es va fer ús d’aquestes prerrogatives per a la retribució de favors, el reconeixement de serveis i l’assignació honoríﬁca.
Alts càrrecs de l’Església gironina i catalana posseïen algun d’aquests
beneﬁcis en parròquies rurals. No sabem a què els obligava aquesta
assignació, però creiem que mai no els van fer servir. El valor de
llurs rendes, com hem dit, no era apropiat, de vegades ﬁns i tot era
insigniﬁcant. Havia de constituir, tan sols, una renda suplementària i
ben segur que no era el seu ingrés principal. En tot cas, ni el servei
24. P. 18, f. 35r.
25. P. 17, f. 1v.
26. “El beneﬁcio llega a ser un valor contable en el tesoro de los príncipes, que
permite retribuir servicios, al mismo tiempo que asegurarse el poder mediante servidores reconocidos”, G. LE BRAS, op. cit., p. 635, nota 33. Creiem que podem fer extensiva
aquesta aﬁrmació pel que fa als barons i petits nobles senyors del Baix Empordà.
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del beneﬁci ni la retribució econòmica no eren els mòbils pels quals
aquests il·lustres senyors, com el propi secretari del bisbe Bertran,
el secretari de l’arquebisbe de Tarragona o l’ardiaca de la Selva,27
tenien un beneﬁci en algun altar d’una petita parròquia rural.
Efectivament, el propi bisbe Andreu Bertran va fer servir
aquesta pràctica, assignant els seus familiars —en el sentit actual
del mot— i ajudants —anomenats aleshores familiaris— en alguns
beneﬁcis parroquials de la diòcesi de Girona. En Joan Codina, home
de conﬁança del bisbe, era nomenat al beneﬁci de la sagristia de
Sant Sadurní de l’Heura, l’estiu de 1420.28 El desembre de 1421, el
capítol de la Seu de Girona conferia una canongia a Joan Bertran,
germà del bisbe i prevere de València, segurament com a pas previ
per a ser instituït abat de Sant Feliu de Girona.29 Els nomenaments
se succeïen amb astoradora rapidesa. El maig de 1422, en absència
del bisbe, Joan Bertran, amb facultats delegades aleshores per conferir beneﬁcis, assignava Antoni Bellot, secretari del bisbe i escrivà
de la visita, la sagristia de Calonge.30 A començament de setembre
de 1423, durant la nostra visita pastoral, el bisbe relacionava Bellot
en la llista de beneﬁciats de Vila-romà, ostentant la domeria simple
(sense cura d’ànimes).31 I a ﬁnals del mateix mes, el bisbe autoritza
la permuta del seu beneﬁci amb el de l’hospital d’Hostalric.32
Ben diferent era l’ús que altres stabiliti feien d’aquests beneﬁcis, com una plataforma que els facilitava la promoció a través dels
estudis universitaris.33 L’alta instrucció en els segles baixmedievals,
patrocinada per l’Església, comença a cotitzar-se. Es tracta d’un

27. P. 18, f. 35r, P. 17, f. 17r, P. 16, f. 19r i P. 18, f. 43r.
28. ADG, Registre Itineris T, 131.
29. ADG, Manuals de col·lacions, D-183, f. 51. Poc abans d’absentar-se de la diòcesi, el gener de 1422, el bisbe Bertran nomena Joan Bertran, aquest cop, vicari general
i, l’abril del mateix any, li confereix la facultat de proveir beneﬁcis mentre ell és absent
per assistir a Corts. El mes de juny li confereix, a més, l’abadia de Sant Feliu de Girona:
ADG, Itineris I-2, f. 122v, f. 139 i f. 164, respectivament. Es dóna la circumstància que
l’abadia de Sant Feliu havia de ser conferida a canonges de la seu. ADG, Manuals de
Col·lacions de Beneﬁcis, D-183, f. 145.
30. ADG, Itineris, I-2, f. 153v. Potser l’assignació fou una errada, ja que el vicari
conferí aquest beneﬁci a Bellot, a causa de l’òbit de Nicolau Madrenys. Segons la visita
realitzada a Calonge, aquest darrer continuava essent el sagristà de Calonge, a més de
beneﬁciat a Sant Feliu de Guíxols.
31. ADG, P. 18, f. 35r.
32. ADG, Itineris, I-2, f. 217.
33. G. LE BRAS, op. cit., p. 635, nota 32, diu: “la ciencia, que debería elevar los espíritus hasta la altura, crea una nueva especie de rapaces”, una visió, potser, massa negativa.
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fenomen nou que mostra una de les transformacions més importants del segle i que es tradueix en un nou esperit humà —no collectiu— basat en l’individualisme i el desig d’autopromoció a partir
de l’alta formació i la cultura, i també en el si de l’Església, fent ús
de totes les vies possibles. És aquesta una de les facetes que anirà
modelant el nou home del Renaixement.
L’ABSENTISME

Sigui quin sigui, l’especulació en alguns casos, l’increment del
valor polític, la disminució del valor econòmic en molts altres, el
sistema beneﬁcial acusa una sèrie de fenòmens que, durant el segle XV, a la zona empordanesa visitada, es mostren de manera més
que freqüent. L’absentisme hi apareix com una plaga. Una comparació entre la taula general del total de beneﬁcis (taula 7) i el dels
beneﬁcis absents (taula 10), dóna una idea ràpida i il·lustrativa de
l’esquerda que aquest fenomen obria en la vida parroquial.
Taula 10
Beneﬁciats absents (i beneﬁcis vacants)
Parròquies

Ullastret
Serra de Daró
Matajudaica
La Sala
Cruïlles
La Pera
Fonolleres
Sant Iscle d’Empordà
Gualta
Llabià
Fontanilles
Monells
Casavells
Sant Miquel Cruïlles
Sant Pol
Castell d’Empordà
Sant Julià de Boada
Fontclara
Palau-sator
Sant Feliu de Boada

Sagristà

Domer

1

1
1

Diaca

1

1

1
1
1

1
1

Beneﬁciat d’altar

Total

2
1

4
2
2
–
2
3
2
1
2
1
1
5
2
2
–
1
–
5
4

1
1

1*
1
1

1

1

1
1
1

1

1

2 + 1*
1

1
1
1

1

1

3 + 1*
1
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Parròquies

Pals
Torrent d’Empordà
Sant Climent Peralta
Fitor
Llofriu
Palafrugell
Mont-ras
Esclanyà
Begur
Capella del castell deBegur
Regencós
Sant Cebrià dels Alls
Sant Cebrià Lledó
Santa Pellaia
Bellcaire d’Empordà
Capella castell de Bellcaire
Albons
La Tallada d’Empordà
Tor
Maranyà
Garrigoles
Vilopriu
Gaüses
Colomers
Jafre de Ter
Vall-llòbrega
Vila-romà
Calonge
Canet la Tallada
Pedrinyà
Fenals
Sant Feliu de Guíxols
Santa Cristina d’Aro
Romanyà
Bell-lloc
Solius
Total

Sagristà

Domer

Diaca

1

Beneﬁciat d’altar

Total

1
1

1
2
1
–
2
3
1
1
2
2
2
2
2
4
2
1
1
2
1
1
3
2
2
2
4

1*
1
1

1

1*
2
1
1*
1

1
1
1

1
1*
1
1

1

1

1

2
1 + 1*

1*
1*
1*
1*
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1

1?

3
2

1*

25

18

1*
18

32

4
2
1
1
93

* Beneﬁci vacant.

Ara bé, no era aquesta una situació de nova aparició al si de
l’Església ni tampoc a la diòcesi gironina, i el dret canònic internacional, provincial i sinodal insisteix en l’obligació de residència.
De fet, durant la primera meitat del segle XIV, ja hi ha un parell
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de cànons sinodals referents a aquestes irregularitats: una del bisbe
Castellnou i l’altra del bisbe Mont-rodon. Obligaven a la residència
contínua dels clergues per raó de llur beneﬁci i prohibien expressament fer qualsevol altre servei en la pròpia parròquia o en una
d’aliena34. La pena contra la infracció era la retenció dels fruits dels
beneﬁcis, que també aplicà el bisbe Bertran. Però, a més, ja hem
parlat d’altres disposicions també referents a l’absentisme dels curats
en les constitucions d’Arnau de Mont-rodon.35 Prohibien sortir de
la diòcesi i absentar-se del càrrec, delegant la cura animarum, per
més de quinze dies, sense atribució del bisbe; a més, manaven que
quan el curat s’absentés, deixés un substitut.
A partir de la segona meitat del segle XIV les constitucions
referents a l’absentisme són més freqüents, però no en un nombre
que permeti considerar el fenomen amb la dimensió que adquireix
a través del nostre registre. En Guilleré ha establert, efectivament,
una clara evolució ascendent, des del segle XIV ﬁns a principis del
segle XV.36 Nosaltres afegim que, cap a l’any 1420, en la nostra
zona, del total de beneﬁciats, més de la meitat eren absents dels
seus beneﬁcis (58%). Aquest percentatge, reﬂectit a la taula 11, és
signiﬁcatiu per si mateix. Ara bé, quins eren els clergues absents?
Quines eren les raons de la seva absència?
Taula 11
Distribució de beneﬁciats absents per categories beneﬁcials

Núm. beneﬁciats

Núm.
absents

% absents / cat.
beneﬁcial

% del total
d’absents

Sagristans/rectors

51

25

49%

27%

Domers

34

18

53%

19%

Diaques

20

18

90%

20%

Ben. altars

55

32

59%

34%

160

93

58%

100%

Categories

Total

Hi hem eliminat les capellanies majors, ja que la informació sobre aquesta categoria és molt incompleta.

34. J. M. PONS I GURI, op. cit., B. de Castellnou, n. 5, p. 62. A. de Mont-rodon,
n. 1, p. 72.
35. Ídem, A. de Mont-rodon, n. 23, p. 79 i n. 35, p. 84-85.
36. C. GUILLERÉ, op. cit., p. 19.
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Percentualment, els diaques eren el primer grup majoritàriament
absent dels seus beneﬁcis: la pràctica totalitat (90%). La desfeta
d’aquest tipus beneﬁcial, que acusava la precarietat més que cap
altra categoria, produí la consegüent mutació de les atribucions de
l’oﬁci. Alguns dels diaques absents eren clergues de monestirs propers (Vilabertran, Ullà). Pràcticament tots estaven servint algun altre
beneﬁci dins de la comarca, llevat d’un diaca valencià i un altre de
Barcelona.37 Aquesta categoria beneﬁcial roman encara en les parròquies més humils, amb pocs clergues i, generalment, amb un sol
beneﬁciat curat. Per contra, en les parròquies més riques i amb una
comunitat de clergues més extensa, aquesta ﬁgura desapareix.
El grup següent era el dels beneﬁciats d’altars, present, sobretot,
en les grans parròquies, allà on s’erigeixen més altars. Però també en elles, un 60% dels beneﬁcis d’altar no eren servits pels titulars.
La seva absència la motivaven causes diverses, ja que, com hem vist,
l’objectiu dels beneﬁciats també era divers i particular. Apareixia
com a conseqüència lògica del major grau de llibertat, en no veure’s
vinculats a les responsabilitats parroquials. Els llocs de destí o localització d’aquests clergues eren també diversos. Una gran majoria
eren fora del Baix Empordà: uns quants a Girona, uns quants més
a Barcelona, i uns altres escampats pel Principat. Però també eren
més lluny: a València i a la Catalunya nord.38 A penes una quarta
part dels absents restaven a la comarca o a les rodalies.
L’absentisme disminuïa considerablement en els titulars curats. Una millor dotació, la jurisdicció i el control total d’aquests
per part de l’autoritat eclesiàstica, la naturalesa i les atribucions
del seu oﬁci que exigia la residència, minuciosament regulada, i el
propi desig de romandre en el seu lloc d’origen, eren motius que
lligaven els curats al seu beneﬁci. Així mateix, dins d’aquest grup, els
domers tenien una situació més crítica, paral·lela a la dels diaques.
Molts d’ells eren també beneﬁcis sense cura d’ànimes. La incúria
en les atribucions beneﬁcials s’afegia a l’estancament de les rendes
anuals. Això explica el percentatge d’absents (53%). Llevat de les
clares funcions d’aquests beneﬁciats quan eren coadiutores curats en
parròquies importants (Calonge, Santa Cristina d’Aro, Palafrugell,

37. P. 17, f. 21r i P. 17, f. 68r, respectivament.
38. Aquest pot ser el cas de Joan Robaço de Colliure, beneﬁciat a l’altar de
Santa Pellaia, P. 16, f. 7r.
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Monells, Ullastret), la indefensió dels domers a les parròquies petites
i mitjanes oferia un contingent de titulars d’hebdomadària fàcilment induïble a l’absentisme. La majoria dels domers absents no
s’allunyaven del Baix Empordà, llevat d’un parell que, curiosament,
eren a Barcelona, Perpinyà i a Tolosa;39 l’un servia el patriarca de
Jerusalem, l’altre era doctor en lleis i l’altre era estudiant. Gairebé
tots eren atrets a parròquies que constituïen centres de població
importants: Ullà, Torroella de Montgrí, Verges o Albons.
El destí dels sagristans i rectors absents, que eren la meitat (un
49%), ultrapassava en poques ocasions els límits del Baix Empordà
(taula 12). Un parell a Girona i algú més a Barcelona, eren els
únics allunyats més enllà de la zona. La recerca de rendes més
abundants, de nous beneﬁcis, portava la majoria als centres amb
esglésies ben dotades. Un petit grapat d’aquests sagristans s’absentaven puntualment, ignorant la visita episcopal, tot i que el sagristà
de Palafrugell, segons declaraven els laics de la vila,40 marxava per
amagar-se del bisbe.
ELS

SUBSTITUTS I L’ACUMULACIÓ DE BENEFICIS

Amb l’absentisme, s’originaven mecanismes de reajustament
del sistema, el més important dels quals era la substitució i la
concentració de beneﬁcis que el bisbe visitador, l’Església gironina
i la Cúria diocesana miraven d’administrar i controlar.
Així no s’originava una multiplicació de beneﬁcis vacants, ja que
poques vegades els clergues renunciaven a llur beneﬁci i, si aquests
quedaven vacants, ho eren per poc temps. La titularitat continuava
essent la mateixa i del beneﬁci se n’encarregava un substitut. Sembla que l’arrendatio era el contracte utilitzat. No hi ha referències a
la portio congrua al llibre de visites, és a dir, a les condicions econòmiques de la substitució. Però sabem, a través dels registres de
lletres episcopals i també mitjançant algunes valuoses notícies
dels llibres de visita, que el control de les rendes dels beneﬁcis
vacants i dels no servits el tenia l’obreria.41 Quan es produïa una

39. P. 18, f. 36v, P. 17, f. 1r i P. 17, f. 4r, respectivament.
40. P. 17, f. 83.
41. En el registre U. 120 de l’ADG, corresponent als nostres anys, és habitual
trobar-hi la següent tipologia documental, de la qual transcrivim només el començament:
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situació d’aquest tipus, el bisbe, primer de tot, recollia informació
sobre qui administrava les rendes del beneﬁci en qüestió, que normalment eren els obrers. Sovint el bisbe els manava que busquessin
un substitut. El registre de visita dóna prou dades sobre aquests
personatges, anomenats deservientes o regentes, com per identiﬁcarlos i determinar les condicions dels seus serveis.
Molts dels preveres absents, sobretot curats i beneﬁciats permanents, servien beneﬁcis a d’altres esglésies en qualitat de regentes o substituts. I, de la mateixa manera, els seus beneﬁcis, dels
quals eren absents, quedaven coberts pels serveis d’altres preveres
de parròquies properes o de la mateixa parròquia. Hi ha una estreta
relació entre la mobilitat del clergat i les substitucions: quan un
clergue s’absentava del seu beneﬁci, el regent era reclutat dins del
mateix cos beneﬁcial del Baix Empordà i, àdhuc, dins de la mateixa
parròquia. La majoria dels curats presents de la visita sovint eren,
a més, regents dels beneﬁcis del diaconat i d’algun altar de la seva
pròpia església. Completaven així els seus ingressos sense necessitat de desplaçar-se. D’aquesta manera, l’allunyament i l’absència
dels uns, sobretot dels beneﬁciats d’altars o els diaques, afavoria
la posició econòmica dels altres i assegurava l’exercici dels serveis,
però també augmentava les càrregues, tot i que ni els curats ni els
beneﬁciats regents no evitaven aquests nous serveis.
Taula 12
Acumulació de beneﬁcis (per categories i per indrets)
Rectors amb altres beneﬁcis
Rectors

B. Garriguer (Romanyà) (a)

Rectoria

Bell-lloc

Domeria

Diaconat

Beneﬁciat
d’altar

Altres

Sta. Cristina
d’Aro

“Johannes de Palomar etc. Vicariis etc. Dilectis nobis in Christo operariis ecclesie de
Maranyano, diocesis Gerundensis, salutem in Domino. Vobis receptionem fructuum,
redituum, proventuum et iurium beneﬁcii ebdomade dicte vestre ecclessie olim per discretum Petrum Rubini, presbiterum beneﬁciatum eiusdem, renunciatorum ad certum
tempus, de quo restat unicus annus (...).” Sobre la institució de l’obreria, vegeu el capítol
“Presència i participació dels laics” d’aquest estudi.
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Sagristans amb altres beneﬁcis
Sagristans

Sagristia

Domeria

Diaconat

J. Alió (Fontclara)
B. Bernat (Llabià)
G. Borràs (Sant Iscle
d’Empordà)
P. Boscà (Sant Julià
Boada)
M. Castelló
(Matajudaica)
L. Esteve (Peralta)
P. Ferriol (Begur) (a)

Altres

Palausator (a)
Llabià
Sant Iscle
Palau-sator

Sant Julià
Boada
Matajudaica

Fonolleres
Peralta

Vulpellac
Cruïlles

P. Juliol (Santa Pellaia)
G. Florensa (Serra)

P. Garriga (Ullastret)
(a)
P. Galí (Casavells)
P. Garriga (la Tallada)
J. Gispert
(Fontanilles)
P. Jover (a) (Torrent)

Beneﬁci
d’altar

Santa Pellaia
Serra
Matajudaica* i
Albons (a)
Cúria
romana
Casavells
la Tallada
Fontanilles
Sant Feliu
Boada

P. Lavanera (Vilaromà) (a)

Arquebisbat de
Tarragona
Verges

Lledó (a) (Jafre)
N. Madrens (Calonge)
(a)
J. Marcha (Castell
d’Empordà)
J. Martí (Lledó)
N. Miró (Monells)
P. Miró (Sant Pol)
J. Pasqual (la Pera)

St. Feliu
de Guíxols
Vulpellac
Lledó
Monells
Sant Pol

A. de Pau (Sant Feliu
de Guíxols)
D. Pou (Albons)

Colomers

B. Puig
P. Pujol (Vall-llòbrega)
J. Rera (Sant Cebrià
d’Alls)

Jafre (a)

La bisbal
Seu
Girona
capella del
castell
d’Aro
Albons i
Jafre

Vall-llòbrega
Sant Cebrià
d’Alls
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Sagristans

Sagristia

Domeria

B. Sagrera (Monells)
(a)

Diaconat

Beneﬁci
d’altar

Santa
Pellaia (a)

Altres

Sant
Sadurní
Palausator (a) i
Pals

A. Salamir (Pals)
J. Salelles (Lledó) (a)

Sant
Sadurní

Lledó (a)

Seguer (Gualta)
G. Serra (Colomers)
(a)
J. Vengut (Torrent)

Gualta
Clergue
Amer
Torrent

Domers amb altres beneﬁcis
Domers

Sagristia

Domeria

Diaconat

A. Almar (la Pera)
A. Bellot (Vila-romà)
(a)
F. Boada (a) (Sant
Feliu Boa.)
P. Ferrer (Palafrugell)
B. Jeroni (Bellcaire)
(a)
G. Hot (Pals)
P. Lleó (Jafre) (a)
J. Martí (Colomers)
P. Marimon
(Monells)
B. Peregrí (Llabià)
(a)
A. Perpinyà (Albons)
(a)
B. Pla (Mont-ras)

Beneﬁci d’altar

Secretari
bisbe
Mollet?
Palafrugell
Monestir
Ullà
Mont-ras (a)
i Pals
Verges?
Colomers

Colomers
Monells
Bellcaire

Les Olives?

capella del
castell de
Bellcaire
Sant Pere
Pescador
Casavells
(a)

G. Pujol (Calonge)
(a)
G. Restell (Gualta) (a)
F. Riba (Ullastret)

Altres

la Pera

Gualta
capella de
Sant Andreu
i Gualta (a)

Servei al
patriarca de
Jerusalem
Torroella?
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Sagristia

Domeria

J. Roger (Castell
d’Empordà)
B. Rossell
(Palafrugell)
P. Robí (Maranyà)
B. Tallaferro (PalauSator)
M. Vela (Palafrugell)

Diaconat

Beneﬁci d’altar
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Altres

Ullastret
Palafrugell
Verges?
Riumors

Sant Pere
Pescador

Pals (a) i
Palau-sator
Palafrugell

Diaques amb altres beneﬁcis
Diaques

Sagristia

Domeria

Diaconat

J. Costa (la Pera)

Beneﬁci
d’altar

Altres

La Pera

B. Gombert (Fontanilles) (a)

Cadaqués

P. Pol (Sant Feliu B.) (a)

Palau-sator
(a)

B. Simó (la Pera) (a)

Pedrinyà

Vilassar
(BCN)

Beneﬁciats d’altar amb altres beneﬁcis
Beneﬁciat d’altar

J. Anglés (Santa Cristina
d’Aro) (a)
B. Arnau (Sant Feliu
Boada) (a)
F. Calb (Palafrugell)
J. Mascaró (Ullastret)

Sagristia

Domeria

Diaca

Beneﬁci

d’altar

Altres

seu Girona
St. Jordi
de Valls
Girona
Serra (a)

A. Morench (Casavells)

Ullastret?

A. Oliver (Sant Feliu de
Guíxols) (a)
D. de Raset (Ullastret)
(a)

monestir de
Banyoles
Ardiaca
la Selva

A. Roca (la Tallada)
M. Sadurní (Fonolleres)
(a)
F. Salvador (Sant Feliu
de Guíxols) (a)
Sorrellats (la Tallada) (a)

Sant
Feliu de
Guíxols
(a)

capella Sant
Andreu (a)
Santa Cristina d’Aro (a)

canonge
Girona
secr. arqueb.
Tarragona
serveis
oﬁcials
Girona
Barcelona?
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Beneﬁciat d’altar

Sagristia

Domeria

Diaca

J. Terrades (Calonge)
G. Vendrell (Ullastret)
R. Vilafreser (Albons)

Beneﬁci

d’altar

Altres

A estudi
Ullastret Ullastret?
Alveralla

(a): absent del beneﬁci; ?: no s’hi especiﬁca el tipus de beneﬁci.

Els preveres curats de la zona —rectors, sagristans i domers—
i alguns diaques regien beneﬁcis sense cura d’ànimes i, per tant,
sense obligació de residència permanent. En cas que fos el domer
l’absent, també aquest beneﬁci era servit per sagristans o per diaques
majoritàriament. Però, què succeïa quan el beneﬁciat absent era el
sagristà o el rector, és a dir, el màxim responsable de les tasques
espirituals de la parròquia? Qui eren els seus substituts?
No creiem, tal i com diu Rapp, que els substituts dels sagristans haguessin de ser considerats “mercenaris” (mietlinge).42 Pocs
d’aquests exercien com a sagristans o curats en d’altres parròquies.
Pels patronímics, i per la localització d’alguns al registre anterior al
nostre,43 podem incloure’ls dins del cos del clergat originari de la
zona. El que sí queda palès en el registre de visites és que els casos
més ﬂagrants d’irregularitat moral i de servei s’atribuïen a alguns
d’aquests substituts, regents o deservientes, com al vell Mateu Begur,
regent de la sagristia de Fonolleres, o a Joan Martí, deservientem
sacristie et diaconile de Sant Cebrià de Lledó.44
Tots plegats, servidors, substituts, resultaven suﬁcients per no
deixar buits. Tant substituts com titulars podien, i de fet ho feien,
estar servint algun altre beneﬁci. La no-residència era pal·liada amb
la regència, però originava l’acumulació de més d’un beneﬁci en mans
d’un beneﬁciat. Aquesta acumulació creava conﬂictes de capacitat i

42. F. RAPP, Communautés rurales et paroisses en Basse Alsace jusqu’à la ﬁn du
siècle, Recuils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institucions:
Les Communautés rurales, t. XLIII (Europe Occidentale: Italie-Espagne-France), Dessain
et Tobre, París, 1984. L’autor aﬁrma que, a la diòcesi d’Estrasburg, més de tres quartes
parts dels substituts no eren del mateix bisbat. No era aquest el cas dels nostres clergues regents.
43. Nicolau Ros, per exemple, regent de la sagristia de Sant Pol de la Bisbal,
apareix al P. 15 de 1401, és a dir, vint anys abans, com a stabiliti a la Bisbal. Així també,
Pere Moió, prior de Cruïlles l’any 1420, era, vint anys abans, un simple frare del mateix
monestir Priorat (P. 15, f. 6r).
44. P. 17, f. 17r i P. 16, f. 5r.
XVIe
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disponibilitat d’alguns preveres curats per realitzar degudament tots
els serveis, i els parroquians se’n ressentien, tal i com es reﬂecteix
en no pocs casos al llarg de la nostra visita. Tot i que la màquina
beneﬁcial, amb alteracions, seguia funcionant, aquesta feia perillar
els mateixos fonaments que tenia en el segle XIII, expressat en la
màxima ofﬁcium propter beneﬁcium.
A tots els que servien un beneﬁci del qual no eren els titulars,
sense excepció, el bisbe manava que tinguessin la licentia deservendi
i feia relació d’aquells que no la tenien. La llicència era un document administratiu amb el qual la cúria gironina intentava regular
i controlar la mobilitat dels beneﬁciats. Els registres de la cúria,
des de ﬁnals del segle XIV, són plens, de súpliques d’absències, de
llicències per servir un beneﬁci i per fer els serveis de més d’un a
la vegada. La concessió d’aquestes llicències s’havia multiplicat, i
el que temps enrere havia estat disposat per controlar el bon funcionament del cos beneﬁcial de la diòcesi ara s’havia convertit en
un tràmit burocràtic i, potser, en una altra font d’ingressos per al
govern diocesà.45
EL

CAS

CANAPOST-SALELLES

El febrer de l’any 1420 el clergue Julià Canapost, rector de
Santa Eulàlia de Cruïlles, renunciava per temps indeﬁnit als fruits
del seu beneﬁci. L’esmentat curat tenia, a més, la titularitat d’un
beneﬁci ebdomada de l’església de Madremanya, a pocs quilòmetres
de Cruïlles, just al llindar del territori baixempordanès. L’aprovació de la renúncia quedà enregistrada en el Llibre de Lletres episcopals del 29 de febrer.46 Uns mesos més tard, durant l’estiu, té lloc la
visita del bisbe a Cruïlles, on efectivament el titular de la sagristia
curada era absent i, al seu lloc, hi havia un prevere regentem que el
substituïa.47 D’altra banda, també durant la visita, el dia 2 d’agost,
el bisbe constatava l’absència del sacrista de Sant Cebrià de Lledó
(els Metges), en Jaume Salelles, que havia marxat de la parròquia
sense especiﬁcar els motius ni el termini de l’absència, però dei-

45. Per tal de comprovar la gran quantitat d’albarans, només cal donar un cop
d’ull als folis del registre U-120 de la sèrie Cúria, a l’ADG.
46. ADG, Reg. Lletres episcopals U-120, f. 41v.
47. La substitució no tingué gaire èxit. Vegeu P. 17, f. 11r.
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xant-hi un substitut.48 Ambdós clergues, en Canapost i en Salelles,
eren absents en el moment de la visita, el primer, de Cruïlles, i el
segon dels Metges, fet no gens inusual, com hem vist. Quina és la
connexió entre ambdós beneﬁciats?
Poc després de la visita a Cruïlles i als Metges, el 23 de setembre, el bisbe ordena en una carta adreçada als obrers de Sant
Cebrià de Lledó que constitueixin una comissió per administrar la
sagristia, abandonada per Jaume Salelles.49 Al cap d’un mes, el dia 25
d’octubre del mateix any, es declarava que el beneﬁci de la sagristia
de Sant Cebrià de Lledó, detingut ﬁns aleshores per Salelles, era
vacant, essent els administradors de les rendes els obrers, i s’assignava el discretus Julià Canapost per ostentar l’esmentat càrrec. Jaume
Salelles no tan sols tenia un substitut, sinó que renunciava al seu
beneﬁci en favor d’en Canapost. Però, a més, el mateix dia 25 d’octubre, el beneﬁci de la sagristia de Cruïlles, que ﬁns aleshores havia
detingut Julià Canapost, ara vacant, s’assignava a Jaume Salelles,
prevere. S’havia produït una permutació de beneﬁcis.50 Si la nova
situació podia semblar tancada, no durà gaire. No transcorregué
ni un parell de setmanes quan el 5 de novembre de 1420 Jaume
Salelles demanava permís als oﬁcials de la cúria per absentar-se
de la seva nova rectoria de Cruïlles. En l’admissió d’aquesta súplica d’absència s’establia que el beneﬁci quedava dividit en dos:
Antoni Thome, clergue de Cruïlles, realitzaria les hores, i Ponç
Carbonell, prevere, faria els serveis de cura d’ànimes.51 Aquest darrer havia estat, precisament, prevere regent o substitut de Julià
Canapost el juliol anterior, quan aquest era titular de la sagristia
de Cruïlles, absent en el moment de la visita episcopal. Per tant,
tot i la permuta de beneﬁcis entre en Salelles i en Canapost, en
Ponç Carbonell romania al seu lloc de regent de la sagristia de
Cruïlles, substituint, ara, Salelles i, abans, Canapost. Per la seva
banda, Julià Canapost, a Sant Cebrià de Lledó, es queixava a la
cúria de l’estat de deteriorament en el qual el seu predecessor,

48. Tampoc aquest substitut no semblava prou digne per fer-se càrrec de la cura
d’ànimes. El bisbe, a causa de la gravetat d’aquest cas, demana al titular absent, Jaume
Salelles, que nomeni un altre substitut, P. 16, f. 6v. És interessant destacar, d’altra banda,
que el propi curat titular era qui havia de presentar, en aquest cas, el substitut.
49. AGD, reg. Lletres Itineris, T-131, f. 24r.
50. ADG, reg. U-120, f. 13v.
51. Ídem, f. 15v.
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Jaume Salelles, havia deixat l’habitatge del sagristà (la carta està
datada el 12 de desembre).52
A partir dels registres de la cúria podríem resseguir la trajectòria i mobilitat de molts dels clergues de la zona. Aquests moviments estan enregistrats gràcies a la variada tipologia de llicències:
de renúncia, permís d’absència, llicència de servei d’un beneﬁci,
etc. Era mitjançant aquests documents que els nostres dos clergues
aconseguiren permutar els respectius beneﬁcis, és obvi que amb
acords previs, i afavorir els seus interessos. Ben segur que, almenys
pel que fa a Salelles, aquesta permuta li era proﬁtosa, ja que, en
aconseguir la sagristia de Cruïlles, s’apropava a casa seva, al lloc
de Sant Joan de Salelles, tot just a un tret de pedra, a la vall que
domina el poble de Cruïlles.
Absències, vacants, regències, permutes... qualsevol moviment generava documentació, amb la qual els vicaris de la cúria
controlaven els beneﬁciats i sobretot els curats. Tot i així, durant
la visita, sovint els clergues, curats o no, no mostraven o no
tenien les consegüents llicències. La posició de l’administració
diocesana i la del bisbe visitador sembla clara i contundent: davant de fets consumats tot era permès, però tot s’havia d’autoritzar degudament.
L’ACTITUD

DEL VISITADOR: LA REFORMA DEL MAPA BENEFICIAL

Els nous fenòmens que estaven erosionant la base del sistema beneﬁcial, l’absentisme i l’empobriment, semblaven imparables
i predisposaven l’autoritat diocesana a haver d’adoptar mesures per
administrar-los correctament, ordenant i, ﬁns i tot, modiﬁcaven el
mapa beneﬁcial; amb aquesta ﬁnalitat empraven els instruments
més adequats per ajustar-los a la legalitat. La seva tasca, en aquest
aspecte, fou estricta, sistemàtica i decidida en pro del retorn a la
vigència de la màxima ofﬁcium propter beneﬁcium. A la visita pastoral
s’aprecia una voluntat reformadora, sobretot de reestructuració dels
beneﬁcis curats i permanents, realitzada de manera microscòpica i
detallista, parròquia a parròquia.
A través de la visita, s’interpreten les línies bàsiques de la seva
política beneﬁcial:

52.

Ídem, f 101v.
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— Contra l’acumulació de beneﬁcis: prohibició als curats de
servir cap altre beneﬁci que l’assignat i obligació d’obtenir
i mostrar llicència de servei.
— Contra l’absentisme: compareixença del beneﬁciat davant
del bisbe o l’autoritat delegada i obligació d’obtenir llicència
d’absència.
— Contra els beneﬁcis vacants i la pobresa de rendes: unió
de beneﬁcis o recerca de nous recursos.
— Control de l’administració de comptes i de les rendes beneﬁcials a cada parròquia.
El bisbe Bertran era escrupulós en l’anotació de totes i cadascuna de les situacions beneﬁcials. El bisbe investigava l’estat i la
situació de cada clergue. Davant la dispersió del cos beneﬁcial, el
bisbe exigia les llicències oportunes. Als regents i als que servien
beneﬁcis, en cas que no poguessin mostrar-la, els imposava un termini
límit per aconseguir-la. L’especial interès pels beneﬁcis i els serveis
de cura d’ànimes el portava a ordenar als regents de sagristies amb
bones dotacions pecuniàries a no servir cap altre beneﬁci que no fos
aquell.53 Als absents, el bisbe els manava comparèixer per mostrar la
llicència d’absència (ostensurus licentiam absentandi) o per justiﬁcar
els motius de la no-residència.54 Sempre imposava terminis i penes
en cas que no s’acomplís el manament dins el termini establert.
Aquestes podien arribar, com en el cas de la no-compareixença, a
la privació dels fruits del beneﬁci. Als negligents que, sense ser-hi
absents, no celebraven, el bisbe els manava fer-ho.55
Cal destacar, també, la decidida política d’unió de beneﬁcis
parroquials duta a terme pel bisbe Bertran amb l’objectiu de reforçar els serveis de la cura d’ànimes. Exercint les prerrogatives de
l’ofﬁcium visitationis, el bisbe ordenava obtenir la llicència de servei
d’alguns beneﬁcis vacants a favor d’algun prevere de la mateixa parròquia, i, en algun cas, també la unió de beneﬁcis: a Sant Climent
de Peralta manava unir la sagristia amb la domeria, a Monells dos
beneﬁcis d’altar, a Sant Julià de Boada la sagristia amb diaconat, a
Ullastret la domeria amb un beneﬁci d’altar. Aquestes ordres foren
directament enregistrades en els llibres de visites. Amb aquestes

53.
54.
55.

Vegeu Ullastret (P. 17, f. 1r), Monells, (P. 17, f. 41r) o Jafre (P. 16, f. 390r).
Vegeu, per exemple, P. 16, f. 4v, 7r, 19r, etc., i P. 17, f. 41r, 79r, 23r, etc.
Vegeu, per exemple, P. 17, f. 11v i P. 16, f 2v.
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disposicions s’aconseguia, d’una banda, cobrir el servei del beneﬁci vacant i, de l’altra, ampliar les rendes dels beneﬁcis curats més
pobres. De vegades, el manament anava precedit de l’arrest dels
fruits del beneﬁciat absent o del beneﬁci vacant. Cal aprofundir en
la ﬁgura canònica de la unió de beneﬁcis ﬁns a establir si comportava, com sembla, una acumulació de dos beneﬁcis en una sola mà
o bé podia donar lloc a un de sol, a partir de dos, aquest nou amb
més rendes. Fos com fos, el que segur que succeïa era que la nova
atribució de beneﬁcis comportava també més càrregues de serveis,
com passava a Monells.
En algunes parròquies, el bisbe Bertran ja hi va trobar beneﬁcis
que havien estat units anteriorment. La seva denominació ens posa
sobre la pista: a Begur troba un domer i diaca (ebdomadarius, alias
diaconus),56 a Fenals troba la rectoria cum diaconili sibi unito,57 hi
ha un rectorem sive ebdomadarium a Pedrinyà,58 a Gaüses hi ha
una sacristia unita cum beneﬁcio confratrie.59
La comprovació de la realitat, a través de la visita pastoral,
servia de punt de partença per dur a terme una autèntica política
d’unió beneﬁcial. L’any 1420, tot just abans d’iniciar la visita pastoral,
el bisbe concedia a Joan de Palomar i Dalmau de Raset, nomenats
vicaris generals, facultat per unir beneﬁcis.60 Les ordres d’unió de
beneﬁcis emeses pels vicaris generals o pel propi bisbe, a través de
documents i lletres episcopals, se succeeixen de forma paral·lela i
amb posterioritat a les visites parroquials: la sagristia i la domeria
de Palau-sator amb la seva capellania, la sagristia i el diaconat de
Fitor, el diaconat i la domeria d’Albons, el diaconat i la domeria
de la Pera, el beneﬁci de Sant Joan i la domeria d’Ullastret, la sagristia i la domeria de Garrigoles... Aquesta fou una tasca gairebé
sistemàtica.
El visitador era conscient de l’evolució dels plantejaments
clàssics del sistema beneﬁcial. Tot i la seva acció ferma i decidida,
el bisbe Bertran administrava els seus manaments de manera restrictiva i relativament benèvola. No hi havia ordres ni alteracions
traumàtiques de l’status quo. Tot semblava fet amb el propòsit que

56.
57.
58.
59.
60.

P.16, f. 1r.
P.18, f. 41v.
P.18, f. 40v.
P.17, f. 388r.
ADG, Manuals de Col·lacions de Beneﬁcis, D. 182, f. 185v-186.
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els beneﬁcis existents fossin correctament servits i valorats, en un
intent de satisfer, per damunt d’altres qüestions d’índole administrativa o política, la ﬁnalitat espiritual del beneﬁci, i sobretot l’exercici
correcte de l’ofﬁcium dels curats, per tal de no deixar cap parròquia
ni comunitat sense servei, tot i les diﬁcultats originades per la precarietat econòmica, les violències socials i l’aïllament d’alguns indrets
rurals. El bisbe Bertran escoltava les exigències i reclamacions dels
parroquians respecte a les necessitats espirituals de la comunitat, i
actuava en tot moment d’acord amb elles. Coneixedor profund de
les normes i límits canònics, desplegà tots els instruments jurídics
al seu abast al servei d’una reestructuració del panorama beneﬁcial
del baix clergat parroquial de la diòcesi de Girona. L’altre aspecte
que també calia vetllar era l’actitud exemplar i el comportament
moral dels beneﬁciats, segons els preceptes de l’Església.

ORIGEN I COMPORTAMENT DEL CLERGAT

Malgrat la unitat geogràﬁca, la diversiﬁcació de les parròquies i
beneﬁcis coincideix també amb la gran varietat d’orígens i circumstàncies personals del clergat.1 La base humana de l’església del Baix
Empordà tenia en comú la categoria general de “beneﬁciats”, però
comprovem que aquesta no implicava, al segle XV, la pertinència a
un mateix estatus social, amb condicions de vida i perspectives socioeconòmiques similars. És del tot impossible ﬁcar en el mateix sac el
rector de Solius o el sagristà de Santa Pellaia —aïllats en la seva
petita parròquia a les Gavarres—, el domer de Palafrugell —envoltat d’una comunitat de clergues, dotat d’unes rendes beneﬁcials
escaients—, o el beneﬁciat d’altar que era estudiant a Tolosa.
NIVELL

CULTURAL I ORIGEN SOCIAL

El primer factor diferenciador entre el clergat era el nivell
cultural i la formació. Sovint el nivell d’instrucció del mateix clergat, en primer lloc dels curats de les nostres parròquies, era bàsic
i limitat, però suﬁcient, consideració ja apuntada per Guilleré,2 fet
que ens informa de la tradició voluntarista de l’Església gironina per
assolir una formació apropiada en totes les seves jerarquies, amb un
esforç de pedagogia constant. Una formació apropiada signiﬁcava

1. Vegeu l’interessant treball de V. CHOMEL, “Droit de patronage et Practique
religieuse dans l’archeveché de Narbonne au début de XVe siècle”, Bibliothèque de l’École
des Chartes, CXV (1957), París 1958, p. 89-91, l’autor també hi constata aquesta gran
diversitat de situacions en la qual hom troba el baix clergat.
2. CH. GUILLERÉ, op. cit., p. 9.
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la capacitació per custodiar, reparar i, àdhuc, escriure alguns dels
llibres de la biblioteca parroquial,3 realitzar apropiadament l’oﬁci
d’escrivà o de notari —quan fos el cas—,4 però, sobretot, exercir
correctament el ministeri de la paraula i la predicació, conèixer els
oﬁcis i les celebracions litúrgiques, els sagraments i els mots de
la consagració, etc. Tanmateix, és indicatiu, per exemple, que, en
els testaments baixmedievals de clergues barcelonins, els inventaris
dels llibres o biblioteques privades eren ben pobres.5 Aquesta dada
podria evidenciar el fet que la formació de molts d’aquells clergues
rurals no devia anar més enllà del que els obligava el seu càrrec, si
bé aquesta ja era, sens dubte, molt més basta que la de la majoria
dels seus parroquians.
L’educació dels infants formava part del cultiu de l’esperit
—concepte de cultura essencialment religiós— i, per tant, era una
de les tasques dels sacerdots curats de la parròquia. Normalment,
el material didàctic el constituïa la col·lecció de llibres litúrgics
d’altar i de culte, únic patrimoni literari de la parròquia, que havien
autoelaborat, en bona part, els propis capellans. Ultra alguns casos
tan excepcionals com signiﬁcatius, la gran majoria dels capellans,
com hem dit, estaven capacitats per a la tasca d’educació elemental en llurs parròquies, perquè tots ells havien rebut la formació
suﬁcient per a aquesta funció des de la infantesa, com a scolares.
L’ensenyament als infants, i sobretot als scolarii, abastava, principalment, l’alliçonament en la fe cristiana. Les disposicions sinodals
del segle XIV concreten els preceptes que tots els infants havien
d’aprendre: els deu manaments, els set pecats capitals, les set obres
de misericòrdia, el Credo i els set sagraments.6 Els curats els havien après a les escoles parroquials, i ara ells havien de prosseguir
la tasca en la mateixa escola, formant-hi nous scolares.7 D’aquesta

3. Són molts els fets, al llarg de la visita, que giren entorn de la responsabilitat dels
curats vers els llibres, tant els litúrgics com aquells de gestió de la parròquia (constitucions sinodals, consuetes, llibres d’arxiu, etc.) (vegeu, més endavant, el capítol dedicat a la visitatio rerum).
4. Les constitucions sinodals regulen l’oﬁci notarial dels clergues en llurs parròquies,
així com la moderació dels honoraris que podrien cobrar per la funció esmentada. Vegeu
J. M. PONS I GURI, op. cit., A. de Mont-rodon, n. 34, p. 84, i B. de Cruïlles, n. 27, p. 119-120.
5. J. HERNANDO I DELGADO, Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV, Fundació
Noguera, col·l. Textos i Documents, 30-31. Barcelona, 1995.
6. Vegeu J. M. PONS I GURI, op. cit., B. de Cruïlles, n. 18, p. 114 i E. de Vallterra,
n. 39, p. 157-8.
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manera, s’assegurava la continuïtat de l’entrada de persones en els
ordes religiosos.
Hi havia casos, pocs, al llarg de la visita, en els quals els curats
amb un cert nivell cultural s’absentaven del seu beneﬁci per optar a
unes altres perspectives més proﬁtoses, com Esteve Salvador, requerit pel baró Gilabert de Cruïlles a Peratallada per fer-se càrrec de
la formació de la seva ﬁlla.8 També ho feia un studens Tholose de
Santa Maria de Serra, o el doctor en lleis, domer d’Ullastret, resident
a Perpinyà en el moment de la visita.9 Pocs sacerdots disposaven
dels mitjans per a la seva pròpia instrucció universitària o col·legial.
Assumir la pròpia formació més enllà de l’aprenentatge acostumat
era també símptoma d’una nova mentalitat prerenaixentista, de la
superació individual a través del coneixement. No en va, les universitats, aleshores, estaven sota l’autoritat eclesiàstica.
L’exigència d’una preparació responia, d’altra banda, a unes
necessitats reals envers la comunitat. I d’això se n’encarregava el
centre diocesà que tenia cura igualment de la formació continuada
del capellà, a través de constitucions, sínodes i visites. Si existia
o no una distància abismal entre la cultura del clergat i el poble
laic, aquesta no semblava un obstacle a l’hora de l’avaluació de
les aptituds dels beneﬁciats a la parròquia per part dels laics.
Aquests detectaven perfectament si un clergue estava capacitat o
no per dur a terme les seves obligacions, per realitzar els serveis.
A la parròquia de Jafre o Palafrugell, el poble ho expressava clarament al bisbe: el domer curat no estava capacitat per realitzar
el seu oﬁci.10
Sabem, doncs, indirectament, de la capacitació i preparació
dels beneﬁciats. Però amb això no podem aﬁrmar el correcte acompliment del seu paper, el seu comportament moral i rectitud de
vida, és a dir, si el clergue era idoneus, en els termes jurídics en els
quals apareix en la visita pastoral, que comportava l’acatament a
la clàusula se ipsos, un dels tres apartats de la constitució sinodal

7. Vegeu, per exemple, l’escolà de Bellcaire, que serveix el beneﬁci diaconal o
de mongia, P. 16, f. 9r.
8. Vegeu a la parròquia de Garrigoles, P. 16, f. 41r.
9. Vegeu el cas del curat de Serra, P. 17, f. 4r; el cas del domer d’Ullastret, P.
17, f. 1r.
10. P. 17, f. 79v. Palafrugell i P. 16 f. 390v. Jafre.

306

IMMA PUIG ALEU

que especiﬁca el contingut de la cura animarum.11 Com vivien i qui
eren aquests homes d’Església?
La visita pastoral recull tots els noms i cognoms dels preveres. Partim, basant-nos també en treballs anteriors,12 de l’estudi de
patronímics. De tots els que tenim documentats, alguns, pocs, no
són de la diòcesi. Els tres beneﬁciats de la capella del castell de
Begur venien de Barcelona, enviats pel rei.13 Hi havia, a més, uns
quants cognoms que podrien provenir de la Catalunya nord, per
exemple, Robaço de Colliure, Gomber o Perpinyà.14 També coneixem alguns noms prestigiosos que ostentaven algun beneﬁci d’altar:
Raset, Casacuberta, Castelló, Miquel..., noms que van units als de
cases pairals importants de l’Empordà o llinatges nobles gironins
que podem incloure, per tant, en el grup de l’alt clergat, pertanyent
a l’aristocràcia. Casualment, aquests homes eren absents dels seus
beneﬁcis parroquials.
Llevat d’aquests casos, cognoms com Begur, Boada, Canapost,
Castelló, Llampaies, Púbol, Salelles, Torroella... la majoria dels clergues amb beneﬁcis permanents (rectors, sagristans, domers i diaques)
es relacionen directament amb la toponímia rural baixempordanesa
o d’indrets propers (Alt Empordà, per exemple). D’altra banda, hi
trobem una gran majoria de cognoms molt comuns a tot Catalunya,
que també podem afegir a la llista d’originaris de la zona estudiada,
a partir de la relació amb els noms dels laics que també apareixen
a la visita pastoral. Es poden establir vincles de parentiu entre clergues i laics que, de vegades, es fan explícits a les visites i, d’altres,
només podem fer-ho com a hipòtesi per proximitat, suposició que
veiem fonamentada quan tenim en compte el caràcter endogàmic
de la societat empordanesa.15

11. Vegeu, en la primera part del capítol 5, la nota 5.
12. A partir dels testimoniatges de les visites pastorals, el doctor Binz va establir
els orígens socials d’una part important del clergat nou ordenat a la diòcesi de Ginebra.
L. BINZ, Vie religieuse et reforme ecclesiastique dans le diocèse de Génève 1378-1450, t.
I. (Memòries i documents publicats per la Société d’Histoire et Archéologie de Génève,
t. 46), p. 241-243. Considerant aquest important treball, el doctor Coulet proposava
l’estudi dels patronímics per aproximar-nos a una geograﬁa del reclutament del clergat,
N. COULET, op. cit., p. 62.
13. ADG, reg. de Lletres episcopals, U-120, paper no lligat entre els folis 47v
i 48r.
14. P. 16, f. 7r, P. 17, f. 28r i P. 16, f. 14r, respectivament.
15. CARANDELL, op. cit., p. 33-34.
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Taula 13
Cognoms, de laics i de clergues, per poblacions
Cognoms

Laics

Clergues

Borraç
Carbonell
Castelló
Domènec
Dolça
Ferrer
Garriga
Guerau
Gispert
Jener
Mascaró
Martí
Miquel
Miró
Puig
Púbol
Roger
Ros
Salamir
Sadurní
Esteve
Vidal

Fonolleres
Matajudaica
La Tallada
Sant F. Boada
Peralta
Boada i Garrigoles
Ullastret
Albons
Llabià
Sant Cebrià dels Alls
Fontanilles
Casavells i Bellcaire
Esclanyà i Albons
Palau-sator
Fitor
Bellcaire
Castell d’Empordà
Gaüses

Sant Iscle d’Empordà
Cruïlles
Matajudaica i Fonolleres
Fontanilles
Llofriu
Monells, Fitor i Palafrugell
Palau-sator
Bellcaire
Fontanilles
Cruïlles
Ullastret i Serra
Sant Cebrià de Lledó i Colomers
Palafrugell, Maranyà, Sant Pol i la Bisbal
Monells
Mont-ras i Jafre
Bellcaire
Ullastret i Lledó
Sant Pol i Gaüses
Palau-sator i Pals
Fonolleres
Peralta, Ullastret i Cruïlles
Boada i Mont-ras

Pals
Fitor
Llabià, Mont-ras, Bellcaire
i Tor

Per tant, és lògic suposar que el clergat baixempordanès era
reclutat en la mateixa zona. Gentilicis i famílies autòctones, d’origen
rural, pertanyents, gairebé tots, a famílies pageses, més o menys
benestants. El baix clergat no constituí, com a tal, doncs, un grup
social diferenciat. Si haguéssim de fer-ho, alguns autors situen el
baix clergat entre les classes mitjanes, juntament amb la mà mitjana
ciutadana i els camperols aloers.16 Però potser cal precisar aquesta
classiﬁcació amb més dades.
Sabem, per exemple, que en Jaume Salelles, sagristà de Santa
Pellaia, provenia d’una família remença, establerta a la parròquia
de Sant Sadurní de l’Heura. La Constitució de Tarragona de 1370

16.

S. SOBREQUÉS

I

VIDAL i J. SOBREQUÉS

I

CALLICÓ, op. cit, volum 2, p. 18.
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prohibia els ordes sacerdotals als homes de remença.17 Però sospitem
que, a principis del segle XV, existien mecanismes per evitar aquella
norma eclesiàstica. A les portes de la crisi de remença, la situació
socioeconòmica d’algunes d’aquestes famílies del Baix Empordà era
suﬁcient18 per reivindicar l’abolició de la seva condició de servitud
i dels mals usos, els quals estrenyien llurs possibilitats d’expansió.
L’estatus econòmic d’aquestes famílies, doncs, els permetia també
proporcionar una formació i un dot al ﬁll que entrava en l’estament
eclesiàstic, que, seguint el costum, no era pas l’hereu de la casa. El
nou clergue, malgrat que no posseïa un patrimoni generós, tenia
garantida la seva sustentació amb les rendes beneﬁcials i els seus
propis béns patrimonials.
En tot cas, la major part d’aquests clergues no desitjaven allunyar-se del seu lloc d’origen i de la seva terra coneguda, i alguns
aconseguien, per mitjà de permutes i llicències, instal·lar-se prop del
seu casal i de la seva gent. La mobilitat d’aquest clergat, sobretot
dels curats, ens demostra que, en l’exercici de les seves funcions,
la recerca de nous ingressos, la detenció d’altres beneﬁcis, gairebé
mai no anava més enllà dels límits de la seva contrada, o del nostre
territori. Eren homes d’església, però, ultra la seva condició i formació eclesiàstica, els seus paràmetres de vida i de comportament
eren similars a la resta dels habitants de la zona. Exercien el seu
ofﬁcium entre els laics que reconeixien com a veïns i familiars. Això
es revela a la Depositio laicorum.
EL

COMPORTAMENT MORAL DELS CLERGUES

La condició de pagesos, fortament arrelats al lloc i a la terra,
feia dels curats i, per extensió, dels clergues del lloc, homes de costums populars, els mateixos que els seus veïns i conciutadans laics.
Llevat del seu ofﬁcium i la seva formació eclesiàstica, no hi havia
gaire diferència entre clergues i laics. Això s’aprecia als interrogatoris dels laics, on els testimonis declaren sobre el comportament

17. La disposició es troba al concili de Tarragona de 1370. Vegeu HINOJOSA, El
régimen señorial, p. 138 i J. COTS I GORCS, Consuetudines diocesis Gerundensis, XXXV, CI.
18. És clariﬁcador, en aquest sentit, l’estudi d’una d’aquestes famílies del Baix Empordà, eradicada a Cruïlles: J. M. PUIG SALELLAS, De remences a rendistes: els Salelles (1322- 1935),
Fundació Noguera, 1998. A través de la nostra visita, precisament, hem conegut l’existència
Jaume Salelles, membre d’aquesta família l’any 1420 i aleshores clergue curat de Sant Cebrià
de Lledó, molt a prop de la casa pairal. Vegeu el capítol “La crisi del sistema beneﬁcial”.
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dels clergues que, en general, la comunitat acceptava amb més o
menys benevolència.
Pels testimoniatges dels laics, sembla que els clergues baixempordanesos tenien poca cura en la seva conversatio, és a dir, en la
seva expressió oral. Sovintejaven aquells que feien juraments, deien
paraules malsonants, eren malparlats i, de vegades, alguns, blasfemaven. Els laics declaraven haver sentit jurar el capellà propter iram.19
L’estat d’ira del capellà infractor, o el seu caràcter temperamental,
actuava com a justiﬁcació atenuant en més d’una ocasió, als ulls
dels laics. Podríem fer una llista de les múltiples formes de renecs
dels clergues. Segons els laics, juraven per caput, per corpus, iecur,
alia membra inhonesta, és a dir, pel cap, el cos, el fetge, per altres
parts deshonestes, Dei, Sanctorum, Virginis Marie com succeeix a
Casavells o a Monells.20 Sens dubte, aquestes malediccions pertanyien al parlar de tots els parroquians i eren tolerades.
J. M. Baucells relaciona al segle XIV la mateixa mena de juraments en el parlar dels barcelonins, reﬂex de l’antropomòrﬁa de
Déu, del desig de veure’l i de presentar-lo com a igual.21 Però la
respectabilitat del sacerdot entre la comunitat parroquial, com a
representant espiritual, es veia fortament disminuïda quan descuidava aquest aspecte, fet que no escapava a la sensibilitat dels laics,
conscients que aquesta conducta no era gens exemplar. L’atenció del
visitador anava contra la deixadesa dels clergues. Els casos de blasfèmies eren més escassos però més greus. La blasfèmia era pròpia
de persones d’origen més humil. Aquelles podien arribar a adquirir
un to gairebé herètic, com les que pronunciava Pere Ferriol, prevere
de Cruïlles: “malgrat n’aia Déu” o “Déus non ha poder”.22
En un altre ordre d’excessos, la pràctica del joc, en qualsevol
de les seves variants, “a taules, a naips, a la grescha, a daus (cum
taxillis)”, sembla que era una afecció estesa, indici de penúries i
d’una època dolenta que compartien clergues i laics i que no era
estrany que anés acompanyada del mal costum anterior (renecs i
blasfèmies). Sovint se’ns diu que els clergues jugaven cum laicis in
platea publica. Curiosament, és aquesta una de les activitats prohibides als clergues més durament penades al llarg del segle XIV.

19. Per exemple, a Castell d’Empordà, P. 17, f. 59v o a Sant Cebrià dels Alls, P. 16, f. 4r.
20. P. 17, f. 48r-v i P. 17, f. 43r-44v, respectivament.
21. J. M. BAUCELLS, op. cit., p. 1550-1565.
22. P. 17, f. 12v.
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En aquest segle se succeeixen gairebé una desena de disposicions
sinodals que prohibeixen la pràctica dels jocs. La reglamentació
resultava, doncs, poc efectiva. Una rere l’altra, els bisbes revocaven
les penes imposades per la constitució anterior i n’imposaven una
altra, ara més feble, després més dura, però, ﬁnalment, es tornava
sempre al principi: l’excomunió. L’abundància de constitucions sobre
els jocs és un exemple d’obstinació i perseverança per acabar amb
una pràctica que semblava que no tenia aturador.23
El joc també perjudicava el prestigi dels clergues. Però les conseqüències podien anar més enllà, ja que els clergues abandonaven
les tasques religioses i perdien el temps en els jocs o en les rifes. La
rifa era també un joc i tenia conseqüències, segons es diu a Pals: el
capellà, que semblava actuar com a promotor del joc entre la comunitat, jugava a la plaça ad riffam in platea, riffando carnes.24 El fet
no solament tenia repercussions religioses, sinó també econòmiques,
ja que els clergues es gastaven els diners en les apostes, un dels allicients. Malgrat tot, hi ha una certa reserva, ja que no consta en els
registres que el bisbe prengués les mesures legals ad hoc (almenys
les de les constitucions del segle XIV). Tan sols coneixem els casos
de Pere Ferriol a Cruïlles o de Guillem Verrell i Joan Mascaró a
Ullastret, que es comprometeren a no tornar a fer juraments ni jugar,
sota pena d’unes quantes lliures.25 L’actuació conservadora del bisbe
en aplicar la sentència d’excomunió podria respondre a la voluntat
de no abusar d’aquest recurs, conscient, potser, del mal que això
havia causat a la pròpia Església. Era una actitud prudent.
A més d’aquestes pràctiques tan normals i quotidianes, la resta de les irregularitats detectades als clergues es presenten, en els
registres, com a casos aïllats i tractats individualment. Cadascun
oferia tot un dossier de fets i actituds que conﬂuïen en el comportament d’un clergue i —tenint present que són pocs aquests
casos— generalment sempre van acabar en procés. Què es pot dir,
però, dels excessos sexuals, sobretot de les relacions amb dones,
en especial del concubinatge —que implicava la convivència amb
parella estable del clergue amb una dona— o de les pràctiques
23. Per ordre cronològic són: P. de Castellnou, n. 7, p. 63, A. de Mont-rodon,
n. 20, p. 78; ÍD. n. 21, p. 79; ÍD., n. 70, p. 100-101; B. de Cruïlles, n. 3, p. 105; B. de
Cruïlles, n. 6, p. 107; B. de Cruïlles, n. 7, p. 107-108; E. de Vallterra, n. 4, p. 142.
24. P. 17, f. 71v. Vegeu també altres casos de jocs i rifes: a la Tallada (P. 16,
f. 20r) i a Garrigoles (p. 16, f. 43v).
25. P. 17, f. 2v i 13v.
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màgiques i conjurs, activitats esteses entre el clergat del segle XIV,
segons els registres de visites d’aquells anys?26 Hi ha constitucions
sinodals que afecten els clergues concubinaris, les seves mullers
i el seu manteniment amb béns de l’Església. En un principi, la
pena era de suspensió del clergue en el seu beneﬁci i excomunió
de la dona. Podem qualiﬁcar d’efectives les constitucions sinodals
en aquest sentit?27
En Guilleré ha establert una disminució comparativa molt signiﬁcativa en el clergat concubinari a la diòcesi de Girona, a partir de l’estudi d’aquest fenomen, des del primer llibre de visites del
segle XIV, de 1314, ﬁns al primer del segle XV, de 1402-1403. Si el
percentatge, en gairebé un segle, es va reduir d’un 30% (93 clergues
concubinaris sobre 308) a un 4% (tot just una quinzena de clergues
sobre uns 350), aquesta disminució, segons els nostres registres i
centrant-nos en el Baix Empordà, en aparença pot semblar que no
es va produir. Només a la nostra zona, de 121 clergues,28 onze són
sospitosos de concubinatge, passat o present, sense comptar amb
l’astorador cas del prior de Cruïlles. Hi ha, d’altra banda, algun altre
cas d’irregularitat sexual però no de concubinatge.29 D’aquests onze,
nou són clergues amb beneﬁcis de cura d’ànimes, set són sagristans o
regents de sagristia, dos són domers curats i un és beneﬁciat d’altar.
El percentatge queda com segueix: un 9% del total dels clergues són
difamats de concubinatge i un 18% dels beneﬁciats de sagristia, és a
dir, dels rectors, són acusats de mantenir relacions amb dones.
Però, examinant els casos, el percentatge disminueix considerablement i les xifres esdevenen relatives. Dels onze casos, el visitador
en coneix uns quants sobre els quals hi havia alguna disposició
preliminar, potser en algun sínode previ a la visita, per la qual van
deixar de ser-ho.30 Són els casos dels curats de Matajudaica, Sant

26. Vegeu C. GUILLERÉ, op. cit, p. 23-25.
27. B. de Castellbisbal, B-3, p. 55; B. de Castellbisbal, B-3, p. 55; A. de Montrodon, n. 36, p. 85. A partir de B. de Cruïlles n. 3, p. 104, la pena es modiﬁcà i passà a
ésser pecuniària (ÍD., n. 6, p. 107; n. 9, p. 109-110). Hom obligà igualment els capellans
que expulsessin les dones de casa seva i que no tinguessin tractes amb meretrices o
prostitutes sota pena de 100 sous (E. de Vallterra n. 27, p. 152).
28. Hem eliminat, en aquest recompte, el clergat de la segona etapa, de la vall
d’Aro, ja que en el relat de les seves visites no ﬁguren a penes interrogatoris.
29. Vegeu la visita al monestir de Cruïlles, a Santa Eulàlia de Cruïlles i a Sant
Cebrià de Lledó, en els interrogatoris.
30. Vegeu més amunt el capítol “La visita pastoral de 1420-1423 a la diòcesi de
Girona, l’apartat “L’autor responsable de la visita pastoral de 1420”.
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Julià de Boada, Mont-ras i Fontclara, i, a més, el beneﬁciat d’altar
d’Albons. Potser hauríem d’afegir-hi a aquests un parell de casos
més, segons els quals els clergues havien mantingut relacions amb
dones, “que ara pertanyien al passat”. La memòria dels laics desempolsava històries, però el bisbe sabia que eren assumptes pretèrits.
Era el cas del sagristà de la Pera i el de Santa Pellaia.31
En altres parròquies les declaracions dels laics en aquest sentit no oferien gaire credibilitat. Observem que el bisbe s’abstenia
de prendre mesures contra aquests clergues als quals s’acusava de
concubinatge. A Maranyà sembla que corrien veus sobre la fama
del diaca. Per esclarir la situació, el bisbe, ﬁnalment, interrogà el
sagristà, el qual declarà que l’esmentat clergue tenia en efecte una
dona a casa seva que abans havia servit a altres preveres. Però aquesta dona ja era gran, d’uns seixanta anys, i pel que feia al diaca, el
sagristà no sabia ni havia sentit que fos concubinari.32 A Bellcaire,
tots els testimonis, incloent-hi el batlle, declararen que el sagristà
duia una vida honesta; tots menys un: Antoni Andreu, laic, que pel
que sembla estava molt informat sobre la vida d’aquest prevere, i
no tan sols l’acusava de mantenir relacions amb una dona d’Ullà,
sinó que sabia d’altres actes irresponsables del capellà. El bisbe no
va disposar res quant a aquest cas.33
Finalment, trobem el cas de Palafrugell i Colomers. A la primera
parròquia, els nombrosos testimonis que van declarar no semblaven
posar-se d’acord pel que feia a l’assumpte sobre Bernat Rossell,
domer curat. Tothom estava d’acord que el clergue, non est practicus nec intelligit per exercir la tasca de la cura d’ànimes. Però, en
declarar sobre les seves relacions concubinàries, l’afer s’enfosquia.
Un dels domers aﬁrmava que Rossell tenia una serventa de qua
est infamatus, però no sabia si tenia ﬁlls. Un tercer domer afegia que aquesta dona tenia uns quaranta anys i que, abans d’estar
amb Rossell, era difamada per prostitució. La declaració del primer
obrer laic era semblant a la del primer domer, però el segon obrer
dubtava a l’hora d’aﬁrmar si era concubinari o no.34 Malgrat la
confusió, hi havia una certa inclinació a assegurar el concubinatge

31.
17, f. 84v;
32.
33.
34.

Vegeu, per l’ordre esmentat, P. 17, f. 7r-v; P. 17, f. 61v-62r; P. 17, f. 64r-v; P.
P. 16, f. 16r; P. 17; f. 15v-16r; i P. 16, f. 7v-8r.
P. 16, f. 24r-25v.
P. 16, f. 11 r-v.
P. 17, f. 11r-v, f. 83r-v.
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del clergue. Tanmateix, el bisbe tampoc no deixà aquí cap mesura
escrita sobre el cas.
Pel que fa al rector de Colomers, s’aportava la declaració de
Bernat Batlle, batlle de la parròquia. Aquí, el representant laic es
referí a una tal Caterina, la serventa del rector, d’uns quaranta o
cinquanta anys. El batlle declarava ﬁnalment que no sabia si existia
relació de concubinatge,35 i el bisbe, un cop més, ignorà el cas. Sembla que la veu popular tendia a crear històries entorn dels rectors
i de llurs serventes. A Sant Julià de Boada, amb relació al possible
concubinatge del sagristà, s’especulava sobre la impossibilitat del
capellà per mantenir relacions sexuals, atesa la manca de testicles.
Alguns laics deien que sí, uns altres que no... Tot plegat, un tema per
tafanejar.36 A Bellcaire, ﬁnalment, trobem la maliciosa declaració d’un
parroquià laic que, sense ser testimoni directe dels fets, assegurava
haver sentit parlar sobre un cas d’exhibicionisme d’un clergue.37
Aquesta inclinació a especular tenia fonaments. Efectivament,
hi havia casos certs d’irregularitats morals i sembla que, al segle XIV,
tal com hem vist, eren situacions freqüents. La literatura popular
se’n fa ressò. A la poesia lírica gironina contemporània —del segle
XIV i principis del XV—, trobem molts cops sentiments d’anticlericalisme, sobretot antimonàstic, que brota de la constatació d’una
vida poc ediﬁcant, poc exempliﬁcadora, dels religiosos.38 Tenim un
clar exemple en la vida de la comunitat del priorat de Cruïlles
i, sobretot, en els costums del seu prior, Pere Moió, equiparables
als d’un cavaller o donzell més que no pas als d’un religiós. Per a
aquest, la visita va suposar, en aquell moment, un procés ajornat o
una llibertat condicional. Uns anys més tard, com sabem, a causa
de la seva desaparició i absència, la seva conducta donà peu a una
sentència d’excomunió.39
Però hi va haver, en algunes parròquies, uns quants afers on
el procés no fou pas ajornat. El bisbe Bertran va considerar, potser,
que, per la gravetat dels casos, les mesures havien d’ésser preses

35. P. 16, f. 383v.
36. P. 17, f. 61r-62v.
37. P. 16, f. 11r.
38. Per exemple, el llibre del poeta gironí, F. DE LA VIC, Llibre de Fra Bernat, escrit
a principis del segle XV. Vegeu també L. ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, “La crisis en la vida religiosa a
ﬁnales de la Edad Media (1)”, Revista Agustinianea de Espiritualidad, XV, (1974), Calahorra.
39. Vegeu el cas d’aquest prior al capítol “Visitatio rerum”, en l’apartat dels monestirs.
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ràpidament i dràsticament. Un dels clergues processats fou Mateu
Begur, l’antic titular de la sagristia de Fonolleres, que ara hi servia
en qualitat de regent. Però cal matisar aquesta aﬁrmació: encara que
Mateu Begur fos el regent de la sagristia, ja feia temps que havia
deixat de celebrar els oﬁcis propter inhabilitatem. Vell, Mateu perdia
la memòria, no recordava els mots de les celebracions de culte i,
ﬁns i tot, segons els testimonis laics, patia incontinència durant els
oﬁcis. Pel que sembla, era un home d’altres temps que havia viscut
com un pagès, sense consciència de ser res més que això. Des de
feia vint anys convivia amb una dona i l’únic que havia pretès, en
realitzar operacions il·lícites amb el seu beneﬁci, sense malícia o
dolo, era assegurar-se unes rendes per al poc temps que li restava
de vida. L’actual titular de la sagristia era Cristòfol Begur, el seu
“nepote sive net”. És probable que fos el seu propi ﬁll.40 Per via de
permutació i aconsellat per un tal frare Alou de Girona, va donar
la titularitat del beneﬁci al seu «nebot», i aquest, per la seva banda,
li cedí la titularitat d’un beneﬁci simple d’altar. Però Cristòfol non
curat deservire, i, ﬁnalment, el vell Mateu va quedar com a regent
de la sagristia del seu “nebot” o ﬁll. El tema es complicà, ja que
sembla que l’esmentat regent havia fet testament a favor de la seva
dona.41
En aquest assumpte, ben segur, el bisbe també valoraria el fet,
certament greu per a l’Església, que el clergue tenia descendència,
element comú de tots els casos considerats urgents pel visitador i
tractats sobre el terreny. Aquí també comptava la possible existència d’un testament a favor de la dona. El bisbe exigí la retractació
pública del clergue. Davant de testimonis episcopals, de testimonis
parroquians, en presència del bisbe i de “multitudine satis grande”,
és a dir, d’una gran multitud, Mateu Begur hagué de prometre que
no estaria amb la dona in aliquo loco mundi, enlloc del món, sota
pena de privació del beneﬁci, vint-i-cinc lliures i presó perpètua.
Aquestes disposicions no eren pas noves. Ja a Matajudaica el
llarg concubinatge d’un clergue originà un procés similar, en què
les penes o les amenaces serien les mateixes en cas que el clergue,
Mateu Castelló, no fes marxar la dona amb la qual convivia des

40. Podem fer aquesta suposició si ens atenim al costum en altres diòcesis: “Et
tienen ﬁjos de sus mançebas e llaman los sobrinos.” M. GONZÁLEZ GIMÉNEZ; “Nivel del clero
sevillano a ﬁnes del siglo XIV”, Archivo hispalense, 183 (1977) p. 202-204 (el text sencer).
41. Vegeu les declaracions testimonials P. 17, f. 18r-19v.
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de feia molts anys, al més lluny possible, més enllà del Ter.42 La
comparació amb les penes de les sinodals del segle XIV posa de
manifest l’enduriment de les imposades pel bisbe.
Les amenaces, però, també es convertiren en càstig amb tot
el seu pes punitiu. En arribar a Sant Cebrià de Lledó, el bisbe va
ensopegar amb un cas especial que va considerar d’extrema gravetat.
El sagristà era acusat de sodomia, a més de bruixeria i pràctiques
màgiques. S’aprecia, en el desenvolupament de les declaracions,
un rebuig frontal dels testimonis vers aquest clergue, descontentament que el bisbe també semblava compartir. Malgrat això, el
visitador comprovà les aﬁrmacions dels testimonis i les va veriﬁcar
una vegada i una altra. Les declaracions eren secretes i personals,
demanava constantment referències de com, quan, on, qui hi era
present en el moment... Finalment, la condemna va caure sobre el
clergue amb tot el pes: comminat a la presó episcopal, va ser més
tard condemnat a presó perpètua.43
Hi ha molts altres casos de comportaments irregulars lleus,
de caràcter aïllat: un clergue que sovint anava de cacera, oblidant
els seus deures religiosos; d’altres que, propter inimicos, anaven
armats amb ballesta i espasa,44 etc. Cap d’ells fou ignorat pel visitador, tots despertaven l’interès del bisbe i rebien un tractament
particular. I per a cadascun, tota una gradació de penes, des d’uns
quants sous a la cadena perpètua i la privació del beneﬁci. La tasca
pastoral i de reforma de cada assumpte i cada irregularitat era un
treball minuciós destinat a modiﬁcar la conducta i la mentalitat
d’un clergat rural, molt lentament, a través de disposicions exemplars. Hem vist el cas de Mateu Begur, i el constatem en altres que
formen part de la casuística que apareix en els registres. A més de
pertànyer a la base de l’estructura eclesiàstica, aquests homes no
deixaven de formar part de les comunitats rurals. La seva funció els
atorgava una posició rellevant en el si de les comunitats. Malgrat
això, els seus costums, problemes i necessitats feien que la seva
forma de vida no fos gaire diferent a la dels laics.
La situació preocupava el bisbe. Les seves decisions reﬂectien la voluntat de modiﬁcar aquelles conductes i forma de vida,

42. P. 17, f. 7r-v.
43. P. 16, f. 6v.
44. A Santa Eulàlia de Cruïlles, P. 17, f. 12r-v i a la Pera, P. 17, f. 15r, per
exemple.

316

IMMA PUIG ALEU

tallant els lligams que feien dels clergues, sobretot dels curats, uns
vilatans com els altres, eliminant-ne els aspectes que assimilaven
els clergues i els laics d’aquestes comunitats. També creiem que
el bisbe era conscient de la impossibilitat d’aïllar aquests clergues
rurals. El tractament dels casos concrets in situ no era suﬁcient.
Mancava tota una instrucció precisa i organitzada d’aquest clergat
per desarrelar-lo dels seus costums i del seu origen.45

45. Podem establir els escassos coneixements dels clergues amb relació a les
seves tasques a partir de les constitucions sinodals del segle XIV, A. de Mont-rodon,
n. 67, p. 96-99: la noció i coneixements de teologia dels sacerdots es limitava als Deu
Manaments, el credo, els sagraments, els dons de l’Esperit Sant, els set pecats capitals
i les obres de misericòrdia.

PRESÈNCIA I PARTICIPACIÓ DELS LAICS

LA

COMUNITAT DE FIDELS

La mirada del visitador analitza la situació moral i religiosa de
cada parròquia, el microcosmos comunitari en el qual interactuen
clergues i laics. En l’acte de la visita pastoral, els laics també hi són
presents, supeditats al protagonisme del fet religiós. Els laics apareixen, primerament, com a comunitat de ﬁdels, el grup necessitat de
l’atenció i dels serveis religiosos dels clergues i de l’Església. Com a
subjecte col·lectiu i anònim, el laïcat acudia, convocat per l’autoritat,
a la recepció del bisbe, a la missa i a l’absolució general que aquest
impartia a cada parròquia, i a les conﬁrmacions1 i ordenacions,2
sagraments reservats al bisbe. Però també assistia massivament a
alguns interrogatoris i judicis públics. Una cita així fou, per exemple,
el judici i retractació pública de Mateu Begur, regent de la sagristia de Fonolleres.3 Una altra convocatòria àmplia va tenir lloc a la
1. Dictus dominus episcopus, post absolutionem generalment et post conﬁrmationem...; Post autem misse celebrationem, absolutionem generalem et conﬁrmationem..., així
es resumeix l’exercici de les prerrogatives sagramentals del bisbe, abans de l’inici de la
inspecció pastoral. L’anotació relativa a la conﬁrmació només ﬁgura, però, a les dues
primeres parròquies, cosa que no treu que la cerimònia no es repetís a la resta.
2. Al registre Itineris (I-2 f. 209, 212 i f. 214, respectivament), hi ha constància
de tonsures conferides a deu escolars de Calonge, ordes a dotze preveres, tres diaques,
un sotsdiaca, vuit acòlits i quaranta tonsurats a Sant Feliu de Guíxols, i, tonsures conferides, també a Sant Feliu, a 4 escolars, el setembre de 1423. Al registre de ﬁrmes U-120
de l’ADG, i també al registre Itineris T-131 (f. 5), hi ha anotada, amb data 29 de juliol,
la tonsura de Pere, ﬁll de Joan Pasqual, fabricant de teixits de Palafrugell. Totes foren
realitzades durant la visita pastoral del bisbe Bertran, tot i que no s’inscriuen al llibre
de visites, sinó en aquells primers registres. A moltes diòcesis aquells registres especíﬁcs
rebien el nom de Registra Ordinatorum, com es pot veure a Girona i Barcelona.
3. P. 17, f. 18r-20r.
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Pera, presente popullo dicti loci vel maiori parte ipsius, on el bisbe
Bertran interrogava tot el poble i aconseguia el compromís general
per esvair les amenaces i els enemics que pesaven sobre el sagristà
i que semblaven ser el motiu de la seva absència.4
Segons la visió dels nostres registres de visita, davant la comunitat parroquial laica, l’autoritat episcopal exercia el seu govern
de manera constructiva i benvolent, ﬁns i tot, paternalista: en diverses ocasions, per exemple, el bisbe, fent realitat els desigs de la
comunitat, concedia facultat plena als parroquians “contulit dictus
dominus episcopus facultatem plenariam parrochianis” per erigir un
nou altar dins l’església (de Fontclara o de Pals). La bona predisposició episcopal s’evidencia a Palafrugell, on concedí a la universitat
—al poble— la llicència per ampliar la plaça del poble,5 i també
es fa explícita a Begur, en la seva intervenció arbitral per restablir
l’elecció de l’obreria i acabar amb la controvèrsia entre la Universitat
de Regencós i la de Begur.6
Però els laics, com a grup, també són sotmesos a la mirada
analítica de l’autoritat eclesiàstica i, ﬁns i tot, a mesures correctores i càstigs severs o exemplars, quan el col·lectiu de ﬁdels incomplia les normes i preceptes cristians. És el cas d’un “grup de
parroquians”, segons descriu el sagristà de Llabià, que, desoint el
precepte de guardar les festes i diumenges, sovint anaven a pescar.7
Un altre exemple: el bisbe amonestà severament tota la comunitat
laica de Fontclara per fer servir l’església per purgar el blat i per
emmagatzemar-lo al lloc on abans hi havia el cor.8
LA

PERSONALITZACIÓ

Entre els primers noms laics que apareixen personalitzats en el
registre de visites, alguns pertanyen a llinatges de la noblesa, gran
o petita, i famílies ciutadanes poderoses, i ho fan com a titulars
del dret de presentació d’alguns beneﬁcis d’altar. Es troba en la
primera part de la visita, i se’ls cita així: “venerabilis Petri Michaelis..., domini loci de Palatio de Turri..., domine regine..., domini

4.
5.
6.
7.
8.

P. 17, f. 15r.
P. 17, f. 83v.
P.17, f. 2v.
P.17, f.. 26r.
P. 17, f. 64r.
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castri de Colonico..., domini dels Borns..., en Sent Miquel de Curçano..., en Holms de Caldes de Malavella..., els Pujades, ciutadans de
Barcelona..., en Vern ciutadà de Girona..., els hereus d’en Fornells...,
els hereus del mas Cicarts,...” Tot i així, sovint hi apareix l’expressió
ambigua ad presentationem laicorum, sense cap més comentari. Però
és sobretot durant els interrogatoris quan els laics feien la seva
aparició més important i particularitzada dins l’escena de l’ofﬁcium
visitationis parroquial, concretament en la Depositio laicorum.9 En
aquesta, l’autoritat eclesiàstica cridava alguns representants laics a
participar com a declarants i/o testimonis sobre el comportament,
aptituds i serveis de la comunitat parroquial, clergues i laics. I
rarament eren altres laics l’objecte de la inquisitio o de les ordres
i/o diligències episcopals que se’n derivaven. Com a declarants, fos
quin fos l’assumpte, els representants laics apareixen citats amb nom
i cognom, i ben referits a topònims, càrrecs, oﬁcis o patronímics,
no fos cas que el tema tractat requerís noves compareixences per
ampliar declaracions davant els tribunals de la cúria.
Del centenar de laics que prestaren declaració al llarg de totes
les nostres parròquies, aquest cop individualitzada, personalitzada i
secreta, la meitat eren els obrers, cadascun dels dos obrers que generalment hi havia per parròquia, com veurem més endavant. Però,
en algun assumpte greu, se citava també el batlle del lloc: Guillem
Resclosa de Fonolleres, Guillem Maig de Sant Iscle, Bartomeu Mascaró de Fontanilles, Pere Martí de Bellcaire, el batlle de la Sala i
el de Cruïlles. Més puntualment, eren citats a declarar un síndic a
Ullastret, els jurats de Cruïlles o els prohoms de la Pera o la Sala,
aquest cop sense especiﬁcar-hi noms. Altres laics apareixen, sempre
en viles prou riques, referits al seu oﬁci: a Monells declarava un
mercader, Francesc Caçà, i un notari, Pere Antoni; a Pals ho feien
un sastre, Berenguer Sínola, i un mestre d’aixa, Antoni Sadurní; a
Sant Cebrià del Lledó es feia al·lusió indirecta un tal Palau, ferrer
de Girona, i també a un tal Bernat Roger, sastre de Sant Feliu de
Guíxols; de Sant Feliu també s’esmentava Jaume Provençal i Nicolau
Oliver, mercaders. Finalment, en comunitats pobres i petites, on no
hi havia obreria, ﬁguraven declarants que, tot i aparèixer amb nom
i cognom, no tenien un altre referent que el de “laic del poble”:
eren Pere Dalmau, a Sant Pol de la Bisbal, i Antoni Solmera i Joan
Cortada, a Torrent.
9.

P. 17, f. 29r.
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Entre tots els declarants, només una era dona, Bonanada, la
qual compareixia com a testimoni en el judici públic contra el seu
germà, Mateu Begur, regent de la sagristia de Fonolleres. A les parròquies estudiades, cap altra dona va prestar declaració. Tot i que
sí que se’n parlava, sempre es feia per boca de tercers, clergues i/o
laics. En total apareixen citades poc més d’una dotzena de dones,
però sempre per al·lusions, en declaracions d’altres testimonis. El
registre de visites inscriu Bonanada de la següent manera: “Domina
Bonanada, vídua de Raimón Llabià.” Llevat d’ella, i algun altre cas com
la Francesca, citada com a “muller d’Antoni Púbol”, de Bellcaire, la
majoria de dones són esmentades només pel nom, àlies o nom vulgar.
Per al·lusions es parlava de la mare d’algun clergue, sense citar-ne
el nom, o de dues dones a Bellcaire, “duas feminas”, Regina i Rosa,
ﬁdels de la capella del castell, que creaven conﬂicte de competència
a l’església parroquial,10 d’una dona que morí sense confessió i d’alguna altra involucrada en un matrimoni clandestí. La imatge de la
dona queda molt difusa: el seu paper és insigniﬁcant pel que fa al
testimoniatge i la paraula, la seva intervenció en els afers parroquials
i eclesiàstics és pràcticament nul·la. Llevat d’aquelles, la majoria de
dones apareixien involucrades en les acusacions de relacions sexuals
“il·lícites”, de concubinat, o en la pràctica de conjurs i “breus”.
Els interrogatoris i les acusacions d’irregularitats sexuals, relacions il·lícites o concubinat de clergues afectaven també dones presumptament sospitoses, però aquestes no eren mai interrogades. El
mateix succeïa amb una dona víctima d’extorsions, Francesca, que no
sembla haver estat cridada a declarar, tot i que un testimoni, Antoni
Andreu, àlies Vidal, explicava que “havia sentit a dir” que aquella
havia estat víctima d’assetjament per part d’un prevere de Bellcaire,
al qual acusa d’exhibicionista: “audivit dici a pluribus quod Petrus
Flandini, presbiter, ostendit pridem suum sexuum membrum cuidam
femine, vocata Francisce, uxor Antonii Pubel, in porta turris.”11
És més: les decisions i, quan era el cas, les condemnes eclesiàstiques que requeien sobre clergues acusats de concubinat o de
relacions il·lícites amb dones, podien modiﬁcar-ne la vida per complet.
Però el visitador sembla ignorar-ho. No tenia cap pes, per exemple,

10.
11.

P. 16, f. 11r.
P. 16, f. 11v.
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el parer de Bertomeua, que convivia des de feia anys amb l’esmentat
Mateu Begur, regent a Fonolleres, i amb qui, segons deien, tenia
ﬁlls. Tot i la defensa piadosa de la germana de Mateu, que advocava per la senectut de la parella com a circumstància atenuant,
el bisbe ordenà al clergue que no tornés a veure Bertomeua mai
més.12 Tampoc no semblava que interessés gaire al visitador la versió ni l’esdevenidor de Pellnova,13 dona acusada de ser concubina
del sagristà de Matajudaica, amb el qual tenia un ﬁll, i que va ser
expulsada per l’autoritat lluny del poble.
Cal parlar també sobre l’assumpte dels ﬁlls i l’interès del visitador per esbrinar-ne l’existència. El fet era certament rellevant per
al visitador: sempre que hi ha sospita de convivència o concubinat
d’un clergue, s’investigava sobre la possibilitat de descendència: si hi
havia ﬁlls de la parella, existia el risc de desviació de béns, rendes
beneﬁcials o fons de titularitat eclesiàstica cap a la família, tant en
vida com per successió testada.
Les sospites i/o acusacions d’alguns parroquians sobre pràctiques de conjurs i “breus” recauen sobre dues dones, però tampoc
aquestes no van comparèixer: l’una, Elisenda, muller de Pere Gispert,
feia conjurs pel mal d’ossos i altres malalties coniurationes pro malo
tibiarum vel aliis inﬁrmitatibus a Llabià. El bisbe ordenà al sagristà
que l’advertís de no fer-ho i, en cas contrari, procedís segons el
precepte quod dicta femina moneatur ut abstineat a predictis, et inde
procedatur iuxta evangelicum preceptum.14 L’altra, Caterina Arboça,
vídua, també era acusada de fer conjurs contra malalties utitur aliquibus coniurationibus contra morbum ﬁstolarum et de bosca, però el
testimoni, Pere Dalmau, no en recordava les paraules non recordatur
de verbis ipsius coniurationis. Era important per al visitador conèixer
les paraules exactes del conjur, per si podien contenir signiﬁcats
o exhortacions herètiques o contràries als preceptes de l’Església.
Finalment, és interessant la declaració d’aquest Pere Dalmau, ja
que, a més de la Caterina, va implicar també el seu propi ﬁll en la
pràctica de conjurs, però el seu to no denotava ni acusació ni culpabilitat... Franciscus Dalmatii, ﬁlius ipsius deponentis, facit aliquas
coniurationes per carregament, alias berb.15

12.
13.
14.
15.

P.
P.
P.
P.

17,
17,
17,
17,

f.
f.
f.
f.

18r-20r.
7v-8r.
26r.
58r-v.
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ESCLAVES

I ESCLAUS

Continuem amb les dones, entre les quals s’hi esmenten una
esclava emptitia sive serva, Margoy (vocatam vulgariter Na Margoy),
a la parròquia de Sant Julià de Boada. Si ens atenim al relat dels
testimonis, la història d’aquesta dona és commovedora: Margoy
era serventa —servitricem— de Pere Boscà, sagristà de Sant Julià.
Anys enrere, aquest capellà havia estat difamat, segons alguns, de
concubinatge amb una serventa anterior, Caterina, que morí (obiit
in posse dicti sacriste). Segons altres, l’acusació no era plausible, ja
que, deien, Pere Boscà no tenia testicles. Margoy era, doncs, l’actual
serventa i tenia quaranta anys vel circa. Havia estat l’esclava emptitia sive serva d’en Stanyol, laic de Palafrugell, difunt. Deien que
havia tingut ﬁlls amb aquest. Quan Estanyol va morir, Pere Boscà,
el sagristà, l’acollí a casa seva recepit et tenuit in domo sua propria.
Amb aquells antecedents, la sospita apareixia. Quan el sagristà va
conèixer la prohibició episcopal “que els capellans tinguessin serventes”, la va treure de casa seva. Margoy vivia ara a Pals, no se
sap amb quins recursos cuius expensis, i de tant en tant tornava a
casa del capellà per rentar-li la roba.16
No és aquesta l’única al·lusió a esclaus en el nostre itinerari
parroquial del Baix Empordà: a més de Margoy, també es fa referència a un esclau, aquest cop de la parròquia de Sant Cebrià de
Lledó, citat pels testimonis als interrogatoris amb relació a una greu
acusació de sodomia contra el sagristà. Els declarants, a instàncies de l’autoritat, feien la llista d’un grup de nois presumptament
asssetjats pel sagristà. Esmentaven els noms de tots aquells que
coneixien, i quan no els sabien declaraven, explícitament, que els
ignoraven. En darrer terme esmentaven un esclau, inscrit amb el
nom del seu senyor: quodam sclavo emptitio Guillelmi dez Mont, dicte
parrochie. Als ulls dels vilatans, potser també als ulls de l’escrivà
apostòlic, els esclaus tenien una escassa valoració per als propòsits
de la inquisitio, tan poca o menys que les dones.
ELS

LAICS DAVANT ELS SAGRAMENTS

Els laics eren també motiu d’investigació personalitzada i detallada. Es tracta de casos puntuals i concrets, però no menys simp-

16.

P. 17, f. 61v-62r.
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tomàtics. Apareixien, primer, com a víctimes d’actituds negligents
dels curats en els serveis i l’administració de sagraments. Els casos
es denunciaven en els interrogatoris. En aquest sentit, destaquen
les denúncies de negligència clerical en l’assistència al moribund.
Aquestes denúncies destaquen en la visita, no tant pel seu gran
nombre, sinó per l’extensió i el deteniment amb el qual aquests eren
revisats durant els interrogatoris. Es referien, sobretot, al retard o
la negativa d’administrar la darrera confessió i/o l’extremunció. La
pregunta del qüestionari episcopal era directa: si ob culpa curati
aliquis obiit absque confessione vel alio sacramento petito. Dos casos
conﬂictius: la mort de Maia a Sant Iscle i el cas de Pere Coll a
Bellcaire, són il·lustratius. En ambdós casos, el visitador va investigar exhaustivament, i els interrogatoris s’estengueren a diferents
testimonis laics, ﬁns i tot el batlle del lloc, d’aquesta manera es
posava en evidència la transcendència del fet dins la comunitat.
Sembla que Maia havia mort sense l’extremunció i no havia estat
enterrada al cementiri, però els testimonis laics es contradiuen:
segons els uns, fou per absència del curat, que no hi residia sempre; el batlle de Sant Iscle, en canvi, exculpava el capellà aﬁrmant
que ningú no va poder fer-hi res, ja que Maia fou trobada morta
al llit. I, tot i que sabia que no fou enterrada al cementiri, el batlle
n’ignorava el motiu, “sed ignorat an propter interdictum ecclesie
vel qua de causa”.
Respecte al cas d’en Coll, declaraven primer els obrers: el darrer
dissabte de rams, Pere Coll va caure malalt, i el seu ﬁll, Joan Coll
va requerir el sagristà a Sobrestany per administrar-li la confessió
i la comunió. Però el sagristà s’hi va negar perquè era l’hora de
dinar i va dir que hi aniria en acabar. Quan hi va arribar, Pere Coll
s’estava morint. Fins aquí, la declaració dels obrers. Però el batlle
del lloc, Pere Martí, es mostrava més equànime en la seva versió:
havia sentit dir pel poble que, efectivament, Coll de Sobrestany
havia mort sense la confessió sol·licitada, tot i així, ell no creia
que fos negligència del capellà i argumentava que, un dia que ell
el requerí, va sentir dir al sagristà: “Sperau-me que sia vengut de
Sobrestany, car en Coll me ha tramès missatge que.l vaja confessar
e, per ma fe, aquest hom, per poch de mal que haia, se vol confessar.” Sobre aquest cas encara hi va haver un tercer testimoni laic,
Antoni Andreu, àlies Vidal, que declarava que el mateix Joan Coll
li havia explicat el cas tot dient-li que “se’n hiria aclamar del dit
sacrista lla hon devia”. Afegia, a més, altres dades sobre persones
mortes sense confessió per l’absència del sagristà.
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Ambdós casos denoten la profunditat que adquirí, en la religiositat popular i entre les comunitats rurals, el fet de la mort i la
seva sacralització, que incloïa l’assistència i atenció al moribund i
l’enterrament dins del recinte sagrat del cementiri (on no tenien accés
els que estaven en interdicte o excomunicats). Els moments del traspàs tenien connotacions morals individuals, però també col·lectives
i socials, en el si de la comunitat. No cal oblidar que l’assistència al
moribund també podia estendre’s a les darreres voluntats —ja que el
capellà feia de notari—, en les quals el curat també podia inﬂuir.
Els valors religiosos i socials quedaven més diluïts pel que fa
a la sacralització de la parella. Amb el sagrament del matrimoni
l’Església volia donar publicitat al consentiment d’unió a través dels
ritus in facie ecclesiae, la traditio puellae i la benedicció nupcial.17
Però la solemnització del matrimoni cristià encara tenia les seves
resistències entre els costums laics, sobretot en les comunitats rurals
més aïllades i petites. Ho sabem a través dels interrogatoris als curats,
quan denunciaven els laics per comportaments morals irregulars
o contraris als sagraments i preceptes de l’Església. Entre altres,
es tractava de detectar les irregularitats de matrimonium illicitum
contrahentem o matrimonium malefactum. La més habitual, la nosolemnització: a Sant Pol de la Bisbal, després de més de deu anys
de convivència en matrimoni de Miquel Sala i Massen, sense haver-lo
solemnitzat, el bisbe els manava fer-ho solemnement el primer dia
de noces, “com fan tots els cristians”. També es detecta una altra
parella, Pere Camós i Cèlia sense solemnitzar. A la visita a Serra es
denunciava que Pere Riba era casat amb Margarida quan hi havia
inter eos impedimentum cognationis spiritualis, és a dir, un grau de
relació prèvia de padrí i aﬁllada.18 És molt possible que existissin
altres casos d’irregularitats entorn del matrimoni que no apareixen
als registres de visita. De fet, ho sospitem per la provisió inscrita al
registre U-120 (f. 62v), del mateix any 1420, en el qual el bisbe feia
l’absolució dels matrimonis clandestins de la zona, mostrant-hi una
actuació encara benvolent envers d’aquestes unions, que no foren
combatudes seriosament per l’Església ﬁns a Trento.19

17. J. GUADEMET, Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit, Les éditions du
Cert, 1987, p. 223-232; i L. MONJAS, op. cit., p. 322.
18. P. 17, f. 5r.
19. És aleshores quan l’Església declara nuls els matrimonis clandestins, en els
quals s’imposa la celebració pública.
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I encara hi havia alguns laics esmentats per comportaments
contraris als preceptes de l’Església. A Bellcaire, Antoni Vidal no
respectava els preceptes i les festes de l’església, i a Llabià, Pere
Julià no es confessava des dels 14 anys i no assistia a missa,20 és a
dir, no respectava el precepte pasqual de confessar-se per Quaresma
i combregar per Pasqua, almenys un cop l’any.21 La pena, segons les
constitucions provincials, era la prohibició d’ingrés a l’església en
vida i la privació de sepultura eclesiàstica en morir.22 Es tractava,
doncs, de casos i persones conegudes a la comunitat, subratllats pel
fet que les penes eclesiàstiques eren públiques. Aquest era el cas de
l’excomunicació. L’extrem dels laics excomunicats també s’inscriu
al registre, excommunicatum, obdormientem in excommunicatione
longo tempore. Les persones excomunicades —i entre elles també
les que no respectaven el precepte pasqual— sovint eren persones
que volien escapar i mantenir-se al marge de l’Església. És precisament per això que l’Església volia tenir-les enregistrades i sota
control. Era aquest el cas de Pere Carbonell a Matajudaica, “que
fa temps que és excomunicat i persisteix i no té cura de ser absolt”.23 Tampoc no semblava tenir cap interès en l’absolució Pere
Esteva de Fitor, que feia sis mesos que romania excomunicat i feia
juraments “molt gruixuts”, ni Gebrat a Bellcaire, o Pere Forçor a
Gualta, excomunicat feia temps per un deute de tres sous a favor
d’un beneﬁciat, i que tampoc no volia ser absolt.24 Els deutes eren
també la causa de l’excomunicació de Joan Torbat, un beneﬁciat de
confraria,25 sobre el qual el bisbe manà al confrare saldar el seu
deute per absoldre’l i restituir-li el beneﬁci per fer-lo servir. També
s’hi esmenta, indirectament, el cas de Mateu Begur a Fonolleres,
un curat que havia estat excomunicat temps enrere.26

20. P. 16, f. 10r i P. 17, f. 26r, respectivament.
21. S. BUENO SALINAS, a El Derecho canónico catalán en la Baja Edad Media: la
diócesis de Gerona en los siglos XIII y XIV, Facultat de Teologia de Catalunya, Col·lectània
Sant Pacià, 72, Barcelona, 2000, p. 204 i s., estima que la concreció, en la legislació
canònica sinodal i la pràctica pastoral envers el Precepte Pasqual a la diòcesi gironina
va ser pobre. En aquest sentit, creiem que el bisbe Bertran n’era l’excepció.
22. J. M. PONS I GURI, op. cit., p. 81. Sobre el precepte pasqual vegeu J. M.
BAUCELLS, Vida y práctica religiosa..., op. cit., p. 532 i s.
23. P. 17, f. 7r.
24. P. 17, f. 24r.
25. P. 17, f. 42r.
26. P. 17, f. 18r.
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LAICA EN EL FUNCIONAMENT DE LA PARRÒQUIA

Ultra la institució d’altars i presentació dels beneﬁciats, hi ha
testimoniatge, a través de la visita, d’altres formes de la participació directa dels laics en el funcionament parroquial. Es produïa,
en primer lloc, a través de la institució d’almoines o ciris, o en les
notícies —molt fragmentades— entorn de les confraries: tots aquests
aspectes o institucions apareixen al registre, bé com a parts que
intervenien en conﬂictes que afectaven la convivència dels membres
de la parròquia, bé per al·lusions indirectes. Gairebé sempre apareixien involucrats en problemes de tipus administratiu i econòmic
que es donaven a conèixer en les anotacions sobre l’estat material
de la parròquia, però que es desenvolupaven en els interrogatoris.
Així, per exemple, trobem el cas en la visita d’Albons, on diverses persones eren interrogades entorn del conﬂicte desencadenat
sobre un tros de terra venut per Dalmau Guerau, beneﬁciat de la
confraria de l’esmentada parròquia. Sembla que aquella terra era
la base de les rendes del beneﬁci de l’altar de Santa Maria, el possessor del qual era absent, i que, a més, havia estat malvenuda.
Els testimonis que hi apareixen són l’esmentat Dalmau Guerau, els
obrers de la parròquia27 i, ﬁns i tot, un tercer testimoni laic que
considerava fraudulenta la venda del tros de terra.
També en les institucions d’almoines i ciris, expressió comuna,
sovint en voluntats pòstumes, de la pietat i religiositat laica d’aleshores,
generalment hi trobem casos conﬂictius. Els ciris i llànties s’instituïen
a tot arreu, tot i que sovint el seu funcionament esdevenia, amb el
pas del temps, defectuós. Aquest era el cas de Tor, on hi havia un
ciri que la vídua de Dalmau Corell instituí i que en el moment de
la visita feia dos anys que havia cessat. El bisbe va fer comparèixer
tots els involucrats. També s’hi havia instituït una almoina de tres
mitgeres de blat i, en el moment de la visita, feia trenta anys que
havia cessat, tot i que ja s’havia iniciat el procés.28
La confraria era un fenomen generalitzat a l’Europa de la
baixa edat mitjana, i també prolíﬁc al Baix Empordà. Les escasses
notícies que apareixen en els nostres registres són totes confraries
de circumscripció parroquial. Com diuen Adam o Chellini,29 es tracta
27. P. 16, f. 19r-v.
28. P. 16, f. 23v.
29. CHELLINI, op. cit., P. ADAM, La vie paroisiale au
et Sociologie de l’Église”, vol. III, 1964.
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d’una comunitat solidària amb un fort caràcter religiós. Però no
sempre semblava un conjunt internament harmoniós: almenys, els
conﬂictes que sorgien entre els clergues beneﬁciats d’una confraria i
la resta dels seus membres eren freqüents. Tampoc no era desconegut el cas en què les confraries ﬁcaven el nas en els problemes de
la gestió parroquial i, ﬁns i tot, de vegades n’eren les causants.
D’altra banda, es conﬁrma la gran autonomia d’aquestes organitzacions laiques respecte del quadre parroquial. Fa l’efecte que
tampoc el bisbe no els podia exigir una col·laboració directa en els
assumptes de la parròquia, mentre que aquelles podien exercir una
pressió real dins aquest marc. Les confraries instituïen beneﬁcis en
els seus altars amb els seus recursos i denunciaven el beneﬁciat que
no acomplia els seus deures o els negligia d’alguna manera. També
era comú trobar conﬂictes quan les confraries retenien diners que no
els pertocaven, que generalment pertanyien a la parròquia, en forma
d’institucions de beneﬁcis, almoines i altres obres pies. A la base de
tots aquests conﬂictes, hi havia, potser, l’empobriment de la parròquia
i la seva migradesa de recursos, sense que puguem interpretar aquests
fets més enllà de com ho fan les fonts: la resolució dels conﬂictes
que impedien el normal funcionament de la parròquia.
ADMINISTRADORS:

ELS OBRERS

La intervenció laica més directa és la ﬁgura de l’obrer. J. M.
Marquès ja apunta la seva importància en els aspectes tècnics i administratius de la parròquia.30 Excepte les res sacrae, responsabilitat
directa dels curats, els béns materials i valuosos de la parròquia i el
seu bon estat i manteniment, d’una banda, i l’administració i el control dels diners i rendes, de l’altra, era a càrrec de l’obreria, institució
formada, generalment, per un parell d’obrers a cada parròquia. En
Guilleré descriu aquesta institució de l’Església catalana de la baixa
edat mitjana i aﬁrma que existia una separació molt clara entre la
cura d’ànimes, que corresponia als curats, i el suport material, que
corresponia a la fàbrica o obreria. L’autor aprecia l’evolució del rol
dels operarii, cada cop més deﬁnit a través del segle XIV, però que
es fa més evident a la visita de 1401-1403, on els visitadors s’hi
adreçaven directament per solucionar els problemes materials.31 De

30. J. M. MARQUÈS: L’Església a Vilobí d’Onyar, Cassà de la Selva, 1978.
31. C. GUILLERÉ, op. cit., p. 20.
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fet, hi ha una evolució en el paper d’aquests obrers. En el segle
XV, segons els registres de visita, el seu rol era, no solament més
deﬁnit, sinó més important.
Tanmateix, sembla que aquesta funció no hagi estat instituïda
oﬁcialment. Les constitucions sinodals i conciliars en parlen molt
poc: el bisbe Arnau de Mont-rodon (1335-1348) fou el primer que
establí l’elecció de dos operarii (obrers) cada any en cadascuna de
les parròquies de la diòcesi de Girona ...per universitatem uniusque
parroquie due operarii ex parrochianiis ipsius ecclesie. Les raons que
al·ludia eren la deixadesa, els danys i les despeses que patien les
parròquies. Establia que aquests obrers tinguessin potestat en els
negocis de l’Església, tant en les reparacions com en els llibres,
ornaments i altres (béns) necessaris de l’església parroquial i els
clergues curats els proveïssin dels comptes de l’any anterior: ...tam
in reparationibus, quam in libris, ornamentis, et aliis neccessariis ipse
ecclesie, provideant et audiant rationes seu computa operariorum anni
preteriti.32 Aquesta sinodal es va tornar a recollir, idènticament, en
les constitucions del bisbe Ènnec de Vallterra (1362-1369). Llevat
d’alguna pregunta dirigida als operarii que ﬁgura en alguns qüestionaris de visita baixmedievals,33 no tenim cap altra informació sinó
la que havien establert anteriorment les constitucions conciliars de
Tarragona en el concili de 1243 i la compilació de 1330. S’hi feia
constar, contràriament, la prohibició que cap laic participi en l’administració i el govern de l’església parroquial.34
Així doncs, sembla com si la iniciativa d’instituir una obreria
hagués vingut donada per la pròpia dinàmica del fet parroquial
al nord-est català, d’origen popular o almenys extraoﬁcial, ja sigui
pels clergues de la parròquia (per comptar amb ajudants per a
les seves tasques), ja sigui per la comunitat de parroquians, per
tal de controlar els diners, els objectes; en deﬁnitiva, la provisió i
els béns de la parròquia. De fet, en el registre de 1420 a 1423, els
conﬂictes d’apropiació o especulació amb béns, ornaments i rendes
parroquials per part dels clergues normalment són denunciats pels
obrers al bisbe.

32. J. M. PONS I GURI, op. cit., p. 90, núm. 45.
33. Dels questionaris de visita de la baixa edat mitjana de la Tarraconense estudiats
per L. Monjas, n’hi ha dos que contenen preguntes dirigides als operarii, curiosament, el de
València de 1383 i el de Tortosa de 1409. Vegeu L. MONJAS, op. cit., p. 182 i 199, respectivament.
34. J. M. PONS I GURI, op. cit. vols. XLVII-XLVIII, p. 65-128 i 241-263, respectivament.
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De la pràctica a la normalització: és possible que la legislació
canònica afavorís la consolidació i la generalització d’aquesta institució d’origen popular. És d’aquesta manera com s’arribà al segle
XV, potser el seu moment àlgid, quan el bisbe personalment era qui
exigia a la comunitat parroquial l’elecció d’obrers on s’havia establert
la pràctica. El cas més signiﬁcatiu és el de Begur: el bisbe Bertran,
en no trobar-hi cap obrer, ordenà que, segons s’havia establert —iuxta
consuetudinem—, tota la comunitat de Begur i de Regencós elegís
dos obrers, un per a cada comunitat o universitatis. A més, manava
fer dues claus diferents, due claves diverse de scririo sive techa dicti
operis, una per a cada obrer, de manera que no es pogués extreure
res de la caixa, si no era amb les dues claus alhora, ita quod nichil
a dicta techa nisi ambo insimul fuerint extrahatur.35
A la diòcesi de Girona, la ﬁgura baixmedieval de l’obrer sembla
consolidar-se al segle XV. En els registres de lletres, els de lletres
Itineris, els de ﬁrma de dret, en la documentació de la cúria episcopal, en suma, durant aquest primer quart de segle, són constants les
referències i al·lusions a la institució de l’obreria i a la participació
dels obrers en els afers parroquials. Hi sovintegen les disposicions
episcopals que fan intervenir l’obreria com a administradora o tutora
temporal de béns i rendes beneﬁcials de les parròquies.36
L’autoritat eclesiàstica es basava en aquesta institució laica per
intervenir en els assumptes interns de la parròquia, en un moment
en el qual, precisament, la institució beneﬁcial clàssica manifestava canvis més profunds i substancials, tant pel que fa al servei
dels beneﬁcis curats com a la mobilitat i l’absentisme del clergat.
Sembla que una evolució inversa —consolidació de l’obreria i crisi
beneﬁcial— podia tenir certa connexió: la disminució de la intervenció dels beneﬁciats —ﬁns i tot dels curats— en els aspectes no
estrictament religiosos de la parròquia pot estar relacionada amb
l’increment de la participació laica a través de la ﬁgura de l’obrer;
i també les irregularitats en els serveis d’alguns clergues, el seu alt
grau de mobilitat, la reiteració d’absències i vacants, que afectava
tota una comunitat, podia provocar la reacció dels laics, que gradualment decidien prendre el control d’alguns aspectes de la vida
parroquial. L’obreria esdevingué, als ulls de l’autoritat eclesiàstica,

35.
36.

P. 16, f. 4r.
Vegeu, per exemple, els registres de lletres Itineris, ADG, T-130 i T-131.
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l’element estable i permanent en el si de la comunitat, que donava
continuïtat al fet parroquial, en un entorn religiós marcat, cada cop
més, per la provisionalitat del servei beneﬁcial.
Qui eren aquests obrers? Tot i que no hi ha dades suﬁcients
en el registre per conèixer més aquests homes, en tenim alguna
pista. De gairebé totes les parròquies visitades —llevat, malauradament, de les de la vall d’Aro— l’escrivà anota escrupolosament
el nom i cognom de cadascun d’aquells homes, generalment dos
per parròquia, seguit de la indicació laicus operarii. A la parròquia
de la Pera se citaven els obrers Francesc Noguer, Bernat Pamell i
Berenguer Sabater com a “obrers i prohoms de la vila”. Els obrers
tenien, amb tota probabilitat, una posició social, si més no, respectada i respectable dins la seva comunitat, mereixedora de la conﬁança col·lectiva i també de l’autoritat eclesiàstica. La seva elecció,
això sí, semblava ser un fet totalment comunitari, si ens atenim
a la descripció sobre l’elecció iuxta consuetudinem dels obrers de
Regencós. Efectivament, no sembla un càrrec o ocupació vitalici si
fem generalitzable el cas de Bernat Pla, testimoni en l’interrogatori
de la visita a la seva parròquia que, segons cita el registre, n’havia
estat antic obrer, a Castell d’Empordà.
A causa de la seva tasca, l’obreria mantenia contactes freqüents
amb l’autoritat diocesana i amb la cúria gironina, ultra el del moment
de la visita pastoral. N’és prova el gran nombre de cartes, peticions
i manaments episcopals adreçats a ells, que farceixen els registres
de la cúria d’aquelles dècades. En el decurs de la visita pastoral, els
interrogatoris més complets i greus equiparaven el testimoni dels
obrers amb el del batlle i/o els jurats del lloc. Així mateix, no sabem
la seva posició econòmica ni si tenien algun tipus de retribució per
realitzar les seves tasques. Sabem que aquesta institució rebia rendes
i diners a través de les deixes testamentàries, tal i com diu Guilleré; però es tracta de deixes destinades a invertir en la institució i
no de retribució personal dels obrers. Amb tot, l’obreria jugava un
paper important en la visita, als ulls de l’autoritat moral i religiosa,
essent aquesta ﬁgura, d’una banda, la veu de la comunitat en les
seves queixes i demandes, i de l’altra, el testimoni laic principal i
més acreditat —normalment s’interroga un o dos obrers— en els
interrogatoris de totes les parròquies.

VISITATIO RERUM

La visita parroquial comprenia també la inspecció dels ornaments i ediﬁcis religiosos, que formaven part, igualment, dels béns
i del patrimoni eclesiàstic. Aquesta inspecció abasta, aproximadament, la meitat de les anotacions enregistrades en la visita a cada
parròquia1 i la majoria dels manaments de correctio que el bisbe
disposava en cadascuna. En total, el 81% de totes les ordres i manaments feia referència als diferents aspectes de l’estat material de
la parròquia. El bisbe era conscient del fet que els homes fossin
els principals responsables dels guanys i danys de l’Església. Queda
palès al llarg de la visitatio rerum: una de les obligacions dels beneﬁciats, compartida només en certs aspectes amb els laics, era la
preservació de les res sacrae, concepte que inclou, a més dels homes
instituïts en els ordes sagrats, els béns de l’Església, els ornaments,
els objectes litúrgics i els llocs sagrats.
La visitatio rerum, efectivament, era detinguda i sistemàtica. En
general, el nivell de descripció dels ornaments, objectes o espais de
culte no arriba al detall del dibuix, dimensions o disseny que permeti
fer una anàlisi des de diverses òptiques historiogràﬁques, com ara
la història de l’art. La del nostre visitador és una descripció a títol
d’inventari, llevat d’alguna valuosa excepció: la que l’escrivà fa a
la capella del castell de Bellcaire, en una semidescripció d’alguns
objectes de l’altar,2 fascinat per la seva riquesa (magni pretii), o la

1. En la darrera part del nostre recorregut parroquial, que recull les esglésies de
la vall d’Aro, la visitatio rerum encara és més extensa, en detriment dels interrogatoris,
pràcticament inexistents.
2. P. 16, f. 13r.
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descripció d’algun de l’església de Sant Feliu de Guíxols.3 Inventari,
però no pas un mer tràmit. L’estat dels ornaments i dels llocs de
culte eren examinats amb deteniment. Els objectius eren, primer,
la veriﬁcació de l’existència dels objectes i ornaments necessaris,
el seu estat de conservació, la seva correcta forma i, ﬁnalment,
l’adaptació als usos litúrgics, atenint-se a les normes canòniques i
al ritual del moment.4
La visitatio rerum tenia un ordre sistemàtic, basat en un qüestionari que podem reconstruir. Els ornaments i objectes s’anaven
enumerant i revisant d’acord a una jerarquia que anava dels més
transcendentals als menys. Aquesta jerarquia, amb la terminologia
emprada en la relació i descripció dels objectes, revelen la voluntat
d’incidir en la sacralització del culte, en els aspectes més sagrats
de la litúrgia. Reconstruïm, doncs, la visita-model a una església
parroquial, seguint l’esquema del bisbe Bertran.
SACRATISSIMUM CORPUS CHRISTI

En primer terme, ocupant un lloc intencionadament preeminent, feia la inspecció de la sagrada eucaristia. A les visites queda
especiﬁcat: visitavit sacratissimum Corpus Christi. D’aquest s’inspeccionava, primerament, la seva col·locació i forma de presentació
(reperiit), ja que el continent (objecte, forma, matèria i color) també era primordial per al culte i la litúrgia. El Santíssim, el cos de
Crist, apareixia embolicat en un corporal, una peça de roba neta
(coporali nitido involutis) i de material noble (seda, ﬁl), ja que estava
en contacte directe amb l’hòstia consagrada. Apareixia col·locat en
un vas sagrat de diverses modalitats: en una píxide, un cofre o una
custòdia. Totes tres eren capses o vasos per conservar les hòsties.
La píxide, com el calze, es va desenvolupar amb l’afegiment d’un
peu a partir del segle XIV. En la custòdia o ostensori s’hi va anar
incorporant un dispositiu de vidre, per tal de posar a la vista dels

3. Una custòdia d’argent amb dos àngels daurats al retaule de l’altar. P. 18, f. 43v.
4. Actualment hi ha, a Catalunya, treballs històrics que recullen i analitzen, a
partir dels registres de visites pastorals, de forma minuciosa i detallada, cadascun dels
elements litúrgics i d’ornamentació de les esglésies baixmedievals. Aquests han deﬁnit,
un a un, la seva signiﬁcació, forma, ús i reglamentació. El seu estudi és transcendental
per conèixer l’evolució de la litúrgia i de la religiositat popular en les comunitats parroquials. Resulten molt útils, per exemple, les tesis doctorals de J. M. Baucells i de L.
Monjas, ja esmentades.
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ﬁdels l’hòstia sagrada i satisfer la necessitat de fer més tangible el
Crist.5
Així doncs, al Baix Empordà el cas més generalitzat era la
custòdia. Normalment, apareixia amb cobertor o cohopertorium,
sota clau i suspesa sobre l’altar major pendente ante altare maius,
suspensa super altare maius.6 En un parell de parròquies, la custòdia
es trobava ﬁxada al retaule en la part posterior de l’altar major,7
i més aïlladament podia aparèixer col·locada dins la imatge de la
verge, com a la Sala, o sobre el cap de la Verge, com a Vilopriu.
Cap d’aquestes minoritàries ubicacions no resultava inconvenient al
bisbe. Sí, en canvi, que ho era la forma majoritària de col·locació
de la custòdia suspesa sobre l’altar, de vegades, s’especiﬁcava, lligada amb cordes.8 En aquestes parròquies, el bisbe hi afegia un
nou element litúrgic. De manera reiterativa i persistent, ordenava
la construcció d’un tabernaculum, el sagrari, on conservar i reservar la custòdia amb el Cos de Crist, pro conservando et recondendo
Corpum Christi, perquè la custodia ammodo non stet suspensa, és
a dir, no estigués suspesa. La descripció, certament poc precisa, fa
pensar que es tractava de sagraris murals, darrere de l’altar major.
El nou element introduït arreu atorgava a la reserva eucarística una
ubicació segura i central dins l’església, per mostrar-la als ﬁdels i
afavorir-ne l’adoració i el culte eucarístic.
El manament es repetia a les quaranta esglésies on el bisbe
no va trobar sagrari (un 70% del total de les visitades), i sempre ho
feia sota pena d’interdicte, és a dir, prohibició d’accés a l’església
als parroquians si no s’acomplia el manament, i amb un termini
de realització d’un any (excepcionalment, de dos). A diferència de
la majoria dels altres manaments episcopals, aquí el bisbe no parava esment en la capacitat i els recursos de la parròquia, llevat,
intuïm, d’algunes d’elles (Castell d’Empordà, Fontclara, Torrent,
Peralta, Fitor, Llofriu, Esclanyà, Sant Cebrià dels Alls, Sant Cebrià
de Lledó i Santa Pellaia), en les quals el visitador, conscient de la
5. C. DEMOUTETE. Le désir de voir l’hostie, París, 1926, p. 17-19; per a una breu
evolució de la píxide i la custòdia, vegeu M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia, BAC,
Madrid, 1956, t. I, p. 518 i 520, respectivament.
6. Vegeu, per exemple, la parròquia de Serra (P. 17, f. 4r) o la de Matajudaica
(P. 17, f. 6r). Vegeu també M. RIGHETTI, op. cit. p. 502-503.
7. Aquest sistema és molt menys usual: només el trobem a Gualta (P. 17, f. 24r)
i Colomers (P. 16, f. 383). Vegeu R. GARCÍA VILLOSLADA, Historia Iglesia Católica, II, Edad
Media (700-1303), BAC, Madrid, 1963, p. 838-839.
8. Solius, P. 18, f. 48r.

334

IMMA PUIG ALEU

migradesa de recursos i de l’enorme esforç que estava demanant
a les comunitats, concedia 40 dies d’indulgència a aquells que hi
col·laboressin. Tanmateix, ja a les esglésies de Gualta, Monells, Sant
Miquel de Cruïlles, Sant Pol de la Bisbal, Sant Feliu de Boada,
Mont-ras, Palafrugell, Colomers, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i
Romanyà, trobem el tabernacle o sagrari que guardava la custòdia,
fet que rebia l’aprovació del bisbe. És probable, doncs, que el sistema de col·locació ideal per al bisbe Bertran fos el que en Raible
deﬁneix com a utilitat del tabernaculum o propiciatorium: super
posteriori parte altaris collocatus, in quo hostia consecrata servatur;
hodie propiciatorium nuncupatur,9 és a dir, col·locat sobre la part
posterior de l’altar major per preservar l’hòstia consagrada.
Poca cosa més sabem de les custòdies que presidien l’altar
major. Les més senzilles eren fetes de llautó, també n’hi havia de
fusta daurada, i ﬁnalment, les més riques eren les de plata (argentea), el material més noble. El mot custòdia sembla que s’utilitzava
per designar de manera general aquells vasos i/o recipients sagrats
construïts per allotjar les sagrades formes a l’altar major, i també
per dur la comunió als malalts: Tecatiolum sive custòdia deurato
ligneo (per exemple, a Gualta) Custòdia seu Píxide de lautono (com
a Cruïlles) Custòdia sive capça de here cum esmaltis (a Sant Iscle
d’Empordà). Les seves mides i dissenys són desconeguts, ja que no
hi ha descripció escrita en la visitatio rerum, i els qualiﬁcatius es
limiten a satis parva/satis pulchra, és a dir, se subratlla la utilitat
i la seva disponibilitat per realitzar la funció d’acollir i mostrar
l’element central de la litúrgia: el cos de Crist.
Efectivament, la part més important d’aquest moment era
l’examen de les sagrades formes. De fet, la forma i col·locació dels
vasos litúrgics no tenia cap altra ﬁnalitat que la cura d’aquells elements sagrats que havien de guardar. L’aspecte d’estat de conservació, integritat i neteja era cabdal, ja que la matèria, l’hòstia, era
la presència real de Crist. Fetes de farina i sense llevat, les hòsties
tenien una duració variable en estat òptim segons les circumstàncies
ambientals, segons fos hivern o estiu. Un altre cop, a tot arreu (una
quarantena d’esglésies), el bisbe introduïa una ordre generalitzada:
la renovació de les formes, cada quinze dies a l’estiu i cada vint

9.

RAIBLE, Der tabernakel, einst und jetz, Friburg, 1908, p. 142.
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a l’hivern.10 En aquest cas, la pena d’incompliment era pecuniària:
20 sous al responsable, generalment, el curat.
L’ordre es transformava en condemna enèrgica quan l’estat de
les formes consagrades era deﬁcient. A Santa Pellaia, el sagristà
enganyà el bisbe declarant que l’estat de les hòsties era bo. Però, en
tastar-les, el bisbe se n’adonà del mal estat i el condemnà amb duresa.11 A la Pera, el bisbe processà el regent, elevant la condemna
al pagament de 100 sous i un mes de presó, perquè l’estat de deteriorament de les hòsties havia arribat a motivar un dubte teològic
i moral: havien aparegut podrides, corcades, fragmentades, motius
pels quals era difícil establir si les característiques havien estat alterades o mutades a causa de la seva antiguitat (putrefactas, arnatas,
fustratas in multis frustris ex quibus est dubium ne accidentia sint
mutata sive alterata ex nimia antiquitate ipsa).12
El to de condemna reapareixia quan el bisbe trobava el cos
de Crist sense el ciri que havia de cremar constantment.13 La llum de
l’espelma, que preservava de les tenebres, havia d’il·luminar sempre
el cos de Crist als ulls del ﬁdel per facilitar-ne l’adoració. A Vilopriu,
la descripció dels ornaments dels altars era explícita: l’altar major,
amb ornamentació molt pobra, sense calze; l’altar de Santa Maria,
mal ornamentat; pel que feia als llibres i als altres objectes, també malament; “els parroquians —justiﬁcava l’escrivà— són pocs i
pobres. Tanmateix —acabava el seu relat— allà crema una llàntia,
contínuament, davant el santíssim cos de Crist”.14
La visita prosseguia amb els elements sagrats per a la comunió
dels malalts, ad communicandum inﬁrmos, i els seus sistemes de
preservació i transport. Havien de portar-se en una custòdia que
havia d’ésser, aquesta sí, d’argent,15 cosa que succeïa en la majoria

10. Hi ha una excepció a Begur, on, a causa de la humitat de l’església, el bisbe
mana la renovació de les hòsties cada setmana, P. 16, f. 1r.
11. P. 16, f. 72.
12. P. 17, f. 14r.
13. A Garrigoles es demanava que s’executés la pena quan es trobessin els culpables, segons el dret (P. 16 f. 41v) i a Tor es condemnà el sagristà a pagar 100 sous,
ja que la llàntia no cremava, tot i que hi havia oli suﬁcient maxime cum oleum esset
satis in lampadibus (P. 16 f. 22v).
14. P. 16, f. 379r.
15. L’excepció també acceptada pel bisbe era la custòdia de coure de l’església
de Romanyà (P. 18, f. 46r). No apareix cap disposició a les esglésies de Sant Feliu o de
Bell-lloc, on no s’enregistra cap notícia sobre aquests ornaments. Altrament, a Vila-romà,
on no hi havia custòdia, el bisbe mana fer-ne una (P. 18, f. 35v).
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de parròquies (unes trenta). Quan aquesta era de fusta o de llautó
—constatat en setze esglésies— el bisbe ordenava construir-ne una
d’argent i prohibia portar el cos de Crist en la custòdia de fusta.16
Però la fabricació d’una custòdia d’argent era laboriosa i costosa. El bisbe, conscient d’això, però decidit a fer acomplir les seves
ordres, facilitava mitjans i fórmules per aconseguir recursos. Per
començar, el termini es doblava i, generalment, proposava dos anys
per obtenir-la. Encara més: al registre de Lletres U-120 (f. 77), ﬁgura
una provisió episcopal emesa a Begur l’any 1420 —en ple itinerari
de visita— que prorrogava els terminis per a la construcció de les
custòdies d’argent a totes les parròquies visitades. Provisions similars
tornen a repetir-se al llarg dels anys de la visita. A vegades, ﬁns i
tot el bisbe no imposava un termini, sinó que exhortava els parroquians a fer-la tan aviat com poguessin: quam primum poterunt (a
Sant Pol de la Bisbal, Castell d’Empordà o Llofriu). En aquestes
esglésies, i d’altres (Peralta), reapareixien els 40 dies d’indulgència
per a tothom que contribuís a l’obtenció de les custòdies. A més,
el bisbe proposava fer ús de recursos addicionals de la parròquia
per dur a terme l’obra. A Santa Pellaia, a Torrent i a Vall-llòbrega
manava aproﬁtar les rendes de deixes testamentàries, o de deutes
i d’estipendis dels rectors en qualitat de notaris, per aconseguir els
diners per al pagament de la custòdia d’argent;17 a Sant Iscle manà
que un dels tres calzes d’argent existents, qui est turpis forme, es
refongués per construir-la; a Sant Climent de Peralta proposava
fer-la de les almoines.18
CRISMA

I

SANTS OLIS

La inspecció prosseguia amb l’examen dels Sants Olis, el crisma de les uncions i els olis de catecúmens i malalts, per als sagraments del bateig i l’extremunció: Chrisma et Olea Sancta cathecumenorum et inﬁrmorum, tant en contingut com en continent, és
a dir, en els objectes per preservar-los i transportar-los. L’estat i la
ubicació òptima d’aquells ens queden clars a la visita a Palafrugell,19

16. L’únic cas peculiar apareix a Peralta, on es portava el cos de Crist en una
taula de fusta per a la comunió dels malalts. Com a mesura eventual, el bisbe manà que
el cos de Crist fos portat al cofre mentre es construís la custòdia d’argent (P. 17, f. 75r).
17. P. 18, f. 33v, P. 16, f. 7r i P. 17, f. 73r.
18. P. 17, f. 21r i P. 17, f. 75r, respectivament.
19. P. 17, f. 81v.
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que el bisbe posava com a exemple per a moltes de les esglésies
següents: eren continguts, cadascun d’ells, crisma i Sants Olis, dins
una petita àmfora que havia d’ésser d’estany.20 Estaven col·locades,
normalment, en capsetes de fusta (suposem que els tecatiolo eren
petites capses o teques) tancades amb clau, com les custòdies.
Aquest és el panorama ideal. Però només en divuit esglésies
el bisbe va donar el vistiplau a l’examen dels Sants Olis.21 A les
esglésies restants —la gran majoria— la situació era deﬁcient, però
no pas dramàtica. En moltes mancaven certs detalls, de baix cost,
per a una millor conservació i utilització dels olis. Per exemple, el
tecatiolum non est medianatum,22 és a dir, que, un cop dins de la
capseta, cada àmfora tingués el seu compartiment suam casam.23 En
aquest cas el bisbe ordenava fer mijans de lli, un sistema de separació, dins de la capça o tecatiolum, de les dues àmfores.24 En altres
esglésies, per tal que els olis no poguessin vessar non aspergantur,
el bisbe manava fer bombate, que, per la seva arrel (bombix), podria
tractar-se de taps de cotó per a cada àmfora.25 De fet, a Sant Pol de
la Bisbal, el bisbe ordenà fer els taps de bombate, substituint-hi els

20. Segons les constitucions sinodals de Ponç de Gualba de 1306, les àmfores
havien de ser de metall, el més senzill dels quals era l’estany. L. MONJAS, op. cit., p. 358.
Sembla que aquesta darrera era l’opció escollida pel bisbe Bertran per a les parròquies
del Baix Empordà, seguint la seva tònica d’austeritat i economia de despesa.
21. Són Cruïlles, Sant Iscle, Casavells, Torrent, Peralta, Palafrugell, Sant Cebrià
de Lledó, Sant Cebrià dels Alls, Santa Pellaia, Colomers, Jafre, Gaüses, Vila-romà, Romanyà, Bell-lloc, Sant Feliu de Guíxols, Fenals i Solius.
22. P. 16, f. 9r-v.
23. P. 16, f. 1r.
24. Vegeu, per exemple, la Sala (P. 17, f. 9r), Llabià (P. 17, f. 20r), i Boada.
25. Vegeu, per exemple, Monells (P. 17, f 41v) i Sant Pol de la Bisbal (P. 17,
f. 57r); Rituale Romanum, Matriti, 1856, “Oleum porro ipsum vel perse solum, vel in
bombacio seu re simili servari potest, sed ad evitandum effusionis periculum multo
commodius ad inﬁrmos defertur in bombacio”, p. 84-85; així mateix, tenim dades que
conﬁrmen l’ús del cotó: I. DEVOTI, “Institutionum canonicarum libri IV, Matriti, 1853,
Oleum vetus quod superest ponitur in lampadibus Ecclesiae...; reliquum autem, quod
est in pyxidibus sive capsulis cum bombice igni comburitur; et novum deinde cum novo
bombice in pyxidibus sive capsulis imponitur”, Liber II, P. 114; vegeu també V. GAY,
Glossaire Archéologique du Moyen Âge et de la Renaissance, París, 1887 (Facs. Neudeln
[Liechtenstein 1974]). Art. Coton, cotonnade, p. 453, 1298. “En la cité de Chisi et Curmosa (Perse)... Il hi naist bombace asse... Bengala... il ont bombace asez... Gozurat... il
ont bombace asez, car il ont les arbres qui font la bombace... il ne font bombace que
oit bonne a ﬁler...” (Marc Polo, ch. 33, 126, 184 et 190). 1311. “Teneantur omnes facientes candelas facere lumignos candelarum, videlicet medietatem de bombace et aliam
medietatem canapae” (Ordonn. des rois, ap. du Cange, V Lumigenus).
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d’estopa. Un altre detall era posar el nom a l’exterior de les àmfores
del que contenien per no confondre-les (per exemple, a Mont-ras,
a Garrigoles, a Palau-sator o a Canet de la Tallada).
A més d’aquestes puntualitzacions, el bisbe detectava altres
deﬁciències més substancials. En set esglésies més el defecte era
el material de les àmfores. Era comú al Baix Empordà que fossin
de vidre. El vidre es podia trencar fàcilment en transportar-les. El
bisbe, llavors, ordenava fer-les d’estany. A Llofriu el cobertor de la
capseta estava trencat i a Gualta l’àmfora també n’estava trencada.26
En pocs indrets la conservació dels Sants Olis es podia considerar
“indecent”, segons paraules textuals. A la Pera, els olis i el crisma
estaven en estat de putrefacció i una àmfora estava oberta i, a
Vilopriu, el bisbe no hi va trobar ni el crisma ni els olis.27
La inspecció de les sagrades formes i els Sants Olis, pel deteniment amb el qual es realitzava, era prioritària. Constituïen, efectivament, matèries fonamentals per a la celebració de la missa i
dels sagraments del bateig —l’ingrés dins la comunitat cristiana— i
l’extremunció —la preparació per a la mort i la vida eterna. Com
a tals, els curats de la parròquia eren els responsables directes del
seu ús i estat de conservació. Però, pel que fa a les deﬁciències i
defectes dels vasos i ornaments per guardar-les i custodiar-les, les
ordres episcopals afectaven també tota la comunitat parroquial, ja
que només amb la seva col·laboració es podia afrontar la fabricació o reparació d’aquells objectes, tasques costoses i llargues (amb
terminis de tres mesos, sis mesos, un any, dos anys), treballs especialitzats amb materials nobles com l’argent, la fusta, la pedra,
el cuir, el lli... Les penes de dissuasió, en els casos de tabernacles
i custòdies, requeien també sobre tota la comunitat: l’interdictus
ingressus ecclessie, és a dir, la prohibició de l’accés a l’església als
parroquians. L’interdicte apareixia sempre contra l’incompliment
dels manaments d’elaboració d’aquests ornaments imprescindibles
i reapareixia també relacionat amb les obres de certa envergadura, com reparacions de fonts baptismals o l’elaboració de llibres
i d’estovalles de l’altar major. Per contra, la concessió d’indulgències era un recurs que el bisbe només emprava en l’elaboració de les
custòdies d’argent i tabernacles per acollir les sagrades formes.

26.
27.

P. 17, f. 79r i 24r, respectivament.
P. 17, f. 14v i P. 16, f. 379, respectivament.
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L’altre tipus de penes de dissuasió (sub pena) o condemnes per
negligència o incompliment (condemnavit), eren les “multes” pecuniàries. Aquestes s’imposaven generalment als curats, responsables
directes del manteniment i bon ús, com la renovació de les hòsties, les
multes per defectes de conservació o per mal ús litúrgic. El bisbe els
imposava condicions pecuniàries també quan es tractava d’introduir o
consolidar noves formes en la litúrgia i en la celebració dels oﬁcis.
LES

FONTS BAPTISMALS.

L’AIGUA

Una altra matèria fonamental era l’aigua. Present durant la
celebració de la missa, segons l’ordre episcopal donada a totes les
esglésies, l’aigua s’havia de posar sempre al calze amb patena, és a
dir, primer a la patena i, d’allà, al calze: ita quod primo ponatur ipsa
aqua in patena et idem cum patena in calice. Així mateix, l’aigua és
la matèria principal del sagrament del bateig.28
Tot seguit, doncs, el bisbe inspeccionava les fonts baptismals,
comprovava si retenien bé l’aigua, si era prou neta o nítida, si el
cobertor que la protegia dels profanadors i de la pols estava en
bon estat.29 Només en setze esglésies l’estat de les fonts de bateig
era òptim: tancades amb clau, amb aigua neta i ben protegides. En
quatre només calia adaptar el forat (foramen) d’evacuació de l’aigua per retenir-la bé i romandre plenes. Però el defecte més estès,
en una dotzena de parròquies, malgrat que les fonts i l’aigua eren
decenter, era el cobertor (cohopertorium) que no permetia que les
fonts quedessin ben tancades i guarides, a prova de profanadors i
de paràsits. El bisbe manava restaurar-los, refermar-los amb ciment,
o construir-ne de nous, segons el cas.
La situació de les fonts de l’església de Llabià presentava un
panorama més greu: aparegueren trencades, el cobertor també trencat i l’interior de la font completament sec. Situacions similars va
trobar el bisbe a Sant Pol de la Bisbal, Mont-ras, Santa Pellaia,
Vilopriu, Llofriu, Garrigoles, Sant Cebrià dels Alls i Romanyà. Un
estat lluny de poder-se solucionar ràpidament. Les mesures per resoldre el maltractament eren, com dèiem, severes: el bisbe imposava
l’interdicte i donava terminis llargs —de 3 mesos a 2 anys— per a
la construcció o la reparació completa de les fonts o del cobertor.

28.
29.

Decretal Si Quis d’Alexandre III, (X, e, 42, 3).
Vegeu a Serra de Daró P. 17, f. 4r, o Matajudaica, P. 17, f. 6v.

340

IMMA PUIG ALEU

Un cop més, les disposicions episcopals anaven orientades a
la litúrgia, i les fonts baptismals no es descriuen físicament, ni la
seva forma ni la seva ubicació. La transcendència de la visita a les
fonts rau en el sagrament del bateig i en la conservació de l’aigua
com a element central. L’aigua havia de beneir-se cada diumenge,
segons sabem per la visita al monestir de Cruïlles, on el costum
havia deixat d’ésser regular. El bisbe ordenà, doncs, que es fes cada
setmana, penant el culpable cada cop que no ho fes.
A la Tallada, les fonts baptismals eren tancades i correctes,
però seques: aridos et non retinentes aquam. El bisbe es feia explicar,
en l’interrogatori, com batejaven sense aigua: Interrogatus quomodo
baptizat, cum non sit aqua, et dixit quod patrinus ponit aquam de
puteo in fontibus et ipse sacrista benedicit aquam iuxta ordinationem
Ordinarii et ponit crisma, sed non facit sicut in Sabbato Sancto:30
quan havia de batejar, el padrí posava l’aigua en les fonts baptismals,
el sagristà la beneïa segons l’ordenació de l’Ordinari i feia la unció
amb el crisma. Però no ho feia així en Dissabte Sant.
En el sagrament del bateig apareix també l’element simbòlic de
la llum, el ciri de bateig, que il·lumina els catecúmens en el camí
cap a la nova vida. Destaca, en aquest sentit, l’interès reiterat del
bisbe que cada vigília de Pentecosta, tal i com establia el decret de
Gràcia,31 fos batejat un infant “amb la solemnitat amb què se sol
fer el Dissabte Sant” i que també aleshores els parroquians oferissin
un nou ciri de bateig.32 Item ordinavit quod singulis vigiliis Penthecostes baptizetur in sacris fontibus dicte ecclesie quidam parvus, sed
novus cereus cum illa solemnitate que solet ﬁeri in Sabbato Sancto
Pasche, sub pena interdicti ingressus ecclesie parrochianis, si ipsum
cereum presbiteris dare noluerint, et decem librarum ipsis presbiteris,
si, habito cereo, ipsum non baptizaverint, ut prefertur.33
ALTAR

MAJOR

Tot seguit iniciava la visita als altars (Item visitavit Altare Maius)
amb l’altar major, que generalment era de pedra i ocupava l’espai
central de l’església. Només a Llabià era de fusta, i el bisbe manava
30.
31.
32.
baptisme,
33.

P. 16, f. 19v.
Decret de Gracià (D4. cc. 11-18).
Vegeu a Cruïlles (P. 17, f. 52v). Per al ritual, el misticisme i simbolisme del
vegeu M. RIGHETTI, op. cit., t. II, p. 683-714.
P. 17, f. 23r.
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construir-ne un altre de pedra, i a Fontanilles manà fer un graó al
davant. A l’altar major apareixien tot un seguit d’ornaments, només
coneguts a través dels casos defectuosos, ja que en cap cas la visita
s’aturava per descriure tots els objectes, llevat de la ja esmentada semidescripció del Castell de Bellcaire. El bisbe se centrava, com s’ha
dit, en els dectecta i comperta. Eren certament estranys els casos en
els quals el bisbe feia una valoració positiva del parament de l’altar
major, rarament apareixia la valoració competenter ornatum: només
a Fontanilles, Castell d’Empordà, Torrent, Sant Pol de la Bisbal, la
Tallada, Tor, Canet de Verges, Romanyà i Bell-lloc.
La resta de parròquies, poc més d’una trentena, aplegaren un
nombre de manaments de reforma de l’ornamentació de l’altar major
força important en quantitat i qualitat. Però només sis d’aquestes
esglésies poden considerar-se en situació crítica pel que fa a aquest
altar. El sostre que cobria l’altar de l’església de Vilopriu amenaçava amb caure. El bisbe ordenà canviar l’altar de lloc i reparar-lo.34
El regent de Colomers era condemnat per la manca d’atenció de
l’altar, que estava deixat i brut ﬁns a la immundícia.35 L’altar de
Vall-llòbrega, molt pobre, va arribar a crear dubtes de si havia estat consagrat, ja que no hi ﬁgurava ni tan sols l’ara.36 Per la seva
banda, els altars majors de Fitor i Esclanyà eren enregistrats amb
un sol comentari: pauperrime ornati,37 i l’altar del monestir de Santa
Maria del Mar també era debiliter in omnibus.38
Segons la descripció de la visita, i algun inventari telegràﬁc en
alguna església, l’ornamentació completa de l’altar es componia de
les estovalles de cotó (pannis) o de lli (lineis); els pal·lis (pallia); els
corporals (corporalia) o robes nobles en contacte amb els elements
més sagrats, per cobrir les hòsties, el calze i l’ara; els calzes (calicis) amb la patena (cum patena); els missals (misalis); les llànties i
il·luminació (luminaria); el cobertor de cuir per protegir l’altar de
la pols (cohopetorio [de] corio); l’ara o pedra de consagració; i les
vestimentes litúrgiques per a la celebració (vestimentis). Hi havia
altres ornaments especíﬁcs (creus, canelobres, relíquies, etc.). El
34. P. 16, f. 379r.
35. P. 16, f. 383v. Per al problema de la neteja a les esglésies vegeu GEMELI, “Il
Problema igienico nelle chiese”, dins Scuola Cattolica, I (1908) p. 378 i s., i també per
a la deﬁnició i identiﬁcació dels ornaments i vestiments litúrgics, RIGHETTI, op. cit. T.I.,
p. 451-504 i 532-568.
36. P. 18, f. 33v. Per al signiﬁcat de l’ara, vegeu el paràgraf següent.
37. P. 17, f. 77v i 85v, respectivament.
38. P. 18, f. 36r.
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visitador n’observava especialment la neteja i manteniment i, com
hem vist, condemnava el responsable en cas de brutícia. I sempre
imposava allò que podem anomenar “sistemes de seguretat”, sota
pany i clau. Però, tot i els nombrosos manaments sobre el parament
de l’altar major, el bisbe no exigia més del que considerava estrictament necessari per a la realització dels oﬁcis. Mai no ordenava la
construcció d’objectes litúrgics costosos o d’ostentació, llevat d’algun
cas a les parròquies més riques, com Begur, Pals o Palafrugell.
ELS

ALTRES ALTARS

Després de l’altar major, el recorregut per l’església repassava
els altres altars laterals, que s’enumeraven amb la seva invocació. El
rànquing d’aquests l’encapçalaven els altars dedicats a la Verge. De
la vuitantena d’altars enregistrats, gairebé la meitat són dedicats a
santa Maria. Després, a distància, sant Joan (10), sant Miquel (8),
sant Jaume (6) i sant Pere (4). La resta són sants de devoció, amb
altars que apareixen una sola vegada.
El nombre d’altars laterals a cada església —juntament amb
els beneﬁcis allà instituïts, els aniversaris i llànties— és una mesura
indicativa de la puixança i dimensió de la parròquia. La majoria de
les esglésies del Baix Empordà eren parròquies humils, comptaven
amb un sol altar —la meitat de les esglésies— o dos altars laterals
—unes quinze parròquies—, a més de l’altar major. Els extrems són
escassos: eren molt poques les esglésies que només tenien l’altar
major, i escasses les que en tenien més de dos. En concret, només
Albons, Sant Feliu de Boada, el monestir de Cruïlles, Monells, la
Pera, Ullastret, Sant Cebrià de Lledó, Palau-sator, Bell-lloc i Santa
Cristina d’Aro tenien aleshores tres altars. En canvi, Palafrugell,
Sant Feliu de Guíxols i Calonge en tenien més de tres.
La imatge que ens mostra la visita no és pas estàtica. Així, a
través de la deixadesa dels altars es té una idea de quines eren les
parròquies que tenien diﬁcultats reals de manteniment o estaven en
franca davallada, com Fitor, Sant Pol de la Bisbal, Vilopriu, Sant
Julià de Boada o Bell-lloc. Aquesta darrera tenia tres altars laterals,
tots ells pauperrime ornatum, molt pobres, “per què els parroquians
també ho eren”. Això contrasta amb les altres esglésies que es trobaven en un moment dolç, i els seus senyors, famílies nobles del lloc,
confraries o comunitat en general, volien enriquir-les amb l’erecció
de nous altars. Per exemple, a Pals els parroquians aproﬁtaren la
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visita episcopal per obtenir del bisbe la llicència d’erecció d’un nou
altar, el tercer, dedicat a sant Macari, erigendi seu construendi unum
altare in ipsa parte ecclesie per parrochianos huiusmodi eligenda, sub
invocatione sancti Macarii.39 I també Fontclara rebé l’autorització
episcopal per construir-ne un, l’únic a més del major, sota la invocació de la Verge, segons la forma i ubicació que els parroquians
volguessin (illo modo et in illa parte ipsius ecclesie prout ipsis parrochianis fuerit bene visum).40
Una cinquantena de disposicions episcopals feien esment a
l’estat i ornamentació d’aquests altars laterals. Tot i així, la visita a
aquests passava ràpidament. Les ordres al·ludien a fer una nova ara,
engrandir-la, fer cobertors de cuir (cohopertorio coreo) o sobrepellís
per preservar de la pols i la brutícia, algunes estovalles (panni) i
corporals. Però sovint només es repetia el comentari rutinari: bene
ornatum, competenter ornatum, o, si més no, sufﬁcienter ornatum.
Ni aquests altars, ni tampoc els seus beneﬁciats —com s’ha dit— no
constituïen el centre del culte i no eren objecte d’una acurada atenció, segons s’aprecia a la documentació.41
ALTRES

ELEMENTS INTERIORS.

EL

CANT I LA PREDICACIÓ

L’interior de l’església oferia certs elements que en completaven
l’estructura arquitectònica i formal. En primer lloc, hi havia a les
esglésies —ho sabem a través d’alguns manaments en comunitats
riques o importants— la truna o trona generalment de fusta, amb
escala d’accés, disposada per a la predicació, deure dels clergues
curats. Amb aquest objectiu es manava fer a Cruïlles una trona
de fusta (quedam truna lignea), ubi possit stare predicator, prout
est in aliis ecclesiis assuetum), és a dir, tal i com hi ha a les altres
esglésies. L’ordre especiﬁcava el disseny i ubicació de la trona dins
l’església, al costat dret de la capella de Sant Ponç i amb una escala
d’accés a l’altra banda: Et sit ipsa truna a parte dextera capelle sancti
Pontii et ab alia parte ﬁat gradarium, per quod ad ipsam trunam
habeatur ascensus.42 Era, certament, un element important per a la
realització dels oﬁcis, com s’ordena a Monells: quod precepta, que

39. P. 17, f. 73r.
40. P. 17, f. 64v.
41. Vegeu l’apartat “El valor polític dels beneﬁcis d’altar” d’aquest estudi, sobre
el valor polític dels beneﬁcis d’altar.
42. P. 17, f. 12r.
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singulis diebus Dominicis solent ﬁeri in ipsa ecclesia, ﬁant in truna
et non alibi (...).43
A Albons, el bisbe manà que es fes un cor o trona per a la
recitació dels salms, sota pena d’interdicte: ﬁat chorus sive trunit
in ipsa ecclesia, ubi presbiteri valeant divinum ofﬁcium psallere, sub
pena interdicti ingressus ecclesie.44 Es troben altres disposicions sobre el cor de l’església i les seves càtedres o seients. Un cop més, a
Cruïlles, el bisbe manava fer dues càtedres a cada part del cor, “on
els preveres seguin mentre canten, tal i com es feia antigament”
(ﬁant in choro due cathedre a qualibet parte chori, ubi presbiteri
possint sedere facientes chorum, ut ﬁebat antiquitus)”.45
Al monestir de Cruïlles i també a Pals hi ha ordres de reparació
de les càtedres del cor.46 A Fontclara, església i cor constituïen espais
comunitaris per a usos alternatius i no gens sagrats,47 com purgar i
emmagatzemar el blat: Item, cum sit repertum quod quandoque purgatur
bladum intus ipsam ecclesia et tenetur bladum in choro ipsius ecclesie
vel in loco ubi solebat esse chorus,(...). El bisbe imposà penes severes
per restituir el cor: ...prout erat antiquitus, sub pena XXXt librarum
Barchinone et quod ibi amodo non ponatur ibi aliquod bladum, sed
extrahatur illud quod nunc est infra mensem sub pena decem librarum
Barchinone. Finalment, autoritzava el sagristà per denunciar qualsevol
que contravingués l’ordre episcopal: incurrat penam, pro quolibet et
qualibet vice quam contrafaciet, viginti librarum.48
LLIBRES

Una vuitantena de disposicions, en total, feien referència als
llibres i a l’arxiu parroquial de cada església. Era aquest, doncs, un
aspecte important per al bisbe Bertran, que comprovava l’estat dels
llibres, tam in numero quam etiam qualitate. És cert. La inspecció
del bisbe abastava, no només el recompte dels llibres disponibles
a cada parròquia, sinó, sobretot, el seu estat de conservació, a més
de l’ús que se’n pogués fer: et reperit eos bene et bonos.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

P. 17, f. 44r.
P. 17, f. 14v.
P. 17, f. 12r.
P. 17, f. 52r i f. 72v, respectivament.
Vegeu J. M. BAUCELLS, op. cit., p. 961.
P. 16, f. 64v.
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Però, al llarg de les parròquies no aparegué mai un inventari
complet dels llibres existents a l’arxiu, sinó que s’anotaven només
aquells que hi mancaven, necessitaven reparació o s’havien de
fer de nou. I eren escassos els arxius que el bisbe considerava
complerts, actualitzats i en bon estat. La inutilitat de l’ordinari
de l’església de Fenals (est inutili) signiﬁcava que no estava actualitzat; per això, el bisbe donava dos anys per fer-ne un de bo
bonus Ordinarius.49 Sempre hi trobava alguns llibres que s’havien
de relligar (aliquos sunt religandi),50 o que, tot i ser suﬁcients,
estaven en mal estat (quos repetit competenter in numero sed debiles),51 trencats o que no es podien llegir (repetit aliquos laceratos
et aliquos deletos).52
Reconstruïm la relació de llibres litúrgics a partir d’aquelles
ordres episcopals per relligar, tenir, escriure o refer: eren l’antifoner
(magniﬁcat, benedictus, etc.), el breviari (les hores canòniques), la
consueta (misses, oﬁci diví), l’epistolari (les epístoles, lectura de
l’Antic i Nou Testament, sense els Evangelis), l’evangeliari (els quatre evangelis, de vegades aquests dos anaven plegats), el llegendari
(els sants en dies festius), el Missal i Missal votiu, l’ordinari (els
sagraments), l’oﬁcionari (els oﬁcis divins), el psalteri (els salms), i
responsori (subsegüent als nocturns). També s’esmentava el capitulari
o el col·lectari. Aquests eren els llibres que havien de formar part dels
arxius parroquials, destinats a la celebració de les misses i els oﬁcis
i l’administració dels sagraments. Sembla que això s’acomplia llevat
de comptades excepcions: a Esclanyà, els llibres eren molt pobres
i escassos (libros pauperrimos et paucos),53 i a Vilopriu també eren
deﬁcients, però els parroquians eren pocs i molt pobres (in libris
et aliis omnibus, male, sed parrochiani sunt pauci et pauperes).54 A
banda d’aquella llista que reconstruïm, ocasionalment també aparegueren citats un llibre del Penteteuc, un prosari, un santoral, una
summa de Raimon de Penyafort, un llibre de l’oﬁci dels dissabtes
de la Verge Maria, un llibre de l’oﬁci del Corpus Christi i una Carta

49. P. 18, f. 43r.
50. Vegeu, per exemple, les ordres donades a Ullastret, Fonolleres, Monells, Pals,
Palafrugell, Begur o a Sant Cebrià de Lledó.
51. P. 17, f. 52v.
52. P. 17, f. 82r.
53. P. 17, f. 85v.
54. P. 16, f. 379r.
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amb l’oﬁci dels difunts. Certament, es té la impressió que el bisbe
feia examinar els llibres un per un.
També es detecta un interès del visitador pel bon ús dels llibres, per corregir la deixadesa i prevenir-ne la salvaguarda. Així,
curiosament, en esglésies grans i riques, concretament a Fonolleres,
Monells, Palafrugell, Pals i Ullastret, el bisbe havia de manar que es
tanquessin després dels oﬁcis, i que no es permetés que es poguessin treure de l’església. Eren parròquies on hi havia més d’un curat
responsable de l’ús i la manipulació dels llibres, i aquests podien
fàcilment deteriorar-se o desaparèixer. Cada cop que no es tanquessin els llibres, la pena era una multa pecuniària de 12 diners per al
negligent, i l’obreria els havia de cobrar. No hi ha descripció dels
sistemes de seguretat, ni de la ubicació i custòdia dels llibres.
Hi ha més comentaris, dispersats al llarg del relat de la visita,
que al·ludeixen al patrimoni escrit de les esglésies. És aquest un
concepte més ampli. Per exemple, hi ha notícies sobre l’autoria i
realització dels llibres i escrits litúrgics. A Monells, el sagristà era
denunciat pels obrers, els quals l’havien pagat per escriure el llibre de l’oﬁci dels dissabtes de la Verge i, en el moment de la visita,
encara no ho havia fet.55 Un altre manament, aquest cop molt general,
que apareixia sempre amb el comentari ut in aliis ecclesiis (“com
en les altres esglésies”), relaciona la litúrgia i la funció escriptural
dels curats, els quals havien d’escriure in quoddam pergameno els
mots de la consagració del cos i sang de Crist per llegir-los cada
cop que oﬁciessin en veu alta. La pena, en cas de no fer-ho en el
termini de deu dies, era de 20 sous. L’ordre incidia sobre l’actuació
dels propis curats en el moment central de la celebració litúrgica,
que havia de garantir la relació de causa-efecte entre les paraules de
la consagració i la transsubstanciació, i subratlla la transcendència
que es volia donar al moment de la consagració i l’elevació en la
celebració de la missa.56
La inspecció de l’arxiu afectava no tan sols els llibres litúrgics.
És signiﬁcatiu que el manament episcopal més reiterat, pel que fa
als llibres, fos l’obligació de tenir les Constitucions. Cal suposar que
es referia a les constitucions sinodals gironines, tot i que només
en una ocasió quedava especiﬁcat Constitutiones Gerundensis, a la

55.
56.

P. 17, f. 43r.
H. JEDIN, op. cit., p. 866-867.

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423

347

parròquia de Fonolleres. En deu parròquies el bisbe no va trobar les
Constitucions i manava tenir-les, i en dues esglésies més ordenava
relligar-les. Gairebé sempre imposava una pena pecuniària important
(50 sous), responsabilitat directa del sagristà curat.
La disposició episcopal estava tipiﬁcada a les pròpies constitucions sinodals i el bisbe només estava aplicant, com en la majoria
de les qüestions tractades, l’estricta norma canònica: un dels seus
antecessors, Arnau de Mont-rodon, ja havia reglamentat l’obligació
de tenir les Constitucions, sota pena de 50 sous i en un termini
màxim d’un any. Gairebé un segle després, Bertran mantenia els
mateixos termes. La diferència signiﬁcativa: la labor de detecció,
de comprovació pràctica del seu acompliment i la imposició de la
norma sobre el terreny, en cadascuna de les parròquies deﬁcitàries.
I és que les Constitutiones, normes canòniques vigents emanades
dels sínodes, eren el lligam permanent entre el centre diocesà i les
comunitats parroquials. Amb elles, es regien els clergues beneﬁciats
de cada comunitat i reconeixien l’autoritat diocesana i la seva jurisdicció. La legislació sinodal era un mitjà d’informació fonamental
i un manual bàsic: les parròquies hi havien de regular llur vida
religiosa interna.
Excepte aquestes darreres ordres i deﬁciències, que determinaven la imposició de penes pecuniàries, els manaments episcopals
sobre l’arxiu, la reparació o confecció de llibres litúrgics de l’església,
sempre comportaven la pena d’interdicte, la prohibició de l’accés a
l’església a tota la comunitat. Cal tenir en compte que l’arxiu parroquial era, molt sovint, l’únic patrimoni de llibres de la comunitat.
EDIFICIS

L’aspecte ﬁnal de la visitatio rerum era la visita als ediﬁcis i
llocs sagrats de l’església: el propi ediﬁci de l’església, el campanar
amb les campanes, els hospitiis o habitatges d’alguns clergues curats
i els cementiris.
La inspecció d’aquests elements no ﬁgura completa i apareix
només amb relació a una minoria d’esglésies. L’absència d’informació podria interpretar-se com una situació bona, en general. Però
hi ha excepcions, com Vilopriu, Esclanyà o l’església de Fontclara
en què, l’església s’utilitzava per purgar i emmagatzemar el blat; o
l’església capella de les Onze Mil Verges, als afores de Llabià, que
es trobà sense tanca i oberta, exposada a l’accés de nens i animals,
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que la destruïen i saquejaven. El bisbe ordenà fer una clau i una
tanca en quinze dies i “arrestà” o retingué els fruits de l’aniversari
que rebia el sagristà ﬁns que no disposés de la clau.57
Les anotacions sobre la inspecció, que semblava breu, dels campanars i les campanes, es produïa només en un nombre molt reduït
de parròquies. A les comunitats, el toc de les campanes no només era
una forma celebrada i solemne de comunicació amb la divinitat,58 sinó
que marcava el ritme del dia i de les feines, del descans i de l’oci, de
la pregària i la festa. Aquest aspecte fou tingut en compte a l’església
de Calonge. S’ordenava al claver que toqués a matines un quart d’hora
com tenia acostumat, però diferenciant entre els dies feiners i els de
festa: els feiners havia de tocar una campana com feia sempre, mentre
que els festius havia de tocar-ne dues, durant un quart d’hora com a
molt.59 Les campanes eren un valuós mitjà de comunicació interveïnal
que informava de la vida i la mort, de la pau i de les amenaces. En
el decurs de la visita el bisbe les feia tocar, així es podia descobrir si
n’hi havia cap de trencada, com succeïa a Gualta.60
Des del campanar i també des de l’interior de l’església, el bisbe
apreciava l’estat del teulat. En aquest apartat era més freqüent l’estat
defectuós i ﬁns i tot deplorable de la teulada, que permetia el pas
franc dels elements dins el recinte sagrat: a Llabià, a l’interior de
l’església s’hi plovia a causa del mal estat del teulat i d’una ﬁnestra,
a més, el vent apagava les llànties i els llums d’oli. El bisbe ordenà
posar teules al teulat i fer una ﬁnestra fenestre pannus incereatus
(P. 17, f. 26v-27r). Teules i teulats fets malbé era cosa comuna a
les esglésies de Cruïlles (el monestir), Castell d’Empordà, Llabià,
Palau-sator, Fitor, Esclanyà, Santa Pellaia, Vilopriu, Garrigoles i
Romanyà.
La reparació era una exigència ferma quan el bisbe considerava que l’estat de l’ediﬁci i de la teulada de l’església perjudicava
directament la custòdia de les sagrades formes. El problema era,
aleshores, greu, com a Vilopriu. En aquest lloc, el bisbe va ordenar
que es modiﬁqués la ubicació de l’altar dins l’església, per posarlo sota el teulat, i es tanqués en mig arc l’absis, es construís un
tabernacle decent i es restablís, novament, l’altar: ordinavit quod

57. P. 17, f. 27r.
58. L. MONJAS, op. cit., p. 310.
59. P. 18, f. 37v.
60. P. 17, f. 25r.
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mutetur altare maius in aliam partem ecclesie, cum tegimen, sub
quo est, minetur ruinam, et claudatur ecclesia in medio arcu et ﬁat
ibi caput ecclesie et ﬁat tabernaculum decens et ipsum altare sic mutatum.61 La preservació del cos de Crist justiﬁcava la reparació de
l’ediﬁci de l’església també a Esclanyà: el 30 de juliol de 1420, la
teulada estava foradada i la pluja es ﬁltrava pertot arreu. El bisbe
ordenà reparar-la per Pasqua de Resurrecció, sota l’amenaça que,
si no es feia, manaria treure el cos de Crist de l’església (hinc ad
festum Pasche Resurectionis Domini (...), sub cominatione quod ab
inde, nisi hoc ﬁat, ipse dominus episcopus mandabit extrahi ab ipsa
ecclesia corpus Christi).62
Les condicions dels habitatges dels sagristans, ediﬁcis també
pertanyents al conjunt dels béns de l’església parroquial, eren, sovint,
deﬁcients. Les notícies entorn d’aquests hospitii són escasses, incompletes i aïllades. L’única valoració estadística possible quantiﬁca uns
vint-i-tres habitatges visitats, dels quals dinou pertanyien als caps
parroquials (sagristans o rectors), tres als diaques, un d’un domer
i un altre a un beneﬁciat simple. Dels vint-i-tres recintes visitats,
per al bisbe, set eren bons habitatges, però la resta, setze en total,
no reunien les condicions d’habitabilitat dignes, i alguns, uns deu,
amenaçaven enderrocament o necessitaven importants reparacions.
Eren les condicions en les quals vivien en els seus hospicis el rector
de Fenals, els sagristans de Matajudaica, Gualta, Llabià, Sant Pol de
la Bisbal, Santa Pellaia i Vall-llòbrega, del domer de Gualta i del
diaca de Sant Julià de Boada.
En el terreny de la descripció resulta encara més difícil establir un habitatge tipus, ateses les minses dades. Es parlava de
les reparacions a la cuina i l’estable, del celler i de cambres. Es
parlava sobre l’estat de l’ingrés a la casa i l’escala i de reparacions
locals en els travessers, teules, portes i sostres. Els únics materials
que hi apareixien eren, doncs, la fusta i el fang cuit. A grans trets
i aplegant totes les dades, ens trobem com a resultat la imatge
d’uns habitatges senzills, propis de l’ambient i economia rural als
quals pertanyien. No sabem quants espais i cambres tenien i tan
sols coneixem, d’alguns d’aquests habitatges, que els materials de
construcció eren toscos i deﬁcients a causa de llur antiguitat.

61.
62.

P. 16, f. 379r.
P. 17, f. 85r.
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Però aquests ediﬁcis no són ignorats pel visitador, i les seves
ordres de reparació tenen una signiﬁcació més enllà de la pura restauració material d’un immoble del patrimoni eclesiàstic. Les bones
condicions de l’habitatge comportaven la possibilitat de residir-hi
i, per tant, de no abandonar la parròquia ni el servei del beneﬁci.
De fet, la legislació sinodal ja determinava l’obligació dels curats de
viure en l’hospici parroquial, i no en cap altra casa o indret propi
o que no fos l’assignat per l’Església.63
CEMENTIRIS

Els recintes dels cementiris mereixen poc esment en la visita.
Un recorregut actual per les esglésies baixempordaneses ens permet ubicar encara molts dels antics cementiris que normalment hi
estaven adossats. Aquest espais eren una esplanada més o menys
reduïda, agradable i assolellada, sovint amb magníﬁques vistes sobre la plana de l’Empordà (el viatger podrà descobrir-ho si visita,
per exemple, Palau-sator, Gaüses, el monestir de Sant Miquel de
Cruïlles, la Tallada, i molts altres).
Si al segle XIV l’ús d’aquest espai sagrat com a indret comunitari i públic, d’oci i de reunió, era habitual,64 ara s’esmentava a la
visita a causa d’una sola preocupació: els cementiris oberts havien
d’ésser tancats amb una reixa de fusta (rexiatum ligneum) per tal
de regular l’ingrés al recinte. Així, es disposava a les parròquies de
Matajudaica, La Sala, Regencós i el monestir de Sant Miquel. A
Vall-llòbrega s’explicitava que el tancament de tot el recinte havia
de fer-se amb una porta (janua sive porta) i, a la resta, una tanca
amb pedres o fustes, perquè els animals no poguessin entrar-hi,
com passava aleshores.65 El termini per a la construcció de les
tanques era, naturalment, la Pasqua de Resurrecció, i la pena per
l’incompliment del manament episcopal era la prohibició d’enterrar-hi ningú. Això fa pressuposar que a la resta de parròquies, la
gran majoria, els recintes ja eren tancats i havien esdevingut espais
sagrats i recollits, protegits i reservats, exclusivament, al descans
etern dels cristians i a la veneració dels difunts avantpassats.
63. A. de Mont-rodon, n. 29, B. de Cruïlles, n. 10. J. M. PONS I GURI, op. cit., p. 154
i 177, respectivament.
64. J. M. Baucells ha tractat el tema de l’ús dels cementiris com a espais públics
a Vida y práctica religiosa en el obispado de Barcelona. 1229-1344..., p. 943 i s.
65. P. 18, f. 34v.
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En aquest punt, hem d’esmentar l’episodi del cementiri de Palafrugell. El bisbe, exercendo ofﬁcium visitationis, hi va disposar, a petició
del poble i del prior, que la plaça de la vila de Palafrugell fos ampliada a
costa de la reducció i cessió de l’espai sagrat del cementiri.66 Al registre
de visita s’estableixen els afrontaments i els límits de l’ampliació. El
bisbe disposava, ﬁnalment, que els ossos dels difunts sepultats dins la
zona afectada fossin traslladats a la part que romania com a cementiri.
Potser, la manera com es va formular aquella petició guardava una
certa relació amb el sistema de govern de la vila que, ﬁns poc abans
de l’any de la visita, havia consistit en la reunió de tots els vilatans a
la plaça del poble per tal de discutir els assumptes i, potser també,
per tal d’elegir llurs representants.67 En tot cas, el vistiplau episcopal
afavoria que els assumptes dels morts cedissin terreny als dels vius.
CAPELLES

Al llarg del territori del Baix Empordà, dins l’itinerari episcopal, el registre fa esment de la visita de l’ordinari a les següents
capelles independents, fora de les esglésies parroquials:
A Ullastret, la capella de Sant Andreu, amb dos beneﬁcis simples: Item sunt in capella sancti Andree dicte parrochie extra dictam
parrochialem ecclesiam duo beneﬁcia simplicia;68 als afores de Llabià,
la capella de les Onze Mil Verges, visitavit ecclesia et capella sanctarum Undecim Milia Virginum, que ecclesia est extra dictum locum
de Labiano;69 al terme de Begur, a més de la capella del Castell, hi
havia la capella eremita de Santa Reparada que atreia multituds
de devots: in termino de Begur sit quedam capella heremitana sub
invocatione sancte Reparate decenter ex elemosinis adornata, ad quam
propter devotionem conﬂuit gentium multitudo.70
A Bellcaire, la polèmica capella del castell de Bellcaire conservava, a l’altar major, una madonna d’argent, una mà d’argent, una
creu d’argent i cristall i altres relíquies precioses, dos calzes d’argent,
un bell pal·li i altres ornaments que no es podien guardar en un
lloc adequat (quandam ymaginem beate Marie cum Ihesu argenteam
magni pretii et unam manum argenteam et unam crucem argen66. P. 17, f.
67. J. PELLA
68. P. 17, f.
69. P. 17, f.
70. P. 16, f.

83v.
FORGAS, op. cit., p. 438.
2r.
27r.
2r.
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team et de christallo et allie plures reliquie precioseae, duo calices
argenteos, unum pulcrum pallium et alia ornamenta, que non habent
locum proprium in quo possint comode conservari). Per això, el bisbe
ordenà construir un armari de fusta prou ferm per guardar-los, amb
tres claus, una per al prior, una altra per a un dels preveres de la
capella, escollit entre ells mateixos, i una tercera per a algú que
elegís el senyor del castell: quarum unam dominus prior teneat et
aliam unus ex presbiteris dicte capelle, quem ipsi elegerint, et aliam
alia persona, quam eliget dominus dicti castri. També ordenà al prior
i als altres preveres de la capella que fessin inventari dels objectes i
robes i remetessin còpia al bisbe.71
Finalment, en el recorregut pel litoral sud, el bisbe visità la
capella de Santa Maria de Palamós, de la qual es deia que l’altar
estava ben ornamentat, que tenia canelobres de ferro, riques vestidures sacerdotals i un calze de plata molt bonic.72
MONESTIRS

La vida monàstica estava representada, al Baix Empordà, per
la visita a tres monestirs benedictins: Sant Miquel de Cruïlles, Santa
Maria del Mar o del Collet i Sant Feliu de Guíxols. Aplegant totes
tres visites, en resulta una visió molt il·lustrativa i interessant.
Sant Miquel de Cruïlles: la decadència

Resulta un bon exemple de la crisi de la vida monàstica a
ﬁnals de l’edat mitjana. La comunitat religiosa del priorat de Cruïlles, a pocs quilòmetres de la Bisbal, havia anat minvant en nombre
de monjos; en vint anys passà de tenir set monjos i dos clergues
porcioners (el 1401), a tenir-ne a penes mitja dotzena.73 Aquesta
comunitat conservava pocs lligams amb el plantejament de vida
monàstica sota la regla benedictina. Els detallats interrogatoris
ens mostren com aquesta comunitat de set religiosos, cinc monjos
i dos seglars, estava mancada de disciplina i organització.74 Els mo-

71. P. 16, f. 12v-13v.
72. P. 18, f. 35r.
73. Dades comparatives extretes de la visita de 1401 i la nostra de 1420. ADG,
P. 15 i P. 17, respectivament.
74. Vegeu, P. 17, f. 50r, pels noms dels religiosos de Sant Miquel de Cruïlles, i
els f. 50r-51r i 53r-v, pel que fa al tipus de vida de la comunitat.
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tius són complexos. En l’interrogatori, l’enquesta sobre les activitats
i les rendes del monestir fou prou signiﬁcativa. Per la confusió i
indeﬁnició de les respostes, s’intueix una profunda situació de crisi
quant a l’explotació, la distribució dels recursos i la situació econòmica de l’establiment, que repercutia en l’estat deﬁcient de l’església
i de les altres dependències, i, molt directament, el nivell de vida
dels monjos. El prior no pogué ni tan sols quantiﬁcar el valor de
les rendes i la seva producció anual;75 a més, es feia evident una
discrepància oberta entre els monjos sobre la manera com el prior
gestionava el monestir.
A la situació de penúria en el si d’aquest monestir s’hi havia
d’afegir el relaxament dels costums morals. El cas del mateix prior
és el més signiﬁcatiu, de qui la forma de vida semblava ser més
propera als costums dels cavallers de l’època que no pas als d’un
home de Déu.76 Ja feia més de vint anys que Pere Moió era membre
de la comunitat de monjos del monestir de Cruïlles. L’any 1401,
durant la visita episcopal, n’era frare. L’any 1420, Pere Moió n’havia esdevingut el prior. A través dels interrogatoris als monjos del
monestir, sembla interpretar-se que no comptava, però, amb gaires
simpaties a la comunitat. Els religiosos feien declaracions completes:
Pere Moió, prior, havia tingut, des de feia temps, diverses dones;
actualment convivia amb una, anomenada Anna, que tenia en una
casa propera, a un tret de pedra (iactum lapidis); sembla que amb
aquesta dona tenia ﬁlls i la vida de la família era de fama pública.
Els frares sovint els veien menjar junts en la seva cambra privada,
al monestir. A més —prosseguien les declaracions en contra—, el
prior podria haver empenyorat les seves rendes per dotar una ﬁlla
seva d’una antiga concubina. El casament podria haver-se celebrat
amb festa i banquet, prop del monestir.77 Des de feia uns dies, tot
just abans de l’arribada del bisbe, el prior havia tret la seva dona
del monestir, i l’havia dut a Púbol per temor a la reacció del bisbe,
ob timorem episcopi.78

75. L’any 1401 el monestir valia anualment en rendes entre 4.000 i 5.000 sous
de Barcelona. Vegeu P. 15, f. 6r.
76. En un moment dels interrogatoris es declara: “sovint va amb gentilhomes.”
P. 17, f. 53r.
77. Sobre aquest punt les declaracions són divergents. Vegeu, d’una banda, la
declaració del frare Francesc Miquel (P. 17, f. 54r-v) i, de l’altra, la del sagristà Miquel
Viladavall (P. 17, f. 51r-v).
78. Ídem, P. 17, f. 51r-v.
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Altres costums malsans li eren atribuïts: jugador, ebri, sembrador de discòrdia entre els frares, mesquí, etc.79 L’ambient no
era gens cordial entre els monjos del monestir. En aquest cas, els
interrogatoris esdevingueren una vista processal en què el bisbe,
ﬁnalment, va fer jurar públicament al prior, sobre els Evangelis i en
presència de testimonis, que, quan el bisbe el requerís, es posaria
en mans de l’autoritat sense dilació. Es tractava d’un ajornament
del procés, potser d’una llibertat condicional.80
El 5 de gener de 1428, la cúria es disposava a publicar l’excomunió de Pere Moió, prior del monestir de Cruïlles, després d’absentar-se durant molt de temps i d’atorgar l’administració del cenobi
a fra Ramon de Gornal.81
Santa Maria del Mar: l’agonia

Santa Maria del Mar o del Collet, situat a la parròquia de
Calonge, a l’extrem sud-est del terme, en un petit serrat prop de
la mar, era un cenobi femení, de monges benedictines. Tenim poques notícies sobre l’evolució d’aquesta comunitat, fundada a començaments del segle XIII. Però l’any 1423 es trobava immersa en
una greu crisi, en estat de pobresa i d’abandó total. Quan el bisbe
hi arribà, la comunitat era reduïda a una sola monja, Magdalena
Vilana, que no era la priora. El monestir produïa només uns 25
sous de rendes i Magdalena vivia dels fruits de les terres que ella
mateixa feia treballar i de les almoines dels ﬁdels. En les seves
declaracions s’aprecia el to de queixa i d’indefensió de Magdalena,
que es trobava sola davant de les agressions que patia el monestir,
en què els assaltants aproﬁtaven els moments de feblesa i d’agonia
d’aquella casa.
Magdalena Vilana denunciava, per exemple, l’espoli de què fou
objecte el monestir per part del prior de les Medes. Aquest es va
apropiar indegudament, indebite et iniuste, dels bous i altres animals
i béns del monestir de Santa Maria. L’establiment monàstic de les
Medes, que feia poc que s’havia fundat, acaparava aleshores l’atenció
i es féu famós pel seu enclavament i per constituir un baluard per
a la defensa contra corsaris i pirates en aquella illa estratègica.

79.
80.
81.

P. 17, f. 53r-v.
P. 17, f. 54v.
ADG, U-128, f. 2.
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Magdalena explicava, també, la disputa entre Beatriu de Pau,
monja del monestir benedictí de Sant Daniel de Girona, i ella mateixa, sobre el dret de priorat del monestir, disputa que no era
desconeguda pel bisbe. Sabem que el mes d’abril anterior, la cúria
emetia una ordre a Magdalena Vilana perquè no admetés monges
al monestir, a causa de la manca de priora.82 És molt probable que
el principal motiu de la visita hagués estat aquella disputa. De fet,
sembla que el monestir de Santa Maria, un parell de dècades més
tard, fou incorporat a Sant Daniel de Girona.
La visita a l’església i el monestir revelava una situació altament deﬁcient també en els ediﬁcis, ornaments i llibres, però
la pobresa d’aquell establiment s’imposava: nichil super hoc ipse
dominus episcopus ordinavit propter paupertatem ipsius monasterii.
A més de no intervenir amb cap ordre o manament, el bisbe concedia indulgències als benefactors que ajudessin el monestir.83 Un
any després, el bisbe convocava una requisitòria a favor del cenobi
de Santa Maria del Mar de Calonge.84
Sant Feliu de Guíxols: la potència

Uns quants quilòmetres al sud, la situació semblava canviar, i força. A Sant Feliu de Guíxols el bisbe va ser rebut per una
nodrida comunitat de monjos i clergues, encapçalada per l’abat
del monestir, el qual havia estat nomenat poc abans pel mateix
Papa.85 Era una comunitat benedictina que ja feia cinc-cents anys
que s’hi havia instal·lat, l’ediﬁci estava fortiﬁcat i preparat per a la
defensa d’aquella costa i de la seva població dels freqüents atacs
de pirates i corsaris. El seu poder i inﬂuència s’havia estès per tota
la contrada i el litoral, i havia d’esdevenir senyoria feudal durant
tot l’antic règim.
La comunitat del monestir de Sant Feliu aleshores comptava
amb tretze monjos (onze monjos i dos novicis), dels quals set eren
presents en el moment de la visita i sis n’eren absents amb llicència

82. Lletres U-123, f. 103. L’ordre data del 20 d’abril de 1423.
83. P. 18, f. 36r: “sed concessit XL dies de indulgentia omnibus et singulis ipsi
monasterio quoquomodo benefacientibus.”
84. ADG, Registre Itineris, I-1, f. 57. Datat el 7 desembre 1424.
85. ADG, Registre Itineris I-2, f. 116: Berenguer, abat de Sant Feliu de Guíxols,
proveït pel Papa, jurava obediència al bisbe el 21 de novembre de 1421.
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de l’abat.86 Tot i que la comunitat era una mica més nodrida que
mai, no semblava haver variat gaire en nombre, ni vint anys abans
(onze membres, segons la visita pastoral de 1404), ni deu anys després (dotze membres, segons la visita de 1432). Aquesta estabilitat
també ho era pel que fa a la composició i mobilitat dels monjos,
ja que la meitat semblaven haver-se format i haver-se quedat en
aquella comunitat durant dècades.87
També hi havia un nombrós grup de clergues seculars, els encarregats del culte a l’església parroquial i els seus altars. Aquesta,
l’any 1423, estava formada per un capellà curat i tres porcioners
(que tenien porcions de la capellania curada), dels quals un era absent en el moment de la visita, i cinc beneﬁciats d’altar, dels quals
tres hi eren absents.88 El valor d’aquests beneﬁcis parroquials era,
juntament amb els de l’església de Calonge, els més alts de tota la
comarca: mentre la capellania curada valia 80 lliures i les porcions
20 lliures, el més humil dels beneﬁcis d’altar estava dotat amb 15
lliures. Però, a més, l’abadia, que tenia la col·lació del capellà curat,
posseïa una renda elevada que, deduïdes les despeses, era de 10.000
sous anuals (unes 500 lliures).
L’església parroquial de Sant Feliu, en aquells moments, era
el viu reﬂex de la vitalitat de la seva població. D’una banda, es
tractava d’un santuari nascut, com tota la vila, a l’empara del monestir benedictí. Sant Feliu tenia la seva església parroquial dins
del propi monestir. De l’altra, aquell era un moment de prosperitat
de la vila, atiat per la gran activitat mercantil i per la importància
estratègica del seu port reial. Era, després de Barcelona, el segon

86. Els presents eren l’abat Berenguer, el prior i cambrer Vincenç Verdera, l’infermer Francesc Mata i els monjos Francesc Net, Bartomeu Boet, Marc Teixidor i Pau
Armenguer. Els absents eren: Bernat Torroella, sagristà que era a casa dels seus pares,
Antoni Says, refetorer, era estudiant a Barcelona, Berenguer Serra estava malalt i Galeas
Abella, que era a Neapoli, però sense llicència abacial. Finalment, els frares Marina i
(Pere) Dolcet, novicis, eren a casa dels seus pares.
87. J. M. MARQUÈS, “Dades sobre el temple monàstic i parroquial de Sant Feliu
de Guíxols (s. XV-XVII)”, dins Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, 5
(1986), p. 87-112.
88. Els presents eren: Antoni de Pau, capellà curat, i Pere Gifró i Pere Madrens,
porcioners, a més de Nicolau Madrens i Pere Cunill, beneﬁciats a l’altar de Sant Antoni.
Els absents eren: Dalmau de Raset, porcioner, ardiaca de Girona, Damià Salelles, beneﬁciat a l’altar de la Santa Creu però, aleshores, era a la diòcesi de Tarragona, i Antoni
Oliver, aleshores al monestir de Banyoles, i Francesc Salvador, al servei dels oﬁcials de
Girona, ambdós beneﬁciats a l’altar de Sant Nicolau.

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423

357

port en volum de tràﬁc, i la via marítima natural d’entrada i sortida
de mercaderies de la ciutat de Girona i de la seva àrea.89 Reﬂex d’una tal conjuntura, tenim l’exemple, en la nostra visita pastoral, del
capellà Antoni de Pau, acusat de mercadejar amb robes.90
A l’interior de l’església es veia representada aquesta potència
amb l’ostentació pròpia de les noves classes mercantils emergents,
algunes de les quals volien tenir una presència destacada dins del
temple. L’església estava ben proveïda i ben ornamentada. Els comentaris del bisbe són eloqüents: ultra la custòdia principal, es parla
d’una segona custòdia de plata amb dos àngels daurats situada al
pinacle del retaule (de l’altar major). Pel que fa a les vestidures, els
calzes i missals, sense esmentar-ne el nombre ni la forma, el bisbe
en feia una valoració més que satisfactòria: multum bene.
A més de l’altar major, hi havia set altars més: el de Santa
Maria, el de Sant Jaume i Sant Cugat, el de Sant Antoni, el de Sant
Pere, el de la Santa Creu, el de Sant Benet i el de Sant Nicolau. Tots
estaven ben proveïts i mantinguts per la parròquia excepte un, el
de la Santa Creu, que ho era per la família dels Pujades, ciutadans
de Barcelona. El bisbe en destacava la bella ornamentació: “molt
ben ornamentat”, deia. Per la seva banda, molts dels beneﬁciats
que servien aquells altars eren presentats per famílies laiques, pels
propis Pujades, per en Vern, ciutadà de Girona, pels Fornells o pels
propis jurats i altres laics de la vila.91
La vila i el monestir participaven en el manteniment de l’església. Sembla que la vila ho feia a través dels seus jurats. J. M.
Marquès explica el fet que les reparacions sovint no es feien amb
la celeritat volguda per discrepàncies entre ambdues parts: mentre
els jurats volien prorratejar les despeses a raó d’un terç la vila i dos
terços el monestir, l’abat mirava d’invertir-ne la proporció.92
Els conﬂictes o discrepàncies entre la vila —els jurats— i el
monestir semblaven sobrepassar l’esfera religiosa o eclesiàstica per
situar-se, també, en el nivell dels afers de la defensa i la provisió
d’armament, factor fonamental per a la pervivència d’aquell lloc
costaner, sotmès a constants atacs des del mar. Aquesta funció defen-

89. J. PELLA I FORGAS, op. cit., p. 633.
90. P. 18, f. 44v.
91. P. 18, f. 43v i 43rbis.
92. J. M. MARQUÈS, op. cit., p. 90.
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siva, que històricament havia tingut el monestir, l’any 1423 semblava
fer aigües. Durant aquell any es produïa, efectivament, un atac dels
genovesos, cosa que va destruir algunes fortiﬁcacions, creant una
situació greu de la màxima incumbència i interès per als representants de la vila, que segurament es queixaren al visitador el qual
es veié obligat a intervenir-hi. A la visita hi ﬁgura l’ordre episcopal
donada a Jaume Provençal i Nicolau Oliver, mercaders de Sant Feliu
de Guíxols, als quals comissionava per revisar l’armament que hi
havia al monestir i informar al bisbe o al vicari general de les armes que faltaven i que caldria proveir. El registre Itineris completa
la informació: l’armament fou destruït per negligència de l’abat.93
Quinze dies després, el vicari general responia favorablement a les
peticions del poble de Sant Feliu de Guíxols d’adquirir una bombarda
i comprar altres armes.94 En la visita el bisbe també comissionava
Pere Cima, domer de Santa Cristina d’Aro, i Jordi Hortolà, rector
de Solius, per inspeccionar les cases i dependències del monestir i
informar sobre les reparacions necessàries.95
A Sant Feliu de Guíxols l’activitat del bisbe, durant la seva
setmana d’estada, fou intensa, no solament per resoldre afers de la
pròpia parròquia i vila, sinó també pel que fa a assumptes religiosos de tota la diòcesi: per exemple, el dissabte dia 18 de setembre,
el bisbe, amb la solemnitat que requeria, conferia els ordes a una
extensa llista de dotze preveres, tres diaques, un sotsdiaca, vuit
acòlits i quaranta tonsurats de tota la diòcesi. L’endemà conferia
la tonsura a quatre escolars més.96
LA

RIQUESA I LA POBRESA DE LES ESGLÉSIES

A través de la visitatio rerum, ens fem una composició de l’estat
material de les parròquies baixempordaneses com a llocs de culte.
També podem obtenir notícies sobre l’evolució de la litúrgia. Ben
aviat descobrim, però, que a través d’aquestes mateixes dades podem
anar més enllà. Els valuosos estudis de Noël Coulet van obrir camí.
La parròquia era el fruit de la convivència i l’obra col·lectiva del
poble. I, com a tal, era també el mirall dels seus destins. Parròquia

93.
94.
95.
96.

ADG, Llibre I-2, f. 215.
ADG, Registre de Lletres U-123, f. 63-64.
P.18, f. 44v i Itineris -I-2, f. 215r.
ADG, Registres Itineris, I-2 f. 212v i 214r.
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i fet vilatà eren fenòmens indissociables en les terres empordaneses
baixmedievals. La visitatio rerum, doncs, era un baròmetre de la
pobresa o riquesa de les seves comunitats o del seu grau de progrés
o de decadència.
Quan el notari episcopal escrivia al registre de visita a Vilopriu
que els llibres de la parròquia, et aliis est male, sed parrochianos
sunt paucis et pauperes, establia una relació directa, de causa-efecte, entre la deixadesa parroquial i la pobresa del poble, començant
per la manca de recursos humans, pel que fa a la demograﬁa, tot
justiﬁcant-la. És clariﬁcador, per exemple, el comentari de l’escrivà
en la visita a l’església de Bell-lloc, el qual descrivia l’extrema pobresa de l’ornamentació dels altars i afegia: sed propter paupertatem
parrochianorum, qui non sunt nisi quatuor, nihil ordinavit,97 és a
dir, que el bisbe no hi donava cap ordre —totes comportaven una
despesa—, tenint en compte la pobresa dels parroquians que no
n’eren sinó quatre.
Comentaris similars apareixien durant la visitatio rerum en
tres parròquies més: en la inspecció dels llibres i la custòdia a Sant
Pol de la Bisbal; en la visita a l’altar de Santa Maria a Fito, i en la
inspecció de la custòdia per a la comunió dels malalts a Sant Julià
de Boada. També al monestir de Santa Maria del Collet. L’escrivà
constatava que la pobra dotació de l’Església estava directament
relacionada amb la pobresa material dels vilatans i també amb la
migradesa demogràﬁca. Un repàs a tota la inspecció de cadascuna d’aquestes esglésies parroquials ens conﬁrma l’estat general de
degradació de tots els ornaments. Tornem a la visita a Vilopriu:
l’altar major havia d’ésser traslladat a una altra part de l’església,
ja que el sostre podia ensorrar-se; la custòdia per a la comunió dels
malalts era de fusta i del tot insuﬁcient, hi havia una altra custòdia
“indecent” i no hi havia Sants Olis; l’altar de Santa Maria també
havia d’ésser traslladat de lloc i els llibres eren escassos i dolents.
La visió que obtenim de l’església de Vilopriu era d’abandó, cosa
que també es conﬁrmava a la visitatio hominum: a Vilopriu, la
sagristia, únic beneﬁci instituït, era vacant feia temps.
Una impressió similar la tenim de les esglésies de Sant Pol de la
Bisbal, Sant Julià de Boada, Fitor, Santa Pellaia, Castell d’Empordà,
Esclanyà, Vall-llòbrega, Bell-lloc i Fenals. La deixadesa d’aquestes

97.

P. 18, f. 47v.
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esglésies sorprèn. Aquí i allà, les ordres episcopals per restaurar,
refer, reconstruir, superar aquesta situació es multiplicaven. L’interdicte, que requeia no solament en l’església, sinó també sobre tota
la parròquia, esdevenia usual. Les indulgències apareixien aviat a
les parròquies més miserables.
La fotograﬁa puntual de deixadesa que reﬂecteix l’estat d’aquestes esglésies degué ser fruit d’una degradació lenta i progressiva. No
era pas un problema de desafecció, una davallada de la fe o una
despreocupació de les comunitats pel fet religiós. Ans al contrari.
Al llarg dels folis del registre de visita trobem nombrosos escrits i
episodis signiﬁcatius que ens acosten a la religiositat i a les devocions
populars. Eren ben pocs, segons els processos verbals de les visites,
les persones i individus que no complien llurs deures cristians o es
negaven a anar a l’església. Era la situació econòmica i demogràﬁca
del grup la que s’equiparava al mal estat de les esglésies.
En aquelles parròquies la incapacitat ﬁnancera s’arrossegava des de feia temps. Les cases dels sagristans, segons hom diu
en alguns indrets, s’enrunaven a causa de la deixadesa del capellà
anterior que, generalment, l’havia habitat durant dècades. Les dotacions dels beneﬁcis de les parròquies pobres perdien valor dia
a dia, congelats temps enrere. L’absentisme, generalitzat a tota la
zona, s’aguditzava en aquests indrets, repercutint, també, en la davallada de la població. Pobresa econòmica i pobresa demogràﬁca:
parrochiani sunt pauci et pauperes...
Podem preguntar-nos què havia succeït, a més, amb les viles
que no apareixien en el registre, és a dir, les que no foren visitades.
La vila de la Bisbal es pot deixar de qüestionar, ja que, de ben segur, era controlada directament pel bisbe. No succeïa així amb les
absències de grans viles i centres importants com Verges, Peratallada o Torroella. Curiosament, eren centres de jurisdicció reial o senyorial, seu d’alguna de les grans cases feudals del nord-est de Catalunya.
D’altra banda, l’absència d’alguns petits poblats i llogarrets baixempordanesos dins del recorregut de la visita respon a mutacions en la
geograﬁa eclesiàstica de la zona, fruit dels desgavells socials, econòmics i jurisdiccionals de l’època, l’endemà de les pestes que rebrotaven
constantment aquí i allà98 i de les agudes davallades demogràﬁques.

98. Algunes notícies sobre la pesta a la diòcesi de Girona durant els anys 14201423: ADG, Registre U-120: als obrers de Santa Maria del Turers. Comissiona per admi-
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Així, la modiﬁcació de la geograﬁa eclesiàstica provocà la desaparició, sinó de dret, sí de fet, d’algunes parròquies petites, almenys
temporalment, i originà que en algunes altres els serveis i les celebracions religioses esdevinguessin provisionals, no permanents o
no regulars. A Vilopriu, Garrigoles, Sant Climent de Peralta, Solius,
Fenals, hi anava un capellà que servia un parell de cops per setmana. En efecte, la nova distribució de la població posava al dia
el mapa parroquial.
En aquella geograﬁa baixempordanesa, les petites parròquies situades a les Gavarres, com Fitor, Sant Climent de Peralta, Sant Cebrià
de Lledó, Bell-lloc, Romanyà o Fenals, constituïdes per comunitats
disperses, reduïdes i pobres, estaven aïllades en paratges boscosos,
enyorades del seu protagonisme durant els segles de l’alta edat mitjana.
Eren clars els símptomes d’abandó i la manca de recursos, amb masos
rònecs o amb unes poques cases pageses gravades amb càrregues i
servituds. No és fútil que fos en aquelles parròquies on es donessin
els casos de comportaments morals il·lícits més greus. D’una altra
manera se’ns presenten les petites poblacions de la plana empordanesa, instal·lades sobre terres riques i humides, d’amable conreu,
prop dels estanys i rieres i ben comunicades. Aquestes comunitats
eren també pageses, però tenien un conreu intensiu i s’agrupaven en
masos grans, ara francs o remences, sota el domini dels senyors del
lloc, com Palau-sator, Cruïlles, Albons, la Sala, la Tallada, etc.
Finalment, la situació material de les parròquies de Pals o
Palafrugell demostrava la bona capacitat ﬁnancera i el dinamisme
de la seva comunitat. A Pals l’església s’engrandia amb un nou altar.
Palafrugell es disposava a fer les obres de remodelació de la plaça
Major. A Ullastret, el bisbe comptabilitza tres custòdies o calzes
d’argent. I no cal dir res més sobre l’església de Calonge o de Sant
Feliu de Guíxols. La situació material d’aquestes parròquies era el
reﬂex de tota una conjuntura: una situació expansiva com aquella
que engrandia i enriquia les viles pròsperes, o els importants centres de mercat i d’artesanat, com Monells o Calonge, o com Pals i

nistrar els beneﬁcis curats, atès que els domers s’han absentat a causa de la pesta, 5 de
novembre, 1420. ADG, Registres Itineris, I-2, f. 153: a Pere Galceran de Cruïlles. Llicència
de batejar el ﬁll que ha parit la seva esposa Brígida al castell d’Aro, a causa de la pesta,
19 de maig, 1422. Ídem, f. 158: a Antoni Planes, rector de l’Estela. Alguns veïns d’Escales
s’han queixat que la supressió de la seva parròquia comporta que en l’actual temps de
pesta s’ha de portar la comunió als malalts des de Sadernes. 2 de juny, 1422.
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Ullastret, Sant Feliu o Palamós, viles de jurisdicció reial que atreien
persones desitjoses de llibertats i d’oportunitats. També eren pròsperes les viles de Palafrugell o Begur, ben dotades pels seus poderosos
senyors eclesiàstics, les comunitats religioses de les quals estaven
formades per un grup ben nodrit de clergues.
És en aquells mateixos anys, com a contrapunt, quan s’acabava
de col·locar la clau de volta del primer tram de la gran nau de la
seu de Girona, i s’iniciava la segona fase de la construcció,99 tot
reﬂectint una ostentació desitjada per una ciutat cada cop més rica.
Aquesta magniﬁcència contrasta amb moltes d’aquelles parròquies
petites i mitjanes del Baix Empordà. Tot i l’austeritat que volia
transmetre la visita pastoral del bisbe Bertran, les seves exigències
envers aquelles petites esglésies, pel que fa a elements materials
i ornaments litúrgics per a la celebració dels oﬁcis i sagraments,
suposava un esforç no gens menyspreable que moltes no podien
assumir.

99.

P. FREIXES, L’art Gòtic a Girona, Girona, 1983.

CONCLUSIÓ I NOVES HIPÒTESIS DE TREBALL

L’any 1419, el bisbe Andreu Bertran, un dels pocs bisbes de
Girona no nascuts en terres gironines de l’època medieval, neòﬁt o
jueu convers, format en les ﬁles del papa Benet XIII, el papa Luna,
era nomenat com a cap de la diòcesi de Girona i, poc després, l’any
1420, iniciava un llarg viatge pastoral que el duria per tots els racons parroquials del territori diocesà. Aquest desplegament podria
haver estat precedit, a més, de la convocatòria de sínode, on hauria
establert unes primeres normes de reforma. Tenim al·lusions durant
la visita pastoral, però no en tenim el testimoni escrit.
És evident que, a més d’una voluntat per continuar la provada
tradició pastoral gironina, el fet d’emprendre una acció de tanta
envergadura —la visita més extensa que mai no s’hagi dut a terme
ﬁns aleshores a la diòcesi de Girona— havia de tenir altres motius
i raons de pes. La indagació sobre els factors que envolten la realització d’aquesta visita ens ha dut, primer, a apreciar una clara voluntat reformista, en consonància amb els aires reformistes de certs
sectors de l’Església europea d’aquell període històric. Moltes veus
s’aixecaven aleshores, dins les pròpies ﬁles de l’Església, que clamaven
per una reforma interna, en profunditat i en tots els seus nivells,
des del seu cap ﬁns al poble ﬁdel, in capite et in membris. La visita
era, sens dubte, una acció de reforma, si més no, in membris.
La inﬂuència d’aquest context europeu resulta innegable, i hi
encaixen perfectament les actituds proreformistes de l’Església catalana i la pròpia trajectòria del bisbe Andreu Bertran. Ell mateix,
integrat en el reduït grup dels membres de les altes jerarquies eclesiàstiques de la Tarraconensis, va viure de primera mà i va participar
activament en esdeveniments cabdals que marcaren la trajectòria
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de l’Església nacional, lligada estretament als destins de l’Església
occidental, durant el primer quart del segle XV.
Una decidida voluntat de reforma interna inspirà, doncs, la visita
pastoral de 1420-1423, cosa que es posa de manifest a través d’un
esquema de la visita clar i sistemàtic al servei d’una acció pastoral
sobre la base parroquial, en la línia de la més estricta i exhaustiva
tasca de govern i de reforma.
Resten, tanmateix, certs aspectes i fets que envolten la realització d’aquella visita i que obren alguns interrogants respecte
a la possible coexistència d’altres raons de fons, d’altres possibles
mòbils, que van dur el bisbe Bertran a fer aquesta copiosa labor
pastoral. Els presento a títol d’hipòtesi per a treballs posteriors o
més aprofundits.
Comptabilitzant tota l’extensa visita diocesana, va ser una
operació de tres anys amb gairebé un any i mig de viatge pastoral, 377 parròquies visitades, tres registres relligats i centenars de
folis farcits de gom a gom. I, només pel que fa al Baix Empordà,
es comptabilitzen 62 dies de viatge a 59 esglésies visitades, entre
parròquies, monestirs i capelles, 168 beneﬁcis eclesiàstics, uns 140
beneﬁciats mobilitzats i inspeccionats, més de 122 folis de registre,
més de 600 requeriments, manaments i ordres episcopals, centenars
de llicències, dispenses i cartes, desenes d’encausaments, processos
i empresonaments, moviments de persones, canvis de domicili de
laics i clergues, etc. Tota aquesta ingent tasca devia crear expectativa, neguit, rebuig, curiositat i reaccions de tota mena a les poblacions de la diòcesi i entre cadascuna de les persones que es van
veure involucrades o afectades per la visita episcopal.
La primera qüestió que sorgeix, doncs, és si va existir, després
d’aquesta visita pastoral, una continuïtat en la seva labor. No hem
trobat cap constància documental d’altres accions pastorals de certa
entitat al llarg del seu mandat. És evident que la visita pastoral fou,
per al bisbe Bertran, el contacte profund i el coneixement directe de
la realitat de la seva diòcesi, que li serví de base per al desplegament
d’un govern efectiu durant els anys posteriors del seu mandat, cosa
que queda demostrada amb la documentació generada i conservada a
l’ADG, segons la qual durant els més de deu anys al capdavant de la
diòcesi de Girona (1420-1431) Andreu Bertran exercí un terç del seu
mandat fora del seu territori. A vegades, com els anys 1424-1425 o
1429-1430, les seves absències es perllongaren un any, més o menys.
Les lletres Itineris, manaments administratius que el bisbe signava
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des dels diferents indrets d’estada, han permès reconstruir-ne la localització mentre va romandre al capdavant de la diòcesi de Girona.1
Naturalment, les responsabilitats com a poder temporal i com a alt
representant de l’estament eclesiàstic, en un període de convulsions
especialment intens, mantenien el bisbe ocupat en altres activitats
extradiocesanes. Una tasca pastoral de la magnitud de la visita de
1420-1423 no va poder repetir-se, per tant, durant el seu mandat.
Però tampoc no sembla haver-se produït cap altra acció pastoral,
per humil que fos. I, aleshores, per què fer un esforç pastoral tan
exhaustiu si no havia de tenir continuïtat?
Els arguments d’una reforma de la base parroquial en si mateixa, per justiﬁcar els motius de la visita, ens resulten incomplets
quan ens situem en un context més ampli, més enllà de la diòcesi de Girona, i analitzem alguns factors coincidents. Si tenim
en compte els darrers estudis, podem constatar bastants similituds
entre l’acció pastoral a la diòcesi de Barcelona, en aquell mateix
període, i la nostra visita de 1420-1423 a Girona. L’any 1421, el
bisbe de Barcelona, Francesc Climent, patriarca Sapera, iniciava
una completa visita pastoral per la seva diòcesi que, a causa de les
seves obligacions, va exercir a través del delegat. Els continguts de

1. Coneixem una primera etapa de tres anys en la qual es perllongà l’itinerari de
la visita pastoral per la diòcesi, amb un lapsus d’interrupció, entre ﬁnals de 1421 i l’estiu
de 1423, en què el bisbe signava des de Barcelona. Prosseguí aleshores l’exercici del seu
mandat a Girona, però, en menys d’un any, els registres apareixen signats de nou des de
Barcelona, on feia estada des del 12 de maig de 1424, ja que va anar a la consagració de
Jordi, bisbe de Vic, i hi roman ﬁns a l’octubre del mateix any. A partir de mitjan octubre
signava des de Tarragona, on, com sabem, havia acudit per al concili provincial que s’hi
va celebrar entre setembre i desembre. A l’abril i maig de 1425 s’estava a Saragossa i
l’estiu del mateix any, de nou a Barcelona. Passats uns quatre anys el trobem, la tardor
de 1429, aquest cop a Tortosa, amb tota probabilitat al nou concili provincial celebrat
en aquella ciutat, des d’on signava els documents ﬁns al maig de 1430. El juny d’aquell
any era a València, ciutat en què hi romandrà ﬁns a l’octubre de 1430.
Juny 1420-mitjan 1421
Mitjan 1421-estiu 1423
Agost 1423-maig 1424
Maig 1424-octubre 1424
Octubre 1424-?
Abril-maig 1425
Estiu 1425
Tardor 1425-tardor 1429
Octubre 1429-maig 1430
Juny 1430-octubre 1430

Girona
Barcelona
Girona
Barcelona
Tarragona
Saragossa
Barcelona
?
Tortosa
València

12
14
10
4
?
2
3
4
7
4

mesos
mesos
mesos
mesos
mesos
mesos
mesos
anys
mesos
mesos
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la visita estan impregnats del mateix esperit reformista, similar al
del bisbe Bertran.2 Però la seva coincidència en el temps i en el
seu ampli abast justiﬁca plantejar-se, a més, si va haver-hi alguna
altra relació entre ambdues visites a les dues diòcesis més riques
del Principat, més enllà d’una voluntat de reforma interna.
Sobre els promotors de les visites, Bertran i Climent, s’han
pogut establir vincles estrets: ambdós s’havien format en la cúria
del papa Luna, on havien exercit càrrecs importants i, durant la
crisi cismàtica, li havien estat ﬁdels quasi ﬁns al darrer moment.3
Trajectòries paral·leles amb posicions ideològiques similars, que van
dur ambdós personatges a jugar un paper destacat en el concili de
Lleida de 1418, el qual va tancar oﬁcialment el cisma a Catalunya.
En aquest concili, ambdós, Bertran, aleshores bisbe de Barcelona,
i Climent, aleshores arquebisbe de Saragossa, van encapçalar la
representació dels estaments eclesiàstics que, per ﬁdelitat al papa
Luna, s’oposaven a acceptar el nou Papa i a rebre el seu llegat o
representant pontiﬁci, el cardenal Adimari. A més, es negaven al
pagament del subsidi que aquest i el rei reclamaven. Però, ﬁnalment,
també van ser ells, juntament amb el bisbe de Vic, els primers en
contemporitzar, temorosos del rei i del nou Papa, i a acceptar el
pagament del subsidi i l’autoritat del nou pontífex Martí V. Pocs
mesos després, l’any 1419, el nou Papa nomenava Andreu Bertran
bisbe de Girona, que deixava vacant el bisbat de Barcelona. Per
la seva banda, també nomenava el bisbe Climent a la diòcesi de
Barcelona, que abandonava l’arquebisbat de Saragossa.
Els nous nomenaments foren, possiblement, el resultat dels
canvis d’actitud d’aquells prelats, de l’oposició i llur posterior obediència al nou Papa. Però potser no van ser les úniques conseqüències
d’aquelles actituds. Després d’aquells esdeveniments que envolten
el cisma a Catalunya, turbulents i contradictoris, difícils d’entendre
i de justiﬁcar davant el poble ﬁdel, la posició dels nous prelats, en
Bertran a Girona i Climent a Barcelona, davant la base religiosa
de la nova diòcesi, quedava en entredit i la seva autoritat malmesa.
Calia refer l’autoritat moral i religiosa i tenir el control dels nous

2. Vegeu els estudis de L. Monjas sobre la visita pastoral de Francesc Climent,
anteriorment citats.
3. Vegeu el capítol “La visita pastoral de 1420-1423 a la diòcesi de Girona”
d’aquest treball.
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súbdits a les respectives diòcesis. Podem sospitar ﬁns a quin punt
les visites pastorals podien ser, aleshores, uns instruments eﬁcaços
però, potser calia, ﬁns i tot, aconseguir alguna cosa més mitjançant
la visita, que ens porta a una darrera consideració.
En acabat, last but not least, també trobem possibles mòbils
econòmics. Els autors no es posen d’acord respecte a si, ﬁnalment,
els estaments eclesiàstics catalans van acceptar el pagament d’aquell
subsidi papal de 50.000 ﬂorins demanats al concili de Lleida, però
el cas és que, ﬁnalment, el subsidi fou cobrat, fet que ens fa considerar la situació en la qual devien quedar els eraris episcopals
després d’allò.4 Aquest acord es produïa un any i mig abans de
l’inici de la nostra visita pastoral de 1420 i dos anys abans de la
visita de Barcelona. Per això, podrien tenir-se en compte els arguments econòmics com a mòbils per a la realització d’una visita
pastoral que, entre altres objectius, abordava d’una manera oberta,
la situació del sistema beneﬁcial, revisava i reestructurava quadres
beneﬁcials i cercava el control sobre el baix clergat. Tots aquests
aspectes religiosos, d’innegable transcendència reformadora, també
tenien clars efectes econòmics i inﬂuïen notablement en la situació
econòmica de la diòcesi i en la capacitat tributària i recaptadora
de la cúria.
Alguns documents trobats a l’ADG poden donar més pes a
aquests arguments. El febrer de 1422, Nicolau Pelegrí, col·lector i
llevador del subsidi del cardenal Alamanno (Adimari), representant
pontiﬁci, emetia una àpoca de rebut a Andreu Bertran, bisbe de
Girona, del segon pagament d’una part del subsidi, corresponent al
mes de setembre de 1419, de 1.127 sous i sis diners, i d’un tercer
pagament el mes de març de 1420, de 1.147 sous i set diners.5 Un
altre document, una disposició general de l’arquebisbe de Tarragona,
inscrita el setembre de 1423, reduïa a la meitat les càrregues de
subsidis a pagar pels beneﬁcis eclesiàstics, a causa de la guerra, les
pestes i la mortaldat. Corresponia a la clerecia de Girona satisfer
22.000 sous de subsidi, i el Capítol de la Seu els havia avançat
mitjançant un préstec. El vicari general ordenava als clergues i
beneﬁciats de la diòcesi pagar la seva part.6

4. Vegeu J. M. MARQUÈS, op. cit., p. 477.
5. ADG, D-183, f. 62r.
6. ADG, U-123, f. 79v.
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Tot i que sabem que la procuratio era una taxa que es recaptava
amb motiu de visita pastoral, de moment no en tenim constància
documental a la visita de 1420-1423, o de com i quan es féu efectiva. Així tampoc no sabem de cap document que ens conﬁrmi la
recaptació de diners amb motiu de la visita per costejar tot o una
part del subsidi papal. Malgrat tot, relacionar aquests dos fets, visita
i subsidi, sembla plausible atenint-nos a les dades que tenim i que
hem explicat. La visita pastoral no seria, potser, el moment de fer
efectiva la recaptació, sinó de preparar i tornar a compondre el
panorama beneﬁcial i clerical de tota la diòcesi, fet que, entre altres
efectes, havia de repercutir en l’obtenció d’aquell subsidi.7 Resta
obert a estudi, doncs, analitzar ﬁns a quin punt aquests factors
podrien haver inﬂuït en la realització de la visita pastoral, la més
completa de les terres gironines a la baixa edat mitjana i, potser
també, en aquella visita pastoral barcelonina de 1421.

7. Tenim també constància d’un altre document de l’ADG que podria tenir relació
amb la dimensió econòmica de la visita pastoral, la reestructuració del mapa beneﬁcial
duta a terme pel bisbe Bertran i la recaptació del subsidi papal. No hem consultat el
document, però al resum que ﬁgura a l’inventari i al web de l’ADG s’aﬁrma: “El capítol
de la seu fa publicar les lletres del papa i del rei que ordenen la retaxació dels beneﬁcis,
27 de juny de 1424”. ADG, D-184, f. 20-22v. El document està datat, precisament, tot
just acabada la visita pastoral a tota la diòcesi.

III
RESUM DE LA VISITA PASTORAL A
CADA PARRÒQUIA DEL BAIX EMPORDÀ

SANT PERE D’ULLASTRET

És la primera parròquia visitada pel bisbe, el dimarts 25 de
juny de 1420.
Hi és present Antoni Viladavall, prevere regent de la sagristia.
El sagristà titular és Pere Garriga, que ara és a la cúria romana.
Només ell té la cura d’ànimes. També s’hi troba el domer Francesc
Riba i Guillem Verrell, al beneﬁci vulgarment dit de la clau. Finalment, hi troba Joan Mascaró, beneﬁciat a l’altar de Santa Maria,
instituït pel comte d’Empúries i de patronat laic.
Declaren els preveres que hi ha uns altres beneﬁcis, però els
beneﬁciats són absents. Aquests són: el discret Jaume Belleró, l’altre domer, doctor en dret, resident a Perpinyà, beneﬁci que serveix
Guillem Verrell; l’honorable Dalmau de Raset, ardiaca de la Selva,
beneﬁciat a l’altar de Sant Joan, de patronat laic, que serveix el
prevere Joan Roger. Hi ha un altre beneﬁci a l’altar de Sant Joan,
instituït per Sant Feliu, que té l’Antoni Teixidor, resident a Caçà. A
la capella de Sant Andreu hi ha dos beneﬁcis més, un de Dalmau de
Raset i l’altre de Francesc Riba, domer. El bisbe ordena que Antoni
Teixidor, beneﬁciat a l’altar de Sant Joan, faci també el servei del
beneﬁci de Sant Llorenç.
Després de l’absolució general i la conﬁrmació, el bisbe inspecciona l’església, els ornaments sagrats i objectes litúrgics. Destaquen
dues custòdies d’argent. Visita els altars de Santa Maria, de Sant
Llorenç i de Sant Joan.
Durant els interrogatoris sota jurament, declaren els síndics i
els obrers de la parròquia. Sobre els serveis i el comportament dels
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preveres diuen que Joan Mascaró i Guillem Verrell sovint reneguen
per Déu i la Verge, i que l’esmentat Verrell fa uns anys jugava a
daus, durant el Nadal, a casa del seu germà.
SANTA MARIA

DE

SERRA (DE DARÓ)

Visitada pel bisbe el dimecres 26 de juny de 1420.
Hi és present el discret Galcerà Florença, sagristà. Ell declara
que hi ha altres tres beneﬁcis sense cura, on els beneﬁciats són absents, però només n’apareixen relacionats dos: la domeria d’Andreu
Mascaró, estudiant a Tolosa, que serveix el seu germà, Joan, i un
beneﬁci a l’altar de Sant Miquel, de patronatge laic, que detenia
Raimon Peret, prevere de València i que serveix el propi sagristà.
Un cop feta l’absolució general, el bisbe revisa els ornaments
sagrats i objectes litúrgics de l’església.
Els interrogatoris sobre els serveis i el comportament dels
preveres es fan als obrers, els quals fan una valoració positiva. Per
la seva banda, s’interroga els preveres sobre el compliment i la
rectitud dels parroquians. Declaren que tots són correctes, excepte
Pere Riba, ﬁll de Pere Riba, laic, que va contraure matrimoni amb
la Margarida, ﬁlla de Jaume Geronés, quan existia entre ells impediment pel seu grau de relació prèvia de padrí i aﬁllada.
SANT JOAN

DE

MATAJUDAICA

La visita episcopal es fa el dijous 27 de juny de 1420.
Hi és present el discret Mateu Castelló, que regeix la sagristia
amb cura d’ànimes per Pere Just, absent, que s’està a la diòcesi de
Barcelona. La presentació del beneﬁci correspon al prior d’Ullà.
El regent de la sagristia declara servir també el diaconat. A més,
explica que hi ha un beneﬁci a l’altar de Sant Jaume, de confraria,
que té Galcerà Florença, sagristà de Serra de Daró, i que serveix el
mateix Galcerà, el qual va a celebrar les misses que hi pertoquen.
Després de la celebració d’una missa, l’absolució general i la
conﬁrmació, dóna pas a la inspecció dels ornaments sagrats i els
objectes litúrgics.
Després s’interroga els testimonis, el batlle i els obrers de l’església —dels quals no hi consta el nom— sobre el servei i comportament del regent de la sagristia. Declaren que és correcte i que
ara viu rectament, tot i que ﬁns fa poc tenia una concubina, però
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després que l’esmentat regent va saber que al bisbe no li agradava
que els preveres tinguessin concubines, la va treure del poble, no
saben a on.
Sobre el comportament religiós dels laics declaren que Pere
Carbonell, de l’esmentada parròquia, és excomunicat des de fa temps
i no té interès a ser absolt. Això és conﬁrmat també pel regent de
la sagristia en la seva declaració, sota jurament. Mateu Castelló
també hi confessa el seu propi concubinat, tal i com han dit els
testimonis. Fins fa quinze dies mantenia relació amb una dona
anomenada Pellnova, amb la qual té ﬁlls. Ara ja no és amb ell. Se
l’ha endut de Mata i ara viu a Ullastret. El bisbe mana que mai
més no es trobi a soles amb ella, ni a casa d’ell ni d’ella, sota pena
de presó perpètua i privació del beneﬁci.
Després d’inspeccionar el cementiri i l’habitatge del sagristà
regent —en estat ruïnós—, el bisbe comprova que Pellnova té un
ﬁll petit comú amb el prevere. Passats uns dies de conﬁnament a
la presó de Rupià, Mateu Castelló promet que no tornarà a trobarse mai més amb aquella dona a cap ciutat, vila o lloc, ni fora ni
dins, sota pena de 25 lliures, privació de beneﬁci i presó perpètua,
i que l’expulsaria més enllà del Ter, i allà on ella visqués, ell no hi
aniria mai. El bisbe, ﬁnalment, l’absol de l’acusació de concubinat
i li restitueix la regència de la sagristia.
SANTA MARIA

DE LA

SALA

La visita es fa el dijous 27 de juny de 1420.
Hi és present el discret Guillem Cot, sagristà, al qual s’interroga
sobre altres beneﬁcis. Diu que no n’hi ha cap més.
Després de l’absolució general, el bisbe inspecciona els ornaments sagrats i els objectes litúrgics.
Sota jurament, el bisbe interroga els obrers i altres prohoms
de la parròquia sobre els serveis i el comportament del sagristà, i
aﬁrmen estar contents amb ell. Els interroga també sobre irregularitats en el comportament dels laics parroquians, i aﬁrmen que
ignoren si hi ha res d’estrany.
El bisbe també interroga el sagristà, si coneix irregularitats en
el comportament cristià dels parroquians, i respon que ho ignora.
Finalment, inspecciona l’habitatge del sagristà, que troba correcte. La teulada, el campanar i les campanes de l’església també
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estan en bon estat, excepte el cementiri, que és obert. Ordena que
sigui tancat dins el termini d’un any, sota pena de no poder enterrar-hi ningú.
SANTA EULÀLIA

DE

CRUÏLLES

Visitada el divendres 28 de juny de 1420.
Hi són presents el discret Ponç Carbonell, regent de la sagristia
amb cura d’ànimes, i Pere Ferriol, que serveix el diaconat. Absents
són: Julià Canapost, sagristà, i Guillem Januer, diaca. No hi ﬁguren
els valors dels beneﬁcis.
El bisbe inspecciona, primer, els ornaments sagrats i objectes
litúrgics de l’església, l’altar major, sota invocació de Santa Eulàlia,
i el de la confraria de Sant Bartomeu. En aquest, Pere Ferriol fa
temps que no celebra les tres misses setmanals. El visitador li ordena fer deu misses en un mes a més de les obligades, sota pena
de vint sous. L’altar de Sant Ponç, sense ara ni beneﬁci, conserva
la relíquia del cap de Sant Ponç.
A l’església, el bisbe mana fer una trona de fusta, a la dreta
de la capella de Sant Ponç, amb una escala d’accés, per predicar
segons és costum, com ja hi ha a les altres esglésies. També ordena
fer dues càtedres a cada banda del cor, on els preveres s’asseguin
per cantar, tal com feien antigament. Mana al prior de Sant Miquel
celebrar missa en veu alta els diumenges i festius, com feien els
seus predecessors, o fer-la celebrar per un altre prevere que no sigui
cap dels de Cruïlles. Mana al beneﬁciat de la confraria que també
serveixi personalment el seu beneﬁci o el faci servir a un prevere
que no sigui cap dels d’allà, sota pena d’arrest dels fruits beneﬁcials
per part dels prepòsits, ﬁns que trobin un altre capellà.
Interroga sota jurament el batlle, els jurats i els obrers de Cruïlles, sobre la fama dels clergues del monestir de Sant Miquel i dels
capellans de l’església. Acusen el prior, Pere Moió, de concubinat
públic, que fa uns anys té una dona anomenada Anna, casada, que
viu prop del monestir i amb la qual té un ﬁll petit. Abans tenia una
altra concubina, la Joana, també casada, amb la qual va tenir una
ﬁlla que va casar amb els béns del monestir. Acusen en Pere Ferriol
de renegar i de jugar a daus i naips. A causa del joc, oblida el seu
diaconat i no toca a vespres ni a hores. També va de cacera. Un
cop, van trobar el seu gos llebrer a l’altar major. Els parroquians
estan descontents dels serveis dels preveres.
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El bisbe mana a Pere Ferriol que, d’ara endavant, no entri
més a casa de Francesc Garrofa, laic del lloc, per acabar amb les
sospites que hi va amb freqüència, sota pena de presó perpètua,
privació del beneﬁci i vint-i-cinc lliures. El prevere se sotmet al manament episcopal en presència de Dionís Begudà, procurador ﬁscal
del bisbe, i Antoni Bellot, notari apostòlic i escrivà de la visita. Com
que Pere Ferriol declara que quan va ser promogut al presbiterat
no tenia més de vint anys, el bisbe el suspèn de la celebració de
les misses ﬁns no tenir-ne la dispensa, i suspèn també, per tant, el
precepte de celebrar les deu misses abans esmentades.
El dimecres dia 3 de juliol, al castell episcopal de Rupià, Pere
Ferriol, davant el bisbe, el prevere Pere Gibert, Dionís Begudà i Antoni
Bellot, promet comparèixer a petició del bisbe o dels seus oﬁcials
ipso facto, sota pena de vint-i-cinc lliures. El bisbe el commina a
abstenir-se de jugar ni jurar, sota pena de trenta sous o presó de
tres dies a la setmana durant un mes, a pa i aigua.
SANT ISIDRE

DE LA

PERA

El bisbe la visita el dilluns dia 1 de juny de 1420.
Hi és present Jaume Boixeda, regent de la sagristia curada,
per Jaume Pasqual, absent, beneﬁciat a la seu a Girona. També hi
és Arnau Almar, domer, també curat, i Joan Costa, que serveix el
diaconat per Berenguer Simó, absent, rector a Pedrinyà. Finalment,
hi ha un beneﬁci de confraria servit per l’esmentat Joan Costa, i el
beneﬁci de Sant Joan, servit per l’esmentat Arnau Almar, substituint
Berenguer Juià, clergue de Sant Daniel de Girona.
L’Església mostra signes de degradació: les sagrades formes
putrefactes i esmicolades. Condemna el sagristà i el regent a presó
d’un mes i a pagar cent sous, en presència dels testimonis Dionís
Begudà, prevere, Pere Malacoma, canonge d’Astorga, Lluís Campmanyes, clergue de València, i Antoni Bellot, l’escrivà. També condemna el regent pel mal estat del crisma i dels Sants Olis. Les fonts
baptismals no retenen l’aigua, la creu de l’altar major té teranyines.
Visita l’altar de Santa Maria, proveït d’almoines, l’altar de Sant Joan
i el de Sant Miquel. Com que la llàntia que hi ha davant el Cos
de Crist no crema, el bisbe mana que, si és responsabilitat dels
obrers, sigui prohibit als parroquians l’ingrés a l’església ﬁns que
l’encenguin. I si es neguen a fer-ho, aleshores, que no es porti la
comunió als malalts ﬁns que no cremi. Sota pena d’interdicte, mana
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comprar una llàntia de vidre com la de l’altar de Santa Maria, que
té Francesc Noguer. També mana encendre la que té Berenguer
Sabater de Rovires, parroquià, a l’altar de Sant Isidre.
El bisbe ordena que Berenguer Simó faci residència al seu
beneﬁci de diaconat o el faci servir, i també el beneﬁci de confraria, o bé hi renunciï. Més endavant, mana al diaca comparèixer
a declarar sobre l’arrendament del seu beneﬁci. En presència de
bona part del poble, el bisbe pregunta els motius de l’absència del
sagristà titular. Responen que aquest aﬁrma tenir enemics al lloc.
El poble es compromet davant el bisbe a donar-li seguretat suﬁcient
perquè pugui viure allà o pugui fer servir el seu beneﬁci per un
altre prevere idoni.
Els obrers i els prohoms Francesc Noguer, Bernat Pamell i
Berenguer Sabater, declaren el descontent de la parròquia envers els
serveis dels preveres. Sobre llur comportament, acusen Berenguer
Simó de tenir una concubina, la Francesca, vídua de Francesc Comes, que ja era amb ell quan aquest vivia, amb la qual té un ﬁll
anomenat Jordi. Viu a la Pera i, com sap tothom, a costa del capellà. Vivien junts en una casa ﬁns fa cosa d’un mes. Aﬁrmen que
l’esmentat Berenguer va vendre una vinya del seu beneﬁci. Interrogat
també Jaume Boixeda, regent de la sagristia, declara haver dinat
molts cops amb l’esmentada parella a casa seva.
SANT CRISTÒFOL

DE

FONOLLERES

Visitada el dimarts dia 2 de juliol de 1420.
Rep el bisbe Mateu Begur, abans sagristà i ara regent de la
sagristia, pel titular absent, Cristòfol Begur, clergue a Girona. També el rep el diaca Guillem Borràs. Hi ha un darrer beneﬁci sense
servei a l’altar de Sant Nicolau que té Miquel Sadurní, secretari de
l’arquebisbe de Tarragona.
Després de la missa i l’absolució general, el bisbe inspecciona
els ornaments sagrats i objectes de culte, l’altar major, el de Sant
Nicolau i el de Sant Cebrià.
Els interrogatoris al batlle, als obrers i alguns prohoms, se
centren en el regent de la sagristia, que és molt vell i no celebra
misses des de fa uns anys. Diuen que va permutar la regència amb
el sagristà absent, Cristòfol Begur, nét seu. Ara, ni Cristòfol serveix
la sagristia, ni tampoc Mateu Begur, que no és hàbil. Els testimonis han vist molts cops que el regent patia incontinència mentre
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oﬁciava i perdia la memòria. Com que dubtaven amb qui fer la
permuta del beneﬁci, i que no es pogués dir que l’esmentat Mateu
era de dèbil memòria, van fer celebrar missa al regent i comprovaren que aquest oblidava l’Agnus Dei, deixava el cos de Crist fora
del corporal i no es podia tenir dret tot sol. Declaren també que
el regent té una concubina a casa seva ja fa vint anys, anomenada
Bartomeua. Dormen al mateix llit i tenen ﬁlls i néts. També es diu
que Mateu va comprar una casa i una vinya amb béns de l’Església,
on viu amb la dona, i que les ha deixades en heretament a ella i
als seus descendents.
Mateu Begur no té la llicència de servei. En presència del bisbe
i els testimonis Guillem Resclosa, batlle, Pere Vaquer i Francesc Roig,
obrers, d’una multitud allà aplegada i de Bernat Sadurní, notari episcopal, el regent demana al bisbe retractar la permuta, ja que, induït
pel mestre Joan Alou, Mateu va nomenar procurador seu el rector
de Mercadal per permutar el seu beneﬁci amb un de Cristòfol Begur,
quan es va assabentar de la diferència de valors entre ambdós beneﬁcis. Aleshores, davant notari, va revocar el procurador, però aquest va
executar la permuta sense el seu consentiment. Preguntat pels motius
de retractació, respon primer que dubtava de si el canvi s’havia fet
quan Mateu era excomunicat i també per la diferència de valors i per
por de perdre la sagristia. Declara que no hi va haver cap pacte ni
condició per a la permuta, ja que ell va refusar-la dient: “de què viuré
jo, després?”, i l’esmentat Cristòfol li va explicar que per via d’arrendament, durant uns anys, ell rebria els fruits de la sagristia i en viuria
la resta de la seva vida. Nega que la casa on viu amb Bartomeua sigui
d’ell, sinó d’ella, i conﬁrma que tenen ﬁlls. Abans, declara, tenia una
altra concubina, morta, amb qui també tingué ﬁlls.
Després declara sota jurament Bonanada, germana de Mateu
Begur i vídua de Raimon Llabià. Diu que Mateu viu a casa de
Bartomeua, serventa seva i que són tan vells que no hi ha d’haver
sospita. Sobre la permuta diu que quan el pare Alou va induir-lo
a fer-la, ella va preguntar al regent: “Després tu, de què viuràs?”, i
ell li respongué com consta amunt. Interrogat també Mateu Llabià,
declara en el mateix sentit. El bisbe ordena a Mateu Begur que no
torni a estar mai més enlloc amb l’esmentada Bartomeua, sota pena
de vint-i-cinc lliures, presó perpètua i privació del beneﬁci.
SANT ISCLE (D’EMPORDÀ)

I

SANTA VICTÒRIA

Visitada el dimecres 3 de juliol de 1420.
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El bisbe troba Guillem Borràs, sagristà, i aquest explica que
hi ha un altre beneﬁci, de diaconat, que té Joan Vilella, capellà
valencià que viu a València, i que no serveix ni fa servir des del
passat mes de juny, ni l’any anterior tampoc, ni durant la tercera
part de 1418.
Feta l’absolució general, el bisbe inspecciona els ornaments
i objectes litúrgics. Destaca la custòdia, una capsa de coure amb
esmalts, suspesa sobre l’altar major, oberta i amb la clau trencada. L’altar de Santa Maria té l’ara molt petita. Hi ha dues llànties,
explica el sagristà, que abans anaven a càrrec de l’obreria, i ara,
com que aquesta no pot, ell l’ha hagut d’assumir, però ni la que té
l’obreria ni la que va a càrrec seu no cremen.
En els interrogatoris als laics, Antoni Lenes, obrer, declara
que la parròquia no està contenta dels serveis del sagristà, que ha
de dir missa en veu alta els diumenges i festes solemnes i ho fa
en veu baixa. Sobre l’administració dels sagraments i l’extremunció
es diu que, com que el sagristà no viu a la parròquia, una dona
anomenada Maia va morir sense confessió, per la seva absència.
Per la resta, és un home honest. Interrogat després Joan Sabater,
l’altre obrer, declara com el primer, i també sobre el cas de Maia.
Finalment, s’interroga Guillem Maig, batlle del lloc, que ignora si
la mort de la dona va ser sense sagrament ni extremunció, tot i
que diuen que la van trobar morta al llit i ningú no la va veure
morir. Però no fou enterrada al cementiri, no sap si per interdicte
o per un altre motiu.
Inspecciona la casa del sagristà, que és correcta, i la del diaca,
en estat ruïnós. Ordena que el diaca sigui citat a comparèixer d’aquí
a dos mesos per tal de justiﬁcar la seva absència i mostrar les seves
cartes fundacionals, sota pena de privació del beneﬁci. Arresta els
fruits passats i futurs del beneﬁci, que els obrers destinaran a fer-lo
servir amb carta i llicència i, amb el romanent, repararan la casa
del diaca, i després rendiran comptes al bisbe. Ordena al sagristà
fer la missa de diumenges i festius en veu alta, sota pena de dos
sous cada cop que incompleixi, mostrar la dispensa per la qual pot
servir la sagristia d’aquí i el diaconat de Fonolleres, i residir sempre
aquí, sota pena de vint lliures.
SANTA MARIA

DE

GUALTA

Visitada pel bisbe el dijous 4 de juliol de 1420.
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Hi troba Berenguer Seguer, sagristà amb cura d’ànimes, i en
Bartomeu des Pla, regent de la domeria per Guillem Restell, clergue
a Torroella de Montgrí. Els dos beneﬁcis són de presentació del
capellà major de l’esmentada església. El capellà major, absent, és
Joan Negre. També és absent Francesc Riba, beneﬁciat que viu a
Ullastret, beneﬁci que serveixen el sagristà i el domer.
Després de la celebració de la missa i l’absolució general, el
bisbe inspecciona els ornaments i objectes sagrats i litúrgics de
l’església. Destaca el tabernacle en un retaule ﬁxat a l’altar major
que conté la custòdia en fusta daurada. Visita, a més, l’altar de Sant
Pere i l’altar de Sant Miquel.
El bisbe mana al regent de la domeria mostrar la seva llicència
de servei, i al seu principal comparèixer per mostrar la llicència d’absència i la dispensa.
En l’interrogatori sobre el comportament dels parroquians, el
sagristà explica que Pere Forçor, laic de la parròquia, fa temps que és
excomunicat per deure la petita quantitat de tres sous a un prevere i
no hi ha intenció de ser absolt, tot i que ja va ser exhortat i amonestat
pel sagristà. Berenguer des Pla també és interrogat, però explica que
és nou a la parròquia i que no sap res d’aquesta excomunicació.
S’interroga sota jurament Arnau Almar, obrer, que destaca que
va sentir dir al sagristà que aquest havia fet alguns breus o conjurs
a infants.
El bisbe rep la denúncia que a l’església s’havia de construir
una capella per al beneﬁci de Francesc Riba. Ordena que aquest
comparegui d’aquí a tres dies, sota pena de deu lliures, per tal de
mostrar la fundació i la llicència del beneﬁci.
En la inspecció de l’habitatge del sagristà, el bisbe el troba
en estat ruïnós causat per l’anterior sagristà, Bartomeu Bernat, ara
sagristà de Llabià, i també la casa del domer, per culpa de Nicolau
Roca, ara sagristà de Verges. Sobre el teulat de l’església, el campanar i les campanes, només hi ha una campana trencada.
SANT ROMÀ

DE

LLABIÀ

Visitada el divendres 5 de juliol de 1420, després de la celebració de la missa i l’absolució general.
Hi troba Bartomeu Bernat, sagristà. Ell també té la llicència
de servei del beneﬁci de domeria que té Bernat Peregrí, titular absent i que viu a Ullà.
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El bisbe dóna pas a la inspecció dels ornaments sagrats i objectes litúrgics de l’església. L’altar major és de fusta i el bisbe mana
que, per Pasqua, es construeixi de pedra. També visita l’altar de
Santa Maria.
Interrogat el sagristà sobre la vida i comportament dels parroquians, diu que la majoria són bons cristians, excepte Pere Julià, major d’edat, que des de fa tretze o catorze anys només s’ha
confessat un sol cop per força, ja que es trobava en perill de mort.
Tampoc no assisteix a missa. Els diumenges, quan ha d’alçar el
Cos de Crist, entra a l’església i hi resta un cop acabada la missa.
El bisbe ordena que Pere Julià sigui primer instat pel sagristà a
confessar-se de seguida. Si s’hi nega, ho han de fer els prohoms de
la vila, i sinó, ha de ser amonestat públicament, des del púlpit, i,
així, s’ha de procedir contra ell. També diu el sagristà que alguns
parroquians, de vegades, van a pescar els diumenges i festes.
En Guillem Vidal, obrer, és interrogat sota jurament sobre els
serveis del sagristà. Explica que aquest celebra una missa diària i
administra bé els sagraments. La parròquia està contenta amb ell.
També Pere Xartell, l’altre obrer, declara el mateix. Pel que fa als
laics, només esmenta una dona anomenada Elisenda, muller de
Pere Gispert, que fa conjurs per al mal d’ossos i altres malalties.
El bisbe ordena que el sagristà la cridi per abstenir-se de fer-ho i
per actuar segons els evangelis.
Pel que fa als ediﬁcis, ordena arreglar les goteres de la teulada
de l’església i tapar una ﬁnestra amb roba de cera, per tal d’evitar
que el vent apagui els llums. Ordena també que arreglin l’habitatge
del sagristà, que té un travesser i algunes teules trencades, i també
la porta del portal major, que és trencada.
Finalment, visita la capella de les Onze Mil Verges, als afores
del poble, que no té clau ni tanca i hi entren els nens i els animals.
Ordena fer una clau i tancar l’església, i arresta l’aniversari que rep
el capellà ﬁns que no es faci.
SANT MARTÍ

DE

FONTANILLES

Visitada el dissabte 6 de juliol de 1420, després de la celebració
de la missa i l’absolució general.
Hi són presents Joan Gispert, sagristà, i Bernat Domènech,
beneﬁciat a l’altar de Santa Maria. És absent Bernat Gombert, diaca, que viu a Cadaqués. El sagristà serveix aquest beneﬁci, però
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com que no té llicència, el bisbe mana que la tingui en un mes
sota pena de vint sous.
Tot seguit fa la inspecció dels ornaments sagrats i objectes
litúrgics, de l’altar major i el de Santa Maria. Sembla correcte.
Durant l’interrogatori el sagristà declara que l’altre beneﬁciat és
un home honest, però a causa de certs negocis que ocupen el seu
temps, els dies feiners diu les matines, i les altres hores canòniques,
a casa seva, i els diumenges ho fa a l’església. Diu que té bestiar a
mitges amb alguns laics i compra censals, però no sap com.
Interrogat també Bartomeu Mascaró, batlle, sobre aquesta
qüestió declara que diuen que Bernat Domènech compra censals
i té bestiar a mitges. Es diu que va rebre el preu dels censals i va
vendre algunes terres, i amb els guanys va comprar censals per al
seu beneﬁci, però ignora si ho va fer o no.
Finalment, els parroquians es comprometen a fer una campana d’aquí a la festa de Sant Miquel, sota pena que el sagristà
excomuniqui els culpables, si no ho fan.
SANT GENÍS

DE

MONELLS

Visitada el dijous 11 de juliol de 1420.
El rep Nicolau Miró, regent de la sagristia, i Bartomeu Vanover, domer, que comparteixen la cura, presentats per la capellania
major. També troba Joan Trobat, beneﬁciat de confraria a l’altar
de Sant Brogit (sembla una errada. Pot tractar-se de Sant Projecte). La presentació és dels prepòsits. És absent el sagristà, Bernat
Sagrera, que és diaca a Santa Pellaia, i el diaca Joan Comesa, que
és a Peratallada, beneﬁcis presentats pel capellà major. També són
absents tres beneﬁciats que viuen a Girona: Francesc Pla, a l’altar de
Santa Maria, Francesc Cortada, a l’altar de Sant Projecte, i Bernat
Ferrer, a l’altar de Sant Joan. Els tres són de presentació laica. El
domer és aquell que serveix el beneﬁci de Santa Maria i el sagristà
regent, el de Sant Projecte. El diaconat el serveix un escolà per al
toc de les campanes, i pel que fa als evangelis, ho fan els preveres,
gratuïtament. El beneﬁci de Sant Joan no té servei des de fa un
any, tot i que els preveres hi diuen missa puntualment.
Més endavant, el bisbe ordena al sagristà que, en vuit dies,
faci residència personal sota pena de vint-i-cinc lliures. També a
Joan Trobat, el beneﬁciat de confraria, excomunicat per deutes,
que els saldi amb els fruits del beneﬁci i, així sigui absolt i faci
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residència i servei, conjuntament amb el beneﬁci de Sant Joan, i
rebi per ell cent sous. Mana als altres beneﬁciats mostrar els seus
dotalicis. Finalment, ordena al domer i al sagristà regent que serveixin només llur beneﬁci.
Després de celebrar la missa i de l’absolució general, el bisbe
inspecciona els ornaments sagrats i objectes de culte, l’altar major,
el de Santa Maria, el de Sant Projecte, el de Sant Joan i el de Santa
Caterina, que no té beneﬁci. Pel que fa als llibres de l’església, el
bisbe mana a Nicolau Miró, regent, que havia rebut de l’obreria vinti-cinc lliures per escriure el llibre de l’oﬁci a la Verge dels dissabtes,
que ho faci en tres mesos, o torni els diners als obrers.
Interroga primer el regent de la sagristia sobre els serveis dels
altres preveres. Declara que, excepte el domer, els altres fan moltes
absències. Diu que Joan Trobat, prevere, de vegades renega pel cap
i el cos de Déu i la Verge. Sobre els parroquians, diu que són bons
cristians.
El bisbe detecta un mal costum entre els preveres, d’arrendar els
aniversaris o vendre’ls per un any als laics. Mana que es consultin les
constitucions i s’apliquin les seves penes. I, ultra les penes previstes
a les constitucions, a cada prevere culpable se li afegeix una pena
de deu lliures. Ordena que la missa conventual o quotidiana que
s’ha de fer a l’altar de Sant Genís mai no deixi de fer-se, sota pena
de deu sous quan no s’hi faci, a cada responsable.
El bisbe interroga Francesc Caçà, mercader de la vila, sobre
els serveis i la fama dels preveres. Diu que són honestos, tot i que
una vegada, en una discussió, el poble va sentir els tres preveres.
Segons es diu, durant uns anys, el regent i el domer havien venut
els fruits dels aniversaris a Frugell, laic de la parròquia. També
s’interroga Pere Antoni, notari de la parròquia, que, sobre la venda
dels fruits dels aniversaris, no recorda si ho ha sentit dir o ha vist
el document a la seva escrivania, però es diu que Nicolau Miró va
vendre els aniversaris a Caçà, laic de la vila, i també el domer.
SANT JOAN

DE

CASAVELLS

Visitada el dissabte 13 de juliol de 1420.
Hi és present Pere Galier, sagristà. És absent Bernat Sastre,
àlies del Pla, diaca i domer de Torroella de Mont-ras. El sagristà,
que serveix també el diaconat, aﬁrma que hi ha un altre beneﬁci a
l’altar de Santa Maria, de presentació de Sant Miquel de Corçà, que
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no serveix ningú des de fa dos anys i que tenia Antoni Morench,
clergue d’Ullastret.
Després de l’absolució general, el bisbe fa la inspecció dels
ornaments sagrats i objectes litúrgics de l’església. Mana fer una
custòdia d’argent en dos anys, d’una marca com a pes mínim. Visita
l’altar major i l’altar de Santa Maria.
Interroga el sagristà sobre el comportament dels parroquians,
que diu que són mandrosos en assistir a misses, però tots es confessen un cop l’any i reben la sagrada eucaristia.
Interroga els parroquians sota jurament, concretament Bernat
Pagès, obrer, que declara que el sagristà fa bé els serveis i la parròquia n’està contenta. La seva fama és honesta, tot i que, quan
s’enfada, sovint se’l sent jurar pel cap de Déu. Ha sentit dir que
el sagristà va comprar censals morts i tenia en comanda alguns
animals a mitges: amb Martorell, una vaca, i amb Pere Martí, una
mula, i amb Bartomeu Lenes del lloc de la Mata, una vaca. Sobre
el comportament dels parroquians, ignora cap irregularitat.
Finalment, el bisbe ordena que, per concòrdia entre el sagristà
i els prohoms de la parròquia, facin un ciri pasqual gran i amb la
forma deguda, tal i com s’acostuma a fer en les altres parròquies,
i que en la festa de la Puriﬁcació de la Verge Maria el sagristà
proveeixi de candeles els parroquians, tal i com fan els curats de
les altres parròquies.
MONESTIR

DE

SANT MIQUEL

DE

CRUÏLLES

El bisbe visita el priorat benedictí el dilluns 15 de juliol de
1420.
Hi troba Pere Moió, prior; Miquel Viladavall, sagristà; Francesc
Miquel, cambrer; Bernat Antoni, infermer; i Julià Almar, monjo.
També Ponç Carbonell i Pere Rom, preveres seglars i porcioners.
El prior conﬁrma que no hi ha més monjos al monestir, tot i que
no sap si n’hi ha d’haver un nombre determinat. El bisbe li ordena
tenir els documents fundacionals en mig any.
Interroga àmpliament el prior, Pere Moió, sobre el comportament dels monjos, que, ﬁns a on ell sap, és cast i recte en l’observança de la regla. Sobre si dormen nus i amb camisa, declara que,
llevat del sagristà i el germà Julià, que dormen al dormitori en un
sol llit, tots dormen a les seves cambres, segons la regla, de vegades nus, però normalment vestits amb camisa. El bisbe els mana
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arreglar les seves cambres i dormir-hi sols. El prior declara també
que tots observen la regla pel que fa a agenollar-se a l’església i
guardar silenci al claustre, al cor, al refectori i al dormitori. Diu
que rarament celebren capítol i el bisbe mana fer-ho, com als altres
monestirs. El prior declara que quan se’n va, deixa de responsable el
sagristà i de vegades el cambrer. Ell mateix aﬁrma ser l’encarregat
de la formació dels novicis en la regla de Sant Benet i d’obligar-los
a observar-la. En l’administració del monestir, el prior diu que els
oﬁcials del monestir no li reten els comptes, perquè ell no els ho
demana. Sobre si els monjos reben la comunió i confessió un cop
al mes, aﬁrma que de vegades sí, i d’altres, la majoria, no. Tot i
que aﬁrma que el monestir no té deutes, no pot dir el valor anual
de les rendes. Només sap que el priorat val cent lliures.
Però la inquisitio se centra en el prior. Primer, declara sota
jurament el germà Miquel Viladavall. Ja fa uns dos anys que el prior
té una concubina, l’Anna, de 35 anys, amb qui té un ﬁll o, segons
altres, una ﬁlla, la qual, diu, va raptar dient que era ﬁlla seva. Diuen
que la manté amb béns del monestir. Ella viu a un tret de pedra
d’allà, però fa uns quinze dies el prior se la va endur, diuen, a Púbol.
Ho va fer, creu, per por del bisbe, quan va saber que aquest visitava
el monestir. Es diu també que el prior va empenyorar certes rendes
per dotar una ﬁlla seva, la Francesca, que va casar fa cosa de mig
any. Creu que és ﬁlla de la Joana, anterior concubina del prior.
La boda es va fer a casa de la nova concubina, l’Anna, presidida
solemnement pel prior i amb molts convidats. Aﬁrma que el prior
viu sempre al monestir i se’l veu sovint dinant amb la tal Anna a
la seva cambra, però no sap si ella s’hi queda també de nit.
El bisbe inspecciona l’església, els objectes sagrats i ornaments,
l’altar major de Sant Miquel, l’altar de Santa Maria, el de Sant Jaume,
el de la Santa Creu, el de Santa Margarida i el de Sant Pere. Mana
reparar les càtedres del cor, la teulada i el dormitori, mancat de
tegells i terra. La sala capitular, el claustre i les altres dependències
del monestir són correctes. Mana tancar el cementiri.
Segueix interrogant el sagristà sobre l’administració del monestir. Sospita que el prior va alienar uns béns, que no sap si són
del monestir. Com sovint va amb gentilhomes, creu que els degué
donar béns a canvi de protecció, i per això els monjos passen penúries. Declara que no tenen hospitalitat en el monestir i no sap si
els fruits del monestir reverteixen en utilitat d’aquest i dels monjos,
excepte els d’una vinya que va plantar. Respon que el prior amb
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prou feines administra la civada i els altres béns necessaris per
als monjos, i els dóna un vi molt aigualit i un pa molt negre. No
mengen gairebé mai al refectori perquè el prior no ho vol. Creu
que el monestir tindria prou fruits per satisfer les necessitats dels
monjos si s’administra bé i es milloren algunes coses. Declara, ﬁnalment, que el prior juga, sembra zitzània entre els monjos i té
fama de beure.
Després, en Francesc Miquel, cambrer, declara que el prior és
honest, però conﬁrma el seu concubinat i parla d’un ﬁll d’aquest
anomenat Miquel. Sobre el casament de la ﬁlla, només sap el que
es diu, que és el mateix que declara el sagristà, tot i que ha sentit al
prior negar molts cops que la Francesca sigui ﬁlla seva. Aﬁrma que el
prior surt sovint del monestir, però creu que és per recollir els fruits
i les rendes, i que sovint dina amb la seva dona i la seva mare a la
cambra. Sobre l’administració del monestir es mostra prudent: creu
que és correcta. Conﬁrma que ara el monestir no té hospitalitat i
que, descomptades les porcions dels monjos, el prior distribueix les
rendes en allò que creu. Abans, quan administrava les porcions, els
donava, sovint, abundant vi molt aigualit. També aﬁrma que el prior
juga a falles i a la gresca, tant amb laics com amb els monjos.
El prior promet, jurant sobre els Evangelis i davant els testimonis Pere Bou, prevere, i Antoni Bellot, notari episcopal i escrivà de la
visita, posar-se en mans del bisbe a requeriment seu i sense dilació.
SANT POL

DE LA

BISBAL

Visitada el dimarts 16 de juliol de 1420.
Hi troba Nicolau Ros, regent de la sagristia en absència de
Pere Miró, beneﬁciat a la Bisbal. La sagristia és de presentació de
la capellania major de la Bisbal. També ell serveix el diaconat per
Antoni Thome, prevere de Cruïlles. Com que el sagristà no hi és
present quan el bisbe entra a l’església, com fan els altres sagristans,
el multa amb cinquanta sous.
En la inspecció d’objectes i ornaments litúrgics, aquests són
pobres i deﬁcients. Però, explicita l’escrivà, els parroquians són pocs
i pobres. El bisbe els exhorta a refer-ne alguns i construir-ne d’altres,
com una custòdia d’argent per a la comunió dels malalts, concedintlos indulgències. Ultra l’altar major, l’altar de Sant Jaume és pobre
i no té rendes. Les dues llums existents cessen sovint per manca
d’oli. El regent explica que ha sentit a parlar d’una almoina per la
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qual, cada any, s’ha de repartir certa quantitat de pa cuit entre els
més pobres a les escales de l’església, el dilluns de Pasqua, però no
sap si els responsables ho fan, ni tampoc la quantitat a repartir.
Sobre el comportament dels laics, el curat regent declara que ja
fa més de quinze anys que Miquel Sala, parroquià, viu amb Massen,
sense haver solemnitzat la seva unió a l’església. El bisbe ordena a
l’esmentat Miquel, present, que el primer dia de noces solemnitzi
el seu matrimoni com acostumen a fer els cristians.
Dels serveis del regent, Pere Dalmau, laic, declara haver sentit
a dir que ha de fer tres misses setmanals, i no les fa, ni viu a la
parròquia. I sobre els costums del capellà, el testimoni el veu sovint
jugar a daus a la plaça de la Bisbal. Sobre el comportament dels
laics declara que Caterina Arboça, vídua, fa conjurs per al mal de
fístules i de bosca, i Francesc Dalmau, ﬁll del testimoni, també fa
conjurs per carregament i altres. Parla del matrimoni no solemnitzat entre Miquel Sala i Massen. Sobre l’almoina de pa, diu que
fou instituïda per Bernat Oliver, difunt, i que ara l’administren els
prohoms de la parròquia, als quals no pot exigir comptes perquè les
rendes s’han perdut en la seva majoria. La institució ha de tenir-la
Feliu Frigola de Fontaseca, hereu de l’esmentat Oliver. Es diu que
el preu és noranta sous de violari.
Finalment, el bisbe s’assabenta que Pere Camós, laic, i una
dona anomenada Cèlia, viuen com a marit i muller des de fa temps,
sense haver solemnitzat el seu matrimoni a l’església.
SANT MARTÍ

DE

LLANERES, CASTELL D’EMPORDÀ

Visitada el dimecres 17 de juliol de 1420.
El rep Joan Roger, domer resident, i Julià Marcha, sagristà, que
viu normalment a Vulpellac, on és beneﬁciat, però ve tres o quatre
cops per setmana. La sagristia és de presentació de la capellania
major del lloc, que té Gabriel Pavia.
Primer el bisbe fa la inspecció dels ornaments sagrats i objectes de culte de l’església. Concedeix quaranta dies d’indulgència als
parroquians que col·laborin a refer el tabernacle i a fer una custòdia
d’argent per a la comunió dels malalts. Visita l’altar major i l’altar
de Santa Maria, molt pobre en ornaments, proveït d’almoines.
En el breu interrogatori al sagristà, aquest declara que el domer
és honest, tot i que de tant en tant renega pel cos de Déu. Pel que
fa als parroquians, són bons catòlics i respecten els preceptes.
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També és interrogat Bernat Pla, laic i abans obrer de la parròquia, i declara que el domer fa bé els oﬁcis i és honest, llevat dels
renecs que fa de tant en tant, només quan s’enfada.
SANT JULIÀ

DE

BOADA

Visitada el dijous 18 de juliol de 1420.
En la visita, hi és present Pere Boscà, sagristà, beneﬁci de collació de la capellania major. És absent el diaca, des de primers de juny
passat. El bisbe mana arrestar els fruits d’aquest beneﬁci i concedirlos al sagristà perquè el serveixi amb la llicència corresponent.
El bisbe dóna pas a la inspecció dels ornaments sagrats i objectes litúrgics. Mana fer un retaule per al Sant Cos, concedint indulgència de quaranta dies a tothom que hi col·labori. Visita l’altar
major, sota la invocació de Sant Julià.
L’interrogatori al sagristà és molt breu i declara, a grans trets,
que els parroquians respecten els preceptes i que no sap de cap
comportament poc catòlic.
Interrogat Pere del Pou, laic, sobre els serveis del sagristà,
declara que la parròquia n’està satisfeta, tot i que celebra tres cops
per setmana i serveix altres esglésies curades. Sobre els seus costums
explica que antigament tenia una serventa anomenada Caterina, per
la qual cosa era difamat per alguns de mantenir relacions, però
segons altres no, perquè diuen que no té testicles. No sap si van tenir ﬁlls. Quan la dona va morir, essent amb el capellà, aquest va
tenir una altra serventa d’uns quaranta anys anomenada vulgarment
Margoy, que havia estat esclava d’Estanyol, laic difunt de Palafrugell,
amb la qual, segons diuen, l’esmentat Estanyol havia tingut diversos
ﬁlls. Mort Estanyol, el sagristà va acollir la dona a casa seva ara fa
poc més d’un any, i ara és difamat per alguns a causa d’ella. Quan
el sagristà va saber que al bisbe no li agradava que els clergues
tinguessin serventes, la va treure de casa seva, i ara viu a Pals, no
sap a costa de qui. Això va succeir fa cosa d’un mes, però de tant
en tant la dona visita el sagristà per rentar-li la roba.
SANT POL

DE

FONTCLARA

Visitada el divendres 19 de juliol de 1420.
Hi és present Joan Alió, sagristà, beneﬁci de col·lació de l’abat
d’Amer. No hi ha més beneﬁcis.
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Després de la missa i l’absolució general, el bisbe inspecciona
els ornaments sagrats i objectes litúrgics de l’església. Sota pena
d’interdicte, mana fer un tabernacle per recollir el cos de Crist i
concedeix quaranta dies d’indulgència a tots els que hi col·laborin.
Visita l’altar major, l’altar de la Santa Creu i el de Sant Vicenç.
Interroga el sagristà, que declara que el comportament dels
parroquians és correcte i que respecten els preceptes cristians.
També interroga sota jurament Antoni Real, un dels obrers de
l’església, que aﬁrma que el sagristà fa bé els serveis i no és difamat de cap vici. Conﬁrma el bon comportament dels laics. Després
interroga l’altre obrer, Joan Pere, que declara en el mateix sentit.
Afegeix que, després de la celebració del recent sínode, el sagristà
va treure de casa seva una serventa que tenia, a causa de la qual
era difamat per alguns, però no se sap on és ara.
El bisbe concedeix la facultat plena als parroquians per construir un altar dins l’església, sota la invocació de la Verge Maria,
ubicat allà on el poble ho consideri.
Com que es descobreix que de vegades els parroquians purguen
el blat a l’església i l’emmagatzemen on abans hi havia el cor, el
bisbe ordena que, d’aquí a un any, restitueixin el cor on era, sota
pena de trenta lliures de Barcelona i no hi posin més blat, i treguin
el que ara hi ha en el termini d’un mes. Tothom que contradigui
l’ordre o sigui denunciat pel sagristà al bisbe serà castigat amb
vint lliures.
SANTA MARIA

I

SANT PERE

DE

PALAU-SATOR

Visitada el dissabte 20 de juliol de 1420.
Hi és present Bartomeu Tallaferro, domer. El beneﬁci és de
col·lació del venerable Guillem Mariner, capellà major. Són absents
els preveres Pere Pol, sagristà, que viu a Barcelona des de fa tres
o quatre anys, però sense llicència per absentar-se, Pere de Casacuberta, beneﬁciat a l’altar de Sant Salvador, que viu a Barcelona
des de fa uns deu anys, Antoni Salamir, beneﬁciat al mateix altar,
sagristà a Pals, i Joan Alió, que té el beneﬁci anomenat d’Hospital a
l’altar major i és sagristà a Fontclara. Els tres darrers són beneﬁcis
de presentació de Pere Miquel, senyor de Palau-sator. Finalment,
hi ha un darrer beneﬁci anomenat de Taula, que abans tenia Pere
de Casacuberta, però ara no se sap qui el té.
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Segons el domer, qui serveix la sagristia és Pere Boscà, que
és també sagristà de Sant Julià de Boada. El beneﬁci d’en Pere de
Casacuberta el serveix ell mateix; el d’Antoni Salamir el serveix Pere
Salamir, i el beneﬁci de Joan Alió el serveix el propi Joan. El bisbe
ordena que el sagristà, Pere Pol, resideixi i serveixi el seu beneﬁci
sota pena de privació.
Primer inspecciona els objectes i ornaments sagrats de l’església, l’altar major, invocat a santa Maria, el de Sant Pere, el de Sant
Salvador i el de Sant Miquel.
Interroga primer el domer Bartomeu Tallaferro. Diu que els
diumenges i festes una tercera part del poble no acudeix a missa,
i rarament la senten completa.
Després, Antoni Garriga, laic i obrer, declara que quatre llànties de l’església sovint s’extingeixen. Diu que quan els obrers les
administraven, hi havia rendes suﬁcients per a l’oli, però ara que
les administra el domer, el sagristà diu que no són suﬁcients. Sobre
el servei diu que, com que el sagristà és absent, el regent no pot
fer bé el servei de dues esglésies i la parròquia no n’està satisfeta.
Sobre el comportament dels preveres, només explica què es diu de
Joan Alió que compra bestiar a mitges amb Guillem Blanc, laic.
El bisbe interroga després Pere Miró, l’altre obrer, que també es
queixa de les quatre llànties de l’església. Afegeix que la parròquia
no està contenta amb les múltiples absències dels capellans, excepte
el domer, que hi resideix.
El bisbe crida tots els capellans a mostrar els documents de
fundació dels seus beneﬁcis en quinze dies, que, per al sagristà de
Pals, prorroga ﬁns l’11 d’agost. Finalment, mana reparar la teulada
de l’església. Hi entra l’aigua quan plou.
SANT FELIU

DE

BOADA

Visitada el dimarts 23 de juliol de 1420.
El rep Pere Jover, que regeix la domeria per Francesc Vidal,
beneﬁciat a Mollet. També són absents Dalmau Escuder, sagristà,
que viu a la Bisbal i no serveix ningú per ell des de principis de
juny, Pere Pol, diaca, que viu a Vilassar, diòcesi de Barcelona,
també des de principis de juny, Bernat Arnau, beneﬁciat a l’altar
de les Onze Mil Verges, domer a l’església de Sant Jordi Desvalls,
des de juny. Aquest beneﬁci és de presentació de Perles, laic.
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El bisbe revisa els ornaments sagrats i objectes litúrgics de
l’església, l’altar major, l’altar de Santa Maria, el de Sant Jaume i
el de les Onze Mil Verges.
En els interrogatoris, primer el domer i després els laics, tot és
correcte pel que fa al comportament dels clergues, els costums dels
parroquians i el respecte als preceptes cristians. El centre d’atenció és l’absència dels capellans. Tant Bernat Ferrer, laic, primer
obrer interrogat, com Miquel Domènech, l’altre obrer, incideixen
en la manca de serveis des que, el primer de juny, han marxat els
capellans.
El bisbe ordena que, tot i les cartes que pugui tenir dels seus
vicaris, el sagristà comparegui sota pena de deu lliures, i si en
el temps preﬁxat pels seus vicaris no resideix en aquesta església,
disposarà del seu beneﬁci. El bisbe remet la condemna a Girona el
16 d’agost d’aquell any. Mana al domer regent que, d’aquí a quinze
dies, faci residència ﬁxa en aquesta església, sota pena de cent sous.
També ordena al diaca, a través del seu pare, present, que comparegui davant el bisbe d’aquí a vint dies, sota pena de privació del
beneﬁci. Mentrestant, mana al sagristà de Boadella que cobri les
rendes del diaconat i faci el servei, amb la llicència oportuna.
SANT PERE

DE

PALS

Visitada el dimecres 24 de juliol de 1420.
Hi són presents Antoni Salamir, sagristà, i Guillem Hot, domer,
que comparteixen la cura d’ànimes. És absent Bartomeu Tallaferro,
beneﬁciat a l’altar de Santa Maria, de presentació de la senyora Reina, que és domer a Tor. Serveixen aquest beneﬁci els dos curats.
Primerament, el bisbe revisa l’estat dels ornaments sagrats i
objectes litúrgics. Inspecciona l’altar major, l’altar de Santa Maria
i l’altar de Sant Fructuós.
El primer interrogatori sota jurament es fa a Antoni Salamir,
sagristà, que declara sobre el bon servei i l’honestedat del domer, tot
i que de tant en tant rifa carns a la plaça. Sobre els parroquians,
declara que són bons cristians. Per la seva banda, Guillem Hot, el
domer, també opina bé del sagristà, i només diu que de tant en tant
renega pel cos o el cap de Déu quan s’enfada. Ambdós expliquen
que una llàntia a l’església que té Jofre de Vilarig no crema des de
fa uns mesos, segons el sagristà, i un any, segons el domer.
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Tot seguit s’interroga sota jurament Berenguer Sinola, sastre
de la vila, que declara que els capellans són complidors pel que fa a
les seves obligacions parroquials i són homes honestos, i que entre
els parroquians no hi ha cap situació irregular. També ho conﬁrma,
en l’interrogatori, Antoni Sadurní, mestre d’aixa.
Dins l’església cal reparar les càtedres del cor. Els ediﬁcis,
campanar i campanes estan en bon estat, tot i que dins l’habitatge
del sagristà cal reparar, només, alguna teula de l’estable.
En acabat, el bisbe concedeix llicència als parroquians per tal
d’erigir un altar sota la invocació de sant Macari a l’església, concedeix quaranta dies d’indulgència a tothom que hi col·labori.
SANT VICENÇ

DE

TORRENT,

SUFRAGÀNIA DE

SANT FELIU

DE

BOADA

Visitada el dimecres 24 de juliol de 1420.
Hi troba Joan Vengut, regent de la sagristia de Pere Jover, que
és domer a Sant Feliu de Boada. També hi és Joan Vengut, que
serveix el beneﬁci a l’altar de Santa Maria per Joan Brugada, que
viu al monestir de Vilabertran.
Inspecciona primer els ornaments sagrats i objectes litúrgics
de l’església. Mana fer un tabernacle per a les sagrades formes i
concedeix quaranta dies d’indulgència a tothom que hi col·labori.
Ordena que les sis lliures que té Pere Forn d’una deixa testamentària de Joan Rinet, prevere difunt, per a ornaments de l’església, es
destini per al tabernacle i per fer, en dos anys, una custòdia d’argent
per a la comunió dels malalts, sota pena d’excomunió. Inspecciona
també l’altar major i l’altar de Santa Maria.
L’interrogatori al regent de la sagristia es transcriu breument,
sense destacar-hi cap comportament estrany per part dels laics. L’interrogatori als laics no apareix transcrit, tot i que hi ﬁguren dos
noms: Antoni Solmera i Joan Cortada.
Ordena que el beneﬁci de Santa Maria sigui servit pel sagristà o els
seus lloctinents amb les cartes oportunes i que rebi pel servei 6 lliures.
SANT CLIMENT

DE

PERALTA

Visitada el divendres 26 de juliol de 1420.
Rep el bisbe Llorenç Esteve, sagristà, que viu normalment a
l’església de Vulpellac, on també és beneﬁciat. La col·lació pertany
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a Antoni de Gurb per la seva prepositura. També hi ha un beneﬁci
de domeria vacant des de fa trenta anys i que serveix el sagristà,
sense llicència.
El visitador fa primer la revisió dels ornaments sagrats i objectes litúrgics. Ordena fer un tabernacle de fusta amb les rendes
de dos mesos de la domeria i concedeix quaranta dies d’indulgència
als benefactors. Tanmateix, ordena fer una custòdia d’argent per a
la comunió dels malalts, amb indulgències i almoines. Visita l’altar
major sota la invocació de Sant Climent.
En l’interrogatori, el sagristà declara sobre la normalitat del
comportament cristià i la moral dels parroquians.
El bisbe interroga després els laics, Antoni Dolça, obrer, que
diu que el sagristà, durant els dies feiners, gairebé no fa servei, tot
i que sí que ho fa els diumenges i festes, ja que viu a Vulpellac.
Per la resta, el prevere és honest i correcte.
Antoni Valent, l’altre obrer interrogat, declara que el sagristà
fa bé els serveis de festes i diumenges, que acudeix sempre que se’l
requereix per administrar els sagraments i també ve un parell de
cops durant la setmana per dir missa.
En la visita a l’habitatge del sagristà, el bisbe troba alguns travessers trencats, que mana reparar o substituir en un any. El teulat
de l’església, campanar i campana es troben en perfecte estat.
SANTA COLOMA

DE

FITOR

Visitada el dissabte 27 de juliol de 1420.
Hi és present Pere Pujol, sagristà, únic beneﬁciat en aquesta
església.
Primer revisa els ornaments sagrats i objectes litúrgics de l’església. Mana fer un tabernacle per acollir la píxide amb el cos de
Crist, concedint quaranta dies d’indulgència a aquells que hi collaborin. Visita l’altar major i el de Santa Maria, que qualiﬁca de
molt pobres, ja que la parròquia és molt pobra.
En l’interrogatori al sagristà, sobre les llànties de l’església, diu
que n’hi ha un parell que van deixar de cremar ara fa un parell
d’anys. Respecte al comportament dels parroquians, diu que és bo,
i només destaca que Pere Esteve, laic del lloc, jura amb paraules
molt gruixudes per certes parts deshonestes de Déu i els sants, que
està excomunicat des de fa sis mesos i que no té interès a fer-se
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absoldre. També explica que Pere Cosseu té una concubina a casa
seva des de fa sis anys, anomenada Simona, casada amb Jaume
Alexandre i amb qui té ﬁlls.
S’interroga sota jurament Pere Cosseu, laic obrer de l’església,
que parla bé del sagristà i dels seus serveis. Quan se l’interroga sobre si coneix cap usurer, sortíleg, excomunicat, que visqui amb una
concubina, blasfem, etc. en aquesta parròquia, declara ignorar-ho.
S’interroga després Pere Puig, laic, que conﬁrma que Pere
Esteve està excomunicat i que fa renecs greus. També conﬁrma el
concubinat de Pere Cosseu.
En la inspecció ﬁnal dels ediﬁcis, el bisbe troba una ﬁssura a
la teulada de l’església i ordena que sigui reparada.
SANT FRUCTUÓS

DE

LLOFRIU,

SUFRAGÀNIA DE

PALAFRUGELL

Visitada el dilluns 29 de juliol de 1420.
Hi troba Vicenç Belipa, que regeix la sagristia amb cura d’ànimes per Berenguer Dolça, titular absent, que viu a Cartellà. Abans
hi havia també un beneﬁci de diaconat, però ara no hi ha rendes. El
bisbe crida el sagristà a comparèixer d’aquí a quinze dies per justiﬁcar-ne l’absència, sota pena de privació del seu beneﬁci i 25 lliures.
Inspecciona primer els ornaments sagrats i objectes litúrgics
de l’església. Mana fer un tabernacle per al cos de Crist, sota pena
d’interdicte, i atorga quaranta dies d’indulgència a tothom que hi
col·labori. També concedeix indulgència als benefactors de la construcció d’una custòdia d’argent per a la comunió dels malalts. Visita
l’altar major, el de Sant Joan i el de Santa Maria.
Interroga el regent que, sobre el respecte als preceptes cristians
i al comportament dels parroquians, aﬁrma ser correcte.
El bisbe disposa una quantitat de quaranta sous i (...) diners,
que reclama la parròquia de Fitor i sobre els quals també diu que
hi té dret el sagristà absent, Berenguer Dolça. En aquests moments
guarda els diners Miquel Vila, domer de Palafrugell. El bisbe mana
que, si d’aquí a la festa de Sant Miquel el sagristà no demostra el
seu dret sobre aquesta quantitat, es requisin els diners i es destinin
a la construcció del tabernacle de Llofriu.
El mateix sagristà Berenguer Dolça havia establert una casa
de l’altar de Sant Iolaf a Pere Ferrer, prevere de Palafrugell, per
tres sous i sis diners, que acostumava a tenir una mitgera de blat
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de cens anual. El bisbe revoca l’establiment i destitueix Pere Ferrer
ﬁns que es vegi a qui pertany ara i què se’n fa.
SANT MARTÍ

DE

PALAFRUGELL

Visitada dilluns 28 de juliol de 1420.
Reben el bisbe els domers Pere Ferrer, Bernat Rossell i Miquel
Vela (“Vila” a Fitor). El sagristà, Joan Miquel, que comparteix la
cura amb ells, hi resideix habitualment, però des de fa uns dies és
a Barcelona, segons els uns, per visitar el seu germà malalt, segons
els altres, eludint la visita episcopal. Els domers fan ara el seu
servei. També són absents Jordi Miquel, beneﬁciat a l’altar de Sant
Miquel, mestre en les set arts liberals a Barcelona, i Francesc Calb,
beneﬁciat a l’altar de Santa Maria, que viu a Girona. La presentació
d’aquests dos beneﬁcis és del sagristà, que actualment està fent els
serveis, juntament amb els domers. Llevat de la capellania major,
de l’abat de Sant Pere de Galligants, no hi ha cap més beneﬁci.
Després de la missa i l’absolució general, el bisbe revisa els
ornaments sagrats i objectes litúrgics, i visita l’altar major, el de
Sant Miquel i el de Santa Maria.
Interroga Miquel Vela, domer i també obrer. Sobre les llànties
de l’església, explica que n’hi ha dues que no cremen des de fa anys,
una del prior de Santa Anna i l’altra pel mas anomenat d’Armadans,
que ara té Vern, ciutadà de Girona. Sobre els altres domers, diu
que Bernat Rossell no té pràctica, instrucció ni enteniment per regir
la cura d’ànimes i que és difamat amb una serventa de casa seva
des de fa uns cinc anys. Es diu Caterina, té uns quaranta anys i
no sap si tenen ﬁlls. Però abans de viure amb Rosell, Caterina era
meretriu. Tant l’esmentat Rossell com Pere Ferrer reneguen pel cap,
ventre, fetge i les parts deshonestes de Déu i els sants, i de vegades
van armats amb ballesta i espasa perquè tenen enemics. Pel que fa
als laics, llur comportament és correcte.
Després es llegeix l’interrogatori a Pere Ferrer, l’altre domer.
Sobre les llànties conﬁrma l’anterior i afegeix que hi ha dos aniversaris, un d’una mitgera de blat pel prior de Santa Anna i l’altre de
cinc sous, per a Adrover de Girona, que també han apartat fa anys.
Conﬁrma la manca d’enteniment de Rossell per a la cura d’ànimes
i la difamació amb la seva serventa Caterina.
Interroga, sempre sota jurament, Guillem Marqués, obrer, que
conﬁrma la ineptitud de Bernat Rossell i la difamació amb Caterina.
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Dels altres domers diu que rifen carns a la carnisseria. Interroga
també Joan Estanyol, l’altre obrer, que ignora la fama de Bernat
Rossell, però explica que quan ell li va demanar una certa quantitat
de diners que li devia, Rosell va respondre-li amb amenaces.
Com que la plaça de la vila de Palafrugell és petita i estreta,
el bisbe, exercint l’oﬁci de la visita, a petició del prior i de la gent
de la vila, concedeix plena llicència per ampliar la plaça amb
terreny del cementiri, és a dir, des del seu accés ﬁns a l’ingrés de
l’església i, des d’aquesta, en línia recta per la banda sud, ﬁns a
casa d’Antoni Cassà, i, per la banda nord, ﬁns a la casa de Joan
Carreres, que confronten amb el cementiri. Autoritza extreure
aquella part del mateix del domini de l’església; i els ossos dels
difunts que s’hagin de traslladar s’enterraran en una altra part
del cementiri.
El bisbe condemna el sagristà a pagar cent sous perquè no era
present a la seva arribada i li ordena que comparegui en el decurs
de tres dies, sota pena de privació del beneﬁci. Aquest fa cap el 3
d’agost al castell de la Bisbal, essent presents Joan Carrets i Antoni
Esteva de Palafrugell, i s’obliga durant tot l’any vinent a posar-se en
mans dels oﬁcials de Girona, Pere Malacoma i L. Capmanyes.
SANT ESTEVE

DE

MONT-RAS

Situada al terme de Palafrugell, és visitada el mateix dilluns
28 de juliol de 1420.
Hi són presents Bernat Puig, sagristà, de col·lació de l’abat de
Sant Pere de Galligants, i Bernat Sartre, domer. És absent Guillem
Hot, beneﬁciat a l’altar de Santa Maria, domer a Pals. El beneﬁci
és de presentació laica. Serveix per ell Vicenç Feliu, sense llicència,
que el bisbe li ordena obtenir en quinze dies.
Primer inspecciona els ornaments sagrats i objectes litúrgics
de l’església, i visita l’altar de Santa Maria i el de Sant Jaume.
Després interroga sota jurament el sagristà, que declara que
els parroquians són honestos i respecten els preceptes cristians.
Finalment, interroga els obrers, Antoni Salrà i Pere Vidal, que
declaren que el comportament i serveis dels capellans és bo, excepte
que Bernat des Pla, domer, feia molt de temps que tenia una dona
anomenada Sibil·la Prats a casa seva, a causa de la qual era difamat. La
va treure ara fa uns tres mesos, però de tant en tant ella el visita.
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SANT ESTEVE D’ESCLANYÀ

Visitada el dimarts 30 de juliol de 1420, també al terme de
Palafrugell.
No hi troba cap capellà resident i no es fa cap servei des de
primers de juny. A causa de la pobresa del beneﬁci de la domeria
curada d’aquesta església, ningú no hi vol fer servei.
El bisbe inspecciona primer els ornaments i objectes litúrgics de l’església. Mana fer un tabernacle per al cos de Crist
amb les rendes passades del beneﬁci i concedeix quaranta dies
d’indulgència a tothom que hi col·labori. Les fonts baptismals
són obertes i trencades, els llibres de l’església són pocs i pobres,
com també ho són els altars. Les llànties no cremen i el cos de
Crist resta sense llum. El sostre de l’església està malmès i hi
entra la pluja pertot arreu. El bisbe mana reparar-lo i, si no es
fa d’aquí a la Pasqua de Resurrecció, mana treure el cos de Crist
de l’església.
Pere Miquel, obrer, assegura durant l’interrogatori que no coneix cap mal comportament dels laics de la parròquia.
Com que l’església està vacant des de fa vint anys, des de
la mort del darrer possessor del beneﬁci, i ningú no hi vol servir,
el bisbe mana que els parroquians proveeixin algun prevere idoni
que resideixi a l’església, o que algun dels preveres de Palafrugell
la faci servir amb llicència. Ordena, novament, arreglar la teulada
de l’església i fer que el cos de Crist tingui llum. Si no es fa així,
el bisbe hi prohibirà la reserva del cos de Crist.
SANT PERE

DE

BEGUR (I SANT VICENÇ

DE

REGENCÓS)

El bisbe les visita el dimarts 30 de juliol de 1420.
A Begur, rep al bisbe Berenguer Cavaller, regent de la sagristia
amb cura d’ànimes, per Pere Ferriol, sagristà titular que viu a Cruïlles. És absent Joan Boada, domer diaca, que no fa el servei des
de principis de juny, en lloc seu, l’any passat va servir un prevere
anomenat Juliol. Finalment, cal afegir Bernat Boﬁll, beneﬁciat a la
capella del castell de Begur.
El bisbe revisa, en primer lloc, els ornaments sagrats i objectes litúrgics de l’església. Com que és molt humida, ordena que les
sagrades formes siguin renovades cada vuit dies. Visita l’altar major,
l’altar de Sant Antoni i l’altar de Santa Cristina.
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El bisbe interroga primer el regent de la sagristia sota jurament,
que conﬁrma la normalitat en el comportament cristià dels laics.
Interroga després els laics, Raimon ses Mates i Guillem ses
Corts, que declaren que la parròquia voldria que el sagristà titular
hi residís sempre. Sobre el diaconat, diuen que el servei no és bo.
També informen que el beneﬁci de la capella del castell de Begur
va cessar a causa de la seva ruïna. No coneixen cap comportament
dubtós de laics i clergues.
El bisbe disposa que cap capellà no serveixi altres beneﬁcis.
Mana al diaca, Joan Boada, que d’aquí a vuit dies hi vagi a viure
per ocupar-se del servei, sota pena de privació del beneﬁci. Interinament, serà Bernat Boﬁll, beneﬁciat a la capella del castell de
Begur, qui se n’encarregui, rebrà tots els fruits mentre romangui a
l’esmentada església parroquial.
Com que no troba obrers a Begur, a causa d’una disputa entre
la vila de Begur i la de Regencós, el bisbe disposa, seguint la lloable
consuetud de l’església de Begur, que siguin elegits dos obrers cada
any, un per la gent de Begur i l’altre per la de Regencós, i que es
facin dues claus de la teca de l’obreria, una per a cadascun. De manera que cap dels dos, si no és tots dos alhora, puguin obrir-la.
Dins el terme de Begur hi ha la capella eremítica de Santa
Reparada, molt ben ornamentada amb almoines, que aplega molts
devots, segons expliquen els prohoms de la vila. El sagristà sovint
espolia la capella dels seus ornaments i joies de les almoines. El
bisbe, exercint l’oﬁci de visita, ordena que totes les donacions dels
ﬁdels siguin adquirides per l’Església i convertides en ornaments i
altres coses necessàries, excepte les donacions o ofrenes en diners
i candeles, de les quals, ﬁns a on permet el dret, el sagristà podrà
disposar com vulgui, segons l’antic costum.
El mateix dia el bisbe visita Sant Vicenç de Regencós, sufragània
de l’església de Begur, on no troba cap més beneﬁci que el de confraria,
ben servit ﬁns ara. Després de la visita dels ornaments sagrats i objectes
litúrgics, el bisbe ordena tancar el cementiri, d’aquí a la festa de Pasqua
de Resurrecció, sota pena que no hi pugui ser enterrat ningú.
SANT CEBRIÀ

DELS

ALLS

Visitada el dimecres 31 de juliol de 1420.
Hi troba Joan Rera, regent de la sagristia curada per Bartomeu
Alemany, sagristà titular que viu a Blanes. Joan Rera també serveix

398

IMMA PUIG ALEU

el diaconat, ja que el diaca viu a Llers des de fa temps. El dret de
presentació el té mossèn Grubau, prevere de Girona.
Primer inspecciona els objectes litúrgics i ornaments sagrats de
l’església. Mana fer un nou tabernacle per al cos de Crist i concedeix quaranta dies d’indulgència a tothom que hi col·labori, disposa
de la mateixa manera quan mana fer unes noves fonts baptismals.
Visita els altars, el major i el de Santa Maria.
Després interroga sota jurament els laics. Primer, Pere Says,
obrer de la parròquia, que declara que els serveis del sagristà són
bons i que també ho és el seu comportament i la seva moral, així
com els de la comunitat laica. Només afegeix que el sagristà, de
tant en tant, renega pel cos de Déu quan s’enfada. Després interroga
Pere Januer, l’altre obrer de l’església, que declara com l’anterior.
Tot seguit és interrogat sota jurament el regent del sagristà,
sobre el comportament dels parroquians i la servança dels preceptes.
Diu que tots van a missa i reben l’eucaristia, excepte Pere Januer
que, tot i que assisteix a missa, no sap que mai no s’hagi confessat,
almenys en el temps que fa que el sagristà serveix a la parròquia.
Pel que fa a la resta, cap irregularitat.
El bisbe mana, ﬁnalment, que el sagristà i el diaca compareguin
d’aquí a quinze dies per explicar perquè no serveixen en aquesta
parròquia, sota pena de cinquanta sous i privació del beneﬁci.
L’habitatge del sagristà és correcte, tot i que s’està reparant
el paviment i alguns tegells, cosa que el bisbe mana resoldre en
mig any.
SANT CEBRIÀ

DE

LLEDÓ

Visitada pel bisbe el divendres 2 d’agost de 1420.
Hi és present Joan Martí, de Blanes, regent de la sagristia.
Jaume Salelles, sagristà titular, és a l’església de Sant Sadurní. Hi
ha un diaconat vacant que acostuma a servir el regent.
Primer revisa els ornaments i objectes de l’església. Mana fer
un tabernacle per al cos de Crist en un any i concedeix quaranta
dies d’indulgència. Visita l’altar major, l’altar dels Sants Abdó, Senén
i Macari, l’altar de Santa Maria, l’altar dels Sants Cosme i Damià
i Santa Caterina, on hi ha un llegat de Raimon Comte, prevere difunt, en testament atorgat a Sant Sadurní i en possessió de Miró,
prevere de Monells. S’ignora a qui el va deixar.
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La transcripció de l’interrogatori al regent curat és breu: ignora
cap irregularitat dels parroquians. En canvi, els laics Martí Barceló
i Guillem Tibau, s’allarguen en les seves declaracions. Sobre els
serveis del regent, aﬁrmen que diu missa diària però mai no ha dit
les hores canòniques. Per això, uns parroquians estan contents d’ell
i d’altres no. Sobre el comportament del regent, el primer testimoni
declara que fa vuit dies, essent a Girona, Palau, ferrer de la ciutat,
li va explicar que havia sentit dir a Bartomeu Brandí de Gallcantra,
escolà que viu amb el regent, que el passat 1 de maig Joan Martí
collia aigua de la rosada amb una àmfora. Després hi ﬁcava un
rat-penat, mentre amenaçava l’escolà: “Si dius res d’això, et degollaré.” Els testimonis aﬁrmen que el regent jura greument pel cap
i el fetge de Déu i els sants. I també que és difamat de sodomia.
Els nois Pere Brasa, ﬁll del difunt Vicenç Brasa, Montserrat Albert,
ﬁll de la dona de Guillem Costa, ambdós de la parròquia, un infant
de Sant Cebrià dels Alls i el ﬁll de Font de Santa Yagüeta, més un
esclau de Guillem de Mont, de la parròquia, van explicar als testimonis i altres del poble que el regent els havia promès diners a
canvi de favors carnals. Però els nois no van voler complaure’l. El
fet s’ha escampat per la parròquia. També han sentit dir d’un noi,
ﬁll de Bernat Roger, sastre de Sant Feliu de Guíxols, que va venir
per estar-se amb el capellà i només hi va romandre dos o tres dies,
ja que aquest el requeria carnalment. Això també ho ha sentit el
segon testimoni, Guillem Tibau.
El bisbe remet la causa i la informació de l’extens procés contra el capellà, que fou empresonat al castell de la Bisbal i després
condemnat a presó perpètua. El dissabte 3 d’agost de 1420, el bisbe
mana a Jaume Salelles, sagristà d’aquesta parròquia, que es trobava
a Sant Sadurní, que demà hi celebri misses i d’aquí a tres dies faci
els serveis i hi resideixi de manera continuada o faci servir el seu
beneﬁci per algun prevere idoni, sota pena de cent sous.
SANTA PELLAIA

Visitada el dissabte 3 d’agost de 1420.
No hi troba cap prevere. El sagristà, Pere Ferriol, és a Begur
des del dijous, diuen, per certes robes i objectes que hi té, de quan
era sagristà de Begur. Altrament, sempre resideix a Santa Pellaia. Bernat Sagrera, diaca absent, és beneﬁciat a l’església de Sant
Sadurní, des de fa uns cinc anys. També és absent Joan Rabaç de
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Cotlliure, beneﬁciat a l’altar de Santa Pellaia, que va cessar fa uns
nou anys i ningú no fa servei. El bisbe mana comparèixer Joan
Rabaç per justiﬁcar la seva absència, en el termini de quinze dies
i sota pena de privació del beneﬁci.
Revisa, en primer lloc, els ornaments sagrats i objectes litúrgics de l’església. Les sagrades formes sembla que estan en bon
estat, però, en dir missa i tastar-les, el bisbe comprova que no són
bones, condemna el sagristà a pagar cinquanta sous i remet la
pena a Girona el 16 d’agost. Prossegueix la visita ordenant fer un
nou tabernacle en un any, i concedeix quaranta dies d’indulgència als benefactors. També ordena fer una custòdia d’argent per a
la comunió dels malalts, amb llegats testamentaris que es deuen
a l’església. Igualment, mana construir una nova font baptismal, ja
que l’actual està trencada. Visita l’altar major invocat a Santa Maria
i l’altar de Santa Pellaia, on mana fer un retaule i un cobertor
amb les nou lliures de lucre de la venda de candeles. Mana seguir amb el costum de la venda de candeles en aquest altar.
S’interroga sota jurament Tomàs Salzina i Antoni Salzina, obrers
de la parròquia, sobre l’honestedat del sagristà i dels altres preveres.
Declaren que ara és correcte, però Pere Ferriol, abans de ser sagristà,
havia tingut una concubina amb la qual va tenir una ﬁlla que ara
viu amb ell. Sobre el diaca, diuen que jugava a la plaça amb els
laics a daus, a la gresca i altres jocs. Sobre el comportament dels
laics, només expliquen que en Guillem Podrers, menor d’edat, no
va a missa ni a l’església des de fa uns cinc anys.
SANT JOAN
BELLCAIRE)

DE

BEDENGA,

DIT DE

BELLCAIRE (I

LA CAPELLA DEL CASTELL DE

Visitada el 5 d’agost de 1420.
Hi troba Antoni Gerald, sagristà, i Bernat Peregrí, regent de la
domeria per Bernat Jeroni, domer beneﬁciat al monestir d’Ullà.
Inspecciona els ornaments sagrats i objectes litúrgics de l’església. Visita l’altar major, sota invocació de Sant Joan Baptista, i
l’altar de Santa Eulàlia, on mana fer dos panys i concedeix quaranta
dies d’indulgència als benefactors.
S’interroga el sagristà, Antoni Gerald, sota jurament, sobre el
comportament dels laics. Declara que Gebrat, laic, és excomunicat
des de fa temps i que Antoni Vidal no respecta degudament els
preceptes de les festes de l’Església.
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Interroga sota jurament els obrers, Bernat Moror i Bernat
Terreny, que declaren que el servei dels preveres és bo. Expliquen,
però, que el dissabte de rams passat, Guillem Coll de Sobrestany
va enviar un home a buscar el sagristà per la darrera confessió
del seu pare difunt, que estava malalt. El sagristà respongué que
era hora de dinar i que hi aniria després. Però quan va arribar, el
malalt era moribund i va morir sense rebre els sagraments. També
declaren sobre l’expulsió de dues dones de l’església. Bernat Moror
va veure com el sagristà, el passat mes de febrer, mentre celebrava
missa major, expulsava violentament de l’església Regina i Rosa, que
venien de sentir missa de la capella del castell, dient que anessin a
la capella. Pel que fa a la resta, els preveres són honestos i rectes.
El prior de Bellcaire, Andreu Pere Ramon, juga amb laics a taules
a la plaça. Sobre el comportament dels laics, també fan referència a
Gebrat, excomunicat des de fa temps.
S’interroga Pere Martí, batlle de la parròquia, sobre els punts
anteriors. Del cas de Coll de Sobrestany creu que no fou culpa del
sagristà que morís sense rebre els sagraments. També declara haver
sentit pel poble el cas de les dues dones foragitades de l’església, que
primer sentien missa a la capella del castell i després a l’església.
També admet, com a batlle, que Pere Gebrat, àlies Stampa, va venir
a denunciar que el sagristà l’havia tret de casa seva a cops de bastó
i amb males paraules, però no sap per quin motiu.
Interrogat també el laic Antoni Andreu, àlies Vidal, diu que la
parròquia no està contenta amb els serveis dels preveres, ja que per
Quaresma no diuen les vespres en veu alta i el domer falta a
moltes hores canòniques. Declara que es diu que Pere Camardell
va morir sense confessió perquè el sagristà no va voler administrar-la. Parla també del cas de Joan Coll, pare de Pere Coll, i
d’un tercer cas, a casa de Bernat Rei, on va morir una persona
sense confessió quan el sagristà era a Ullà. Conﬁrma l’episodi de
l’expulsió de les dues dones de l’església. Acusa de concubinari
el sagristà amb una tal Juliana d’Ullà, que el sagristà manté.
Explica, ﬁnalment, que Pere Flandí, prevere, va mostrar el seu
membre a una dona anomenada Francesca, muller d’Antoni Púbol, a la porta de la torre.
El mateix dia el bisbe visita la capella del castell de Bellcaire,
sota invocació de Santa Maria, on troba un instrument públic vàlid
i en perfecte estat, del qual només ﬁgura la intitulació i l’atorgant,
Bernat Cabrania.
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Hi són presents el discret Andreu Pere Ramon, prior, Antoni
Gerald i Pere Flandí, beneﬁciats, i Bernat Peregrí, també beneﬁciat,
tot i que no sempre hi resideix.
Inspecciona l’altar major. Hi troba una imatge de plata de la
Verge amb Jesús, d’elevat preu, una mà d’argent, una creu d’argent
i cristall i moltes altres relíquies precioses, dos calzes d’argent, un
bell pal·li i altres ornaments. Ordena que en tres mesos es faci una
caixa o armari de fusta reforçada per guardar aquests objectes, amb
tres claus que hauran de tenir una el prior, l’altra un dels preveres
de la capella elegit i la darrera alguna persona escollida pel senyor del
castell. També mana que el prior i els preveres facin inventari dels
béns de l’esmentada capella en quinze dies i en remetin còpia al
bisbe. Visita també l’altar de Sant Joan i l’altar de Sant Pere.
Tots els preveres, junts i per separat, presenten al bisbe certes
qüestions en disputa entre el prior i els capellans de la capella, i
també altres entre el prior i el sagristà de l’església parroquial. El
bisbe, que no pot caminar, disposa un termini de sis dies perquè
tots diguin i proposin, l’un contra l’altre, allò que creuen necessari
fer saber per a la reforma de l’església parroquial i de la capella
del castell. Altrament, passats els sis dies, el bisbe reformarà, tant
pel que fa a l’església i la capella com al prior i els preveres, el
que consideri.
SANT CUGAT D’ALBONS

Visitada el dimarts 6 d’agost de 1420.
Hi troba Dalmau del Pou, sagristà, Dalmau Geurau, beneﬁciat de la confraria, i Raimon Guillem, beneﬁciat a l’altar de Sant
Miquel. Són absents Jaume Miquel, diaca, Antoni Perpinyà, domer,
beneﬁciat a Sant Pere Pescador, Raimon Vilafreser, beneﬁciat a l’altar
de Santa Maria, domer a Alveralla, i Galcerà Florença, beneﬁciat
a l’altar de Sant Honorat, que té la sagristia de Serra de Daró. La
col·lació dels beneﬁcis és del Capítol de Girona, excepte el de Sant
Honorat, de presentació del senyor d’Albons i el de Santa Maria,
presentació que comparteixen el senyor d’Albons, la capellania i el
sagristà.
El bisbe inspecciona els ornaments sagrats i objectes litúrgics, l’altar major, el de Sant Miquel, el de Santa Maria, que mana
moure a una altra zona de l’església, i el de Sant Honorat. Destaca l’ordre de fer un cor o trona d’aquí a la Mare de Déu d’agost de
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l’any vinent. També ordena respectar l’antic costum que hi existeix
sobre les sepultures i que està escrit al responsori de l’església, i
al sagristà que retorni allò que va rebre per raó de les sepultures
a aquells a qui ho degui.
Interroga sota jurament Dalmau Guerau, beneﬁciat. Sobre els
serveis del sagristà i els altres capellans diu que és bo, excepte
dels absents, que no serveixen des del començament de juny. Pel
que fa al comportament del sagristà, diu que renega quan s’enfada. D’altra banda, aﬁrma que el sagristà va vendre una vinya del
beneﬁci de Santa Maria i un camp de conreu a Raimon Feliu per
trenta lliures, del qual havia de fer trenta sous anuals de cens per
al beneﬁci, però no sap si la venda va ser legal. També parla de
dues llànties de l’església que té Antoni Belli i que sovint no cremen
durant mesos. El bisbe mana al sagristà posar-hi remei i commina
els deutors sota pena d’interdicte.
Interroga també Guillem Arbonés, abans cònsol, obrer de
l’església. Diu que el servei dels preveres és bo, però es queixa
dels que són absents des de primers de juny. Sobre llur fama,
explica que Dalmau Guerau té fama de tenir una concubina a
casa seva, l’Anna, de la qual té tres ﬁlls, però creu que no estan
junts des de l’últim sínode. També diu que el sagristà és difamat
amb una serventa seva, per la qual el bisbe ja el va castigar. Diu
que el sagristà renega, com quan va tenir un assumpte amb uns
compromissaris per una vinya del beneﬁci de Santa Maria, dient “Malgrat n’aja Deu”. També al·ludeix a la venda del camp a
Raimon Feliu per 30 lliures, de les quals havia de fer 30 sous de
cens i tasca, braçage i mitja calcadura pel beneﬁci. Es diu que
Pellicer d’Albons oferia per l’esmentat camp a l’esmentat beneﬁci
50 lliures i les altres coses, com l’anomenat Raimon Feliu. També
parla d’una vinya que el sagristà reté, on fa tres mitges quarteres
de blat per l’esmentat beneﬁci, quan Pere Roques li havia promès
per ella dues mitgeres de blat anuals o bé 10 lliures de preu i
una mitgera l’any.
El bisbe interroga després l’esmentat Francesc Roques, laic.
Explica que Dalmau Guerau va vendre quaranta sous, el preu d’un
cert censal del beneﬁci de confraria, que rebia al lloc de Verges,
però no sap de qui. També que el sagristà va vendre un camp i
que reté per a ell una vinya del beneﬁci de Santa Maria, es diu
que de forma fraudulenta. Pel que fa als altres punts, declara com
el testimoni anterior.
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Per això, el bisbe ordena al sagristà que, en quinze dies i sota
pena de cent sous, presenti els documents de venda, la retenció
del camp i la vinya i la llicència de venda. Ordena que en aquest
termini compareguin els comissaris de les vendes de les propietats
i els compradors. Altrament, passats aquests quinze dies, els sigui
privada la possessió de les propietats als compradors.
SANTA MARIA

DE LA

TALLADA

Visitada el dimarts 6 d’agost de 1420.
Hi troba Pere Garriga, sagristà. És absent Arnau Roca, beneﬁciat
a l’altar de Santa Maria, que és canonge a Girona i serveix per ell
el sagristà. També és absent Sorrelats, beneﬁciat a l’altar de Sant
Salvador, que és a la seu de Barcelona. La sagristia és de col·lació
de la confraria de la parròquia i el beneﬁci de Santa Maria ho és de
l’abat de Sant Tomàs. Els fruits del beneﬁci de Sant Salvador els
té l’obreria, que fa quatre anys que no se serveix.
Després de l’absolució general dels difunts, com és costum,
el bisbe inspecciona els ornaments sagrats i objectes litúrgics de
l’església. Visita l’altar major, on la gent del lloc demana al bisbe
que faci residir el beneﬁciat, ja que el beneﬁci té dotació suﬁcient.
El bisbe mana comparèixer el beneﬁciat per justiﬁcar la seva absència i mostrar la dotació corresponent. També visita l’altar de
Sant Salvador.
Interroga sota jurament el sagristà que explica el bon comportament cristià dels parroquians. Preguntat sobre la manca d’aigua
a les fonts baptismals, respon que des que ell és sagristà aquí, és a
dir, des de fa uns quinze mesos, no n’hi ha. Per això, quan ha de
batejar, el padrí posa aigua del pou a la font, el sagristà la beneeix
seguint l’ordinari i posa el crisma.
El bisbe mana citar Berenguer Albert, prevere de Vilatenim,
perquè retorni els fruits del beneﬁci de Santa Maria que rep des
de fa nou mesos sense que ningú no hi serveixi.
Després, interroga sota jurament Berenguer Castelló i Miquel Martí,
laics de la parròquia, sobre l’estat de les fonts baptismals, que no tenen
aigua. Informen que no saben sinó que les fonts estan trencades des
de fa uns quinze anys, i expliquen el sistema amb el qual el sagristà
bateja, descrit per ell més amunt. Finalment, declaren que la vida i
fama del sagristà és honesta i, tot i que abans acostumava a jugar a
taules i a renegar, des de fa un any no ha comès cap més falta.
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TOR

Visitada el dijous 8 d’agost.
A Tor, església sufragània de Sant Esteve de Medrinyà (Maranyà), no hi troba cap prevere resident.
El bisbe visita primer els ornaments sagrats i objectes litúrgics
de l’església. Troba el cos de Crist en bon estat, però sense llum,
tot i que hi ha oli a les llànties. Per això, condemna el sagristà a
pagar cent sous dels béns de la sagristia. Visita l’altar major i l’altar
de Santa Maria.
Mana citar Pere Requesens (el diaca citat a la parròquia de
Sant Esteve de Maranyà) a comparèixer en el termini de quinze dies
per mostrar la dotació d’algunes llànties i candeles que va instituir
Pere Miquel de Tor en aquesta església. També ordena comparèixer
els responsables de mantenir un ciri instituït per domina Francesca,
muller difunta de Dalmau Corell, en deixa testamentària, i que va
cessar ja fa dos anys. També va cessar ja fa trenta anys una almoina de tres mitgeres de blat instituïda per Guillem Vidal, difunt.
Sobre ella, el bisbe mana al sagristà que mostri al vicari general
cert procés incoat amb el pretext d’aquesta almoina, per tal que
en pugui fer justícia.
SANT ESTEVE

DE

MARANYÀ

Visitada el dijous 8 d’agost de 1420.
Hi troba Joan Miquel, sagristà, i Pere Requesens, diaca. És
absent Pere Robí, domer, que és beneﬁciat a Verges. El sagristà és
qui serveix el seu beneﬁci. La sagristia pertany al senyor Gabriel
Pavia.
Inspecciona, en primer lloc, els ornaments sagrats i objectes
litúrgics de l’església. Com a tot arreu, mana fer un tabernacle per
al cos de Crist. També disposa, com fa arreu des de la seva visita a
Palafrugell, fer una capsa o teca per a les àmfores del crisma i Sants
Olis, com les d’aquella església. Les fonts baptismals, en correcte
estat, no tenen, però, un bon cobertor. Mana cimentar-lo i afegir-hi
una anella de ferro. Visita l’altar major i l’altar de Santa Maria.
Interroga el diaca Pere Requesens. Aﬁrma que tot és correcte,
el servei del sagristà, el seu comportament i el dels parroquians,
afegeix només que, de tant en tant, deixa de cremar una llàntia
que té Guillem Pere Besalú.
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Després, Guillem Pere Besalú i Nicolau Vilarnau, obrers, són
interrogats sota jurament i declaren que no saben de cap vici del
sagristà, llevat d’allò que ﬁgura a la carta que ells han presentat al
bisbe. Diuen que el sagristà renega i fa l’oﬁci jurant pel ventre, el
cap i altres parts deshonestes de Déu.
Finalment, interroga el sagristà sobre el diaca, el seu servei
i comportament. Declara que és bo i recte. Només destaca que té
una serventa anomenada Gueraula, de seixanta anys, que abans
havia servit altres capellans, però no és difamat amb ella. A més de
les llànties que han cessat de l’església de Tor, explica que els tres
preveres, sagristà, domer i diaca, ja fa tres anys que no fan la missa
que han de dir el dissabte a l’altar de Santa Maria, rotativament,
per un llegat de tres peces de terra, una per a cada beneﬁciat. El
bisbe condemna els preveres a retornar tot el que han percebut per
aquest llegat. Mana al diaca que executi la condemna i, d’aquests
diners, faci celebrar la missa.
En acabar, els obrers de la parròquia exposen al bisbe una
controvèrsia: el sagristà rep certa quantitat d’oli per encendre les
llànties, però no és suﬁcient. Els obrers s’ofereixen a encendre
les llànties gratuïtament i demana que l’oli que rebi el sagristà
sigui per il·luminar-les, mentre que el sagristà suplica que no li
treguin la seva possessió. Es remet el cas a la justícia del senyor
bisbe.
SANT SADURNÍ

DE

GARRIGOLES

El bisbe la visita el dimarts 13 d’agost de 1420.
En arribar, no hi troba cap prevere, i l’església a les fosques,
desposseïda de cura i règim. Els absents són Esteve Salvador, sagristà, que viu a Peratallada com a educador d’una ﬁlla de Gelabert de Cruïlles, i Pere Marimon, domer, beneﬁciat a Sant Vicenç
de Ses Olives. Ambdós beneﬁcis tenen la cura d’ànimes i són de
col·lació del prior de Palafrugell. El bisbe els mana que en quinze
dies compareguin per tal de justiﬁcar la seva absència. Havent-se
informat que són els obrers de la parròquia qui reben els fruits
de la sagristia sense fer-la servir ningú, els cita també per retre
comptes, sota pena d’excomunió.
Inspecciona l’estat material de l’església. La píxide d’argent
conté les sagrades formes que, sorprenentment, són recents, ja
que fa poc un frare les hi ha reposat. Però les fonts baptismals
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estan trencades, obertes i seques. Mana tenir un recipient de terra, posar-lo dins la font i cobrir-la. Visita l’altar major i l’altar de
Sant Joan.
Interroga Joan Borràs, Pere Ferrer i Ponç Collada, laics de la
parròquia, que declaren que el servei és dolent, ja que s’haurien de
dir sis misses setmanals i de vegades passen dos o tres setmanes
sense que se n’hi digui cap. La darrera Pasqua de Resurrecció
no es va celebrar. Havia de dir missa el domer, però va fer-ho a
Vilopriu. També expliquen que aquest ha de celebrar, per al seu
beneﬁci a Sant Vicenç de Ses Olives, cinc dies per setmana, però
des de fa sis anys no en fa ni la meitat. Sobre el seu comportament, diuen que és honest, tot i que juga a la gresca, a daus i a
naips. Sobre l’administració dels sagraments i l’extremunció, que
pertoquen també al domer, diuen que quan domina Francesca de
Palou va caure malalta, va enviar la seva jove a buscar el domer
diverses vegades per sentir confessió, i aquest no va voler-hi anar.
Quan aquella li va demanar l’extremunció, el domer va exigir el
pagament previ de dos sous. Sobre les llànties de l’església diuen
que són els obrers qui administren l’oli dels llums, però és el
domer qui en té la clau, i sovint aquestes s’apaguen perquè no
les encén.
El bisbe, rebent denúncia que a Sant Vicenç de Ses Olives,
sufragània de Garrigoles, el teulat està foradat, mana reparar-lo. El
domer, assabentat de l’estada del bisbe, hi acudeix, i el bisbe mana
el seu empresonament pels defectes esmentats. El domer s’obliga
lliurement davant de Dionís Begudà, procurador ﬁscal del bisbe, a
ingressar l’endemà a la presó del palau episcopal de Girona, sota
pena de 25 lliures. Finalment, atenent la súplica del domer, i en
presència dels testimonis Pere Bou, prevere, i del sagristà d’Ullà,
el bisbe prorroga la data d’ingrés a la presó al proper dissabte
(17 d’agost) sota pena de 50 lliures, privació de beneﬁci i presó
perpètua.
El divendres 16 d’agost s’interroga Pere Soler, laic de la parròquia següent (?), obrer de l’església. Declara que el sagristà mai
no serveix aquí. Que quan aquest va arribar, va dir tres o quatre
misses i va renunciar als fruits del seu beneﬁci, que recullen ara
els obrers. El domer, per la seva banda, també estigué alguns anys
sense fer servei, en els quals els obrers també rebien els fruits beneﬁcials, dels quals poden retre comptes al senyor bisbe. Fa cosa
de quatre anys que el domer serveix personalment i rep els seus
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fruits beneﬁcials, però la gent no està contenta, ja que no diu les
matines, vespres ni cap altra hora canònica, no toca matines ni
les altres hores, i segons els que tenen la clau de l’església, no celebra totes les misses, com la del Corpus a la darrera Pasqua. Pel
que fa a l’administració de sagraments, conﬁrma la negativa del
domer a donar l’extremunció a domina Francesca de Palou. Diu
que Francesc Fluvià, que té la clau de l’església, li va explicar que
aquella dona va haver d’anar a buscar un capellà de Verges. També
explica que Joan Garrigoles volia batejar la seva ﬁlla i va anar a
buscar diverses vegades el domer a casa seva, però no el va trobar,
creia que aquest s’amagava.
S’interroga ﬁnalment Joan Llogaia, l’altre obrer, que afegeix que
al domer, dels quatre darrers anys, li pertocava fer servei durant
dos, i ni tan sols en va fer un. Explica que dels dos sous que havia
de donar el testimoni per a l’extremunció de domina Francesca de
Palou, aquest va donar al domer dotze diners, i els dotze restants
els va pagar al germà Pere Porcel.
SANT PERE

DE

VILOPRIU

Visitada el divendres 10 de gener de 1421.
En arribar el bisbe no hi ha cap prevere, ja que la sagristia,
segons li expliquen, és vacant des de fa temps. Els fruits del beneﬁci
els obtenen els obrers, que els utilitzen perquè altres preveres facin
el servei amb llicència.
Dóna pas a la inspecció dels ornaments sagrats i els objectes
litúrgics de l’església, l’altar major i el de Santa Maria. Troba el cos
de Crist en un cofre d’ivori sobre l’altar de Santa Maria, al cap de
la imatge de la Verge, embolcallat en un corporal net. Ordena que
en un any es traslladi l’altar major a una altra part de l’església, ja
que el teulat de sobre pot caure, es tanqui l’ediﬁci religiós en mig
arc i s’hi faci el cap de l’església, es construeixi un tabernacle i es
traslladi l’altar. Troba una custòdia de fusta per a la comunió dels
malalts i els altres objectes en mal estat, no hi ha crisma ni olis,
la font baptismal és oberta i bruta. Els dos altars tenen molt pocs
ornaments i no hi ha calze.
Tampoc l’església és prou digna en llibres ni altres béns, però
els parroquians són pocs i pobres. Tanmateix, una llàntia crema
constantment davant del sant cos de Crist.

UNA VISITA PASTORAL AL BAIX EMPORDÀ ALS ANYS 1420-1423
SANTA MARIA

DE

409

COLOMERS

El bisbe la visita el dilluns 13 de gener de 1421.
Quan hi arriba, no hi troba cap prevere, tot i que normalment
serveix Joan Martí, que regeix la domeria per Dalmau del Pont,
sagristà d’Albons, i també la sagristia, per Guerau Serra, clergue
d’Amer. Joan Martí es presenta més tard, tot just arribat de Verges,
on ha estat amb l’abat d’Amer. Joan Martí també serveix el beneﬁci
de l’altar de Sant Joan. El regeix Francesc Alagot, absent, que és
a Barcelona. Els beneﬁcis curats, sagristia i domeria, pertanyen a
l’abat d’Amer, i el beneﬁci de l’altar és de presentació laica.
El bisbe visita, tot seguit, els ornaments sagrats i objectes
litúrgics de l’església. Inspecciona l’altar major, que troba tan brut
que condemna el curat a pagar dos sous, i l’altar de Sant Joan.
S’interroga després sota jurament Bernat Batlle, batlle de Colomers, que desconeix si Joan Martí serveix bé el seu beneﬁci, però
creu que la parròquia està satisfeta amb ell. Explica que aquest
té una serventa a casa seva anomenada Caterina, que no és de
l’Empordà i que té entre quaranta i cinquanta-dos anys. No sap si
tenen relacions ni ﬁlls.
SANTA MARIA

DE

GAÜSES

Visitada el dimecres 15 de gener de 1421.
El seguici de la visita no hi troba cap capellà. El sagristà,
Bernat Ros, és fora tot el dia, a Girona, ignorant que el bisbe havia
de visitar la parròquia. El beneﬁci, unit al de la confraria, és de
presentació del capellà major, l’honorable Gabriel Pavia.
Inspecciona després els ornaments sagrats i objectes litúrgics
de l’església, que troba molt correctes i en bon estat, i visita l’altar
major i l’altar de Sant Joan.
S’interroga sota jurament Bartomeu Bonet, laic i obrer de la
parròquia, que aﬁrma no saber de cap mal comportament dels laics
ni cap vici del capellà, llevat que, de tant en tant, tal i com ell mateix ha vist, el sagristà juga a la gresca amb els laics. Això mateix
declara, també, el batlle del lloc.
SANT MARTÍ

DE

JAFRE

Visitada el divendres 17 de gener de 1421.
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En arribar, el bisbe no hi troba cap prevere. Antoni Lleó, sagristà, que viu a Verges, és absent, i Berenguer de Puig, domer
absent, clergue encara sense l’ordre de presbiterat, comparteixen
el mateix servei de la cura d’ànimes. Serveix la sagristia el propi
sagristà, ara absent, durant la setmana. Aquest va renunciar als
fruits del beneﬁci ara fa uns cinc anys, rendes que reben ara els
obrers de la parròquia i el fan servir pel mateix sagristà o bé per
un altre prevere que vulgui fer-ho. En comptes del domer, serveix
Pere Lampayes, que viu a Verges.
Primer inspecciona els ornaments sagrats i objectes litúrgics
de l’església. Visita l’altar major i el de Santa Maria.
Interroga sota jurament Arnau Rupià, obrer, sobre els serveis
del domer i el sagristà i sobre la seva fama i conducta. Diu que
no sap res, excepte que ha vist ambdós preveres jugant a daus i a
altres jocs molts cops. Respecte al comportament cristià dels parroquians, no sap de cap mala conducta.
El bisbe cita Berenguer de Puig, el domer absent, a respondre
si té dispensa per no residir en el seu beneﬁci i explicar per què
no ha rebut encara els ordes presbiterals. D’altra banda, ordena al
sagristà a residir permanentment i servir el seu beneﬁci en aquesta
església, a partir del primer de juny vinent. També li ordena presentar la llicència d’arrendament del beneﬁci de Verges i revoca
la potestat dels seus veguers de donar a aquest prevere cap més
llicència de servei que no sigui per a la seva sagristia.
Finalment, com que el sagristà d’Albons és denunciat per no fer el
servei d’una missa cada dissabte que l’ha de fer en aquesta església, li
ordena comparèixer per fer justícia el dia 20 del present mes de gener,
sota pena de 10 lliures. El sagristà és absolt per haver comparegut.
SANT MATEU

DE

VALL-LLÒBREGA

Visitada el dissabte 4 de setembre de 1423.
El bisbe hi troba el discret Pere Pujol que serveix la sagristia
per Pere Margarit, absent. Pujol també serveix el diaconat que té
Galcerà Florença, diaca absent.
En la visita als ornaments sagrats i objectes litúrgics troba
que les sagrades formes, no gaire recents, són en un cofre penjat
sobre l’altar major. Ordena fer un tabernacle i per costejar-lo concedeix una anyada de les vuit lliures que la parròquia ingressa del
testament de Vives. Si encara hi resta alguna quantitat ordena fer,
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també, una custòdia d’argent de 12 o 13 lliures per a la comunió
dels malalts. Si no hi queda res, mana que es faci amb la que correspongui en el futur.
Inspecciona l’altar major on cal fer un cobertor i una ara
perquè no hi hagi dubte sobre si ha estat consagrat. També revisa
l’altar de Sant Vicenç i mana fer una altra ara i un cobertor amb
els béns de l’heretat de l’esmentat Vives.
La fama i el comportament de regent semblen bons.
A l’habitatge del sagristà hi ha alguns graons de l’escala trencats. Ordena al sagristà invertir quatre ﬂorins en la reparació, previ
coneixement del regent i dels obrers.
Finalment, demana veure el testament de l’esmentat Raimon
Vives, el qual féu hereva l’Església.
SANTA EUGÈNIA

DE

VILA-ROMÀ

Visitada el dissabte 4 de setembre de 1423.
El bisbe hi troba el discret Antoni Predó, regent de la sagristia
curada per Bernat Lavanera que està al servei de l’arquebisbe de
Tarragona. També hi troba Marçal sa Badia que serveix la domeria
sense cura d’ànimes que té Antoni Bellot, secretari del bisbe, i Joan
Caner, beneﬁciat a l’altar de Santa Maria.
Primer el bisbe visita el Sant Cos de Crist, tancat en una custòdia d’argent que penja sobre l’altar. Ordena fer el tabernacle. També
inspecciona el crisma i els Sants Olis i les fonts baptismals. Ordena
fer una custòdia d’argent per a la comunió dels malalts.
Visita després l’altar major i mana fer un cobertor de coure.
Com que alguns preveres celebren amb calze d’estany, els prohibeix
celebrar-hi si no és amb calze d’argent, sota pena de deu lliures cada
cop que es contravingui, i la tercera part del que es recapti mana
que es dediqui a fer la custòdia o tabernacle. Sobre les vestidures sacerdotals, que en són poques, ordena fer una camisa i dos amits.
Visita també l’altar de Sant Joan i ordena fer mànigues noves a
la camisa, un altre cobertor de coure, un missal i un calze d’argent.
Vol que tot ho faci el beneﬁciat dels seus propis béns, sota pena de
deu lliures, o que ho carregui a qui correspongui.
Els llibres són bons, tot i que cal reparar el breviari, abans de la
festa de Sant Joan Baptista. Com que no hi troba les constitucions,
el bisbe ordena al sagristà que les tingui en el termini d’un any.
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El mateix dia el bisbe visità la capella de Santa Maria de
Palamós i el seu altar, que va trobar bé, és a dir, que hi havia robes, pal·lis, cobertor de coure, corporals i ara, canelobres de ferro,
vestidures netes, missal i calze d’argent adornat. Tot bé.
MONESTIR

DE

SANTA MARIA

DEL

MAR

Visitat el dilluns 6 de setembre de 1423.
El bisbe visita aquest monestir de monges de l’orde de Sant
Benet, construït a la parròquia de Sant Martí de Calonge. Hi troba
Magdalena Vilana, monja d’aquest monestir, que hi viu sempre i que
aﬁrma que no hi ha cap més monja al monestir. Sobre el valor del
priorat, respon que actualment les seves rendes sóns d’uns 25 sous.
Però té terres i altres possessions que la pròpia monja fa conrear.
D’elles, juntament amb les almoines dels ﬁdels del Crist, en poden
viure les monges del monestir.
Declara que el prior del castell de les Medes li va prendre
molts bous i altres animals i béns del monestir de forma indeguda
i injusta.
Sobre el dret del priorat d’aquest monestir explica que hi ha
pendent una qüestió indecisa entre la venerable Beatriu de Pau,
monja de Sant Daniel de Girona, i la pròpia Magdalena.
El bisbe visita, en primer lloc, l’església del monestir. Fan obres
a la teulada. L’altar major i els altres altars estan pobrament ornamentats. Hi ha dos calzes trencats.
Visita també el dormitori i les altres cases del monestir. Troba
que hi ha pocs llibres, tot i que n’hi ha alguns de bons.
El bisbe no ordena res sobre tot això, a causa de la pobresa
del monestir. Però concedeix quaranta dies d’indulgència a tothom
que vulgui, d’alguna manera, ser benefactor del monestir.
SANT MARTÍ

DE

CALONGE

Visitada el dilluns 6 de setembre de 1423.
Hi troba Nicolau Madrens, sagristà, que hi era per rebre’l, tot
i que normalment viu a l’església de Sant Feliu de Guíxols, on és
beneﬁciat. Serveix per ell Joan Guillem. També hi troba Guillem
Pedró, domer, Francesc Ferrer, que serveix la domeria de Guillem Pujol, domer, al servei del patriarca de Jerusalem. També hi ha
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Salvador Ferrer, beneﬁciat a l’altar de Santa Maria, i Ponç Negrell,
beneﬁciat a l’altar de Sant Miquel. Són absents Jaume Ros, domer,
que cessà el seu servei fa un mes, Joan Terrades, beneﬁciat al beneﬁci anomenat del Puig instituït a l’altar de Santa Maria, que també
va cessar fa un mes.
Després de la missa i l’absolució general, el bisbe inspecciona
les sagrades formes, tancades en una custòdia d’argent i dins d’un
tabernacle.
També hi troba una altra custòdia d’argent per dur la comunió
als malalts. Examina també els llibres i els llums.
S’ordena al claver que toqui les matines durant un quart
d’hora com és habitual, però diferenciant entre els dies feiners i
els dies de festa: els feiners ha de tocar una campana com fa sempre, mentre que els festius ha de tocar-ne dues, sense sobrepassar
aquell quart d’hora. També ordena als obrers comprar, d’aquí a
la festa de Sant Martí, bàculs o bordons amb aquells sis ﬂorins
que van rebre d’una condemna executada sobre un clergue, sota
pena d’interdicte.
Mana als clergues dir les matines i les vespres en veu alta,
assistint-hi tots plegats. Als que no acudin a les matines, els imposa
una pena de dotze diners, als que no assisteixin a missa, dotze més,
i als que s’absentin a les vespres, sis diners. Les penes s’hauran de
repartir a parts iguals entre els clergues i l’obreria.
Finalment, ordena al sagristà que el ciri Pasqual cremi amb
aquelles rendes que rep anualment amb aquesta ﬁnalitat.
SANT MATEU

DE

CANET

DE

VERGES

Visitada el dijous 9 de setembre de 1423.
Hi troba Bernat Pelegrí, sagristà que no hi resideix.
Feta l’absolució general, el bisbe visita els ornaments sagrats
i objectes litúrgics. Hi troba la custòdia d’argent i una altra per a
la comunió dels malalts. Hi ha, a més, dos calzes d’argent.
Visita les fonts baptismals, l’altar major i el de Santa Maria.
Sobre els llums, n’hi ha un que crema constantment, de l’obreria.
SANT ANDREU

DE

PEDRINYÀ

El bisbe la visita el dissabte 11 de setembre de 1423.
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Rep el bisbe Berenguer Simó, rector de l’església o domer, que
hi resideix constantment.
Després de l’absolució general, el bisbe examina els ornaments
sagrats i objectes litúrgics. En primer lloc, la custòdia del cos de Crist,
que és de llautó, i la de la comunió dels malalts, que és de fusta.
Ordena fer-ne una d’argent d’aquí a dos anys. Visita també les fonts
baptismals i l’altar major.
Els llibres són correctes, d’acord amb les possibilitats dels
parroquians. Hi ha dos llums: l’un és a càrrec de l’obreria, i l’altre
crema amb les rendes de les almoines.
SANTA MARIA

DE

FENALS

Visitada el dimarts 14 de setembre de 1423.
Hi ha Antoni Sporach, rector, tot i que ara viu a l’església de
Calonge.
Un cop feta l’absolució general, com és costum, el bisbe observa
els ornaments sagrats i objectes litúrgics, la custòdia amb el cos de
Crist és de plata, però no ho és la de la comunió dels malalts. Ordena fer-la d’argent. Les fonts baptismals estan trencades però n’estan
construint de noves. El bisbe ordena tenir-les per Tots Sants.
Visita l’altar major i el de Sant Corneli, que és molt pobre.
Concedeix quaranta dies d’indulgència als que col·laborin en la seva
ornamentació. A causa de la pluja, concedeix llicència al rector i
als parroquians perquè traslladin l’altar a una altra banda de l’església.
Segons diuen els obrers, el comportament i el servei del rector
és correcte.
La casa del rector és ruïnosa i inhabitable. Demana recaptar
informació per tal de determinar responsabilitats.
ESGLÉSIA

DEL MONESTIR DE

SANT FELIU

DE

GUÍXOLS

Visitada el dimecres 15 de setembre de 1423.
Hi troba presents: l’abat Berenguer, el prior i cambrer Vicenç
Verdera, l’infermer Francesc Mata i els monjos Francesc Net,
Bartomeu Boet, Marc Teixidor i Pau Armenguer. Els monjos absents són: Bernat Torroella, sagristà, que és a casa dels seus pares,
Antoni Says, refectorer, que està estudiant a Barcelona, Berenguer
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Serra, malalt, i Galeas Abella, que és a Nàpols, però sense llicència
abacial. Finalment, els frares Marina i (Pere) Dolcet, novicis, són
a casa dels seus pares.
També hi troba presents els clergues següents: Antoni de Pau,
capellà curat, Pere Gifró i Pere Madrens, porcioners, Nicolau Madrens
i Pere Cunill, beneﬁciats a l’altar de Sant Antoni. Els absents són:
l’honorable Dalmau de Raset, porcioner, ardiaca de Girona, i Damià
Salelles, que és a la diòcesi de Tarragona, beneﬁciat a l’altar de la
Santa Creu. També són absents Antoni Oliver, que és al monestir
de Banyoles, i Francesc Salvador, al servei dels oﬁcials de Girona,
ambdós beneﬁciats a l’altar de Sant Nicolau.
Després de la celebració de la missa i l’absolució general, el
bisbe visita els ornaments sagrats i objectes litúrgics. Ultra la custòdia per acollir el cos de Crist, també n’inspecciona una segona de
plata, sense formes consagrades, amb dos àngels daurats, situada
al pinacle del retaule.
Troba l’altar major o de Sant Feliu ben proveït. Les vestidures sacerdotals, els calzes i missals, són més que satisfactoris.
També visita l’altar de Santa Maria, l’altar de Sant Jaume i Sant
Cugat, l’altar de Sant Antoni, el de Sant Pere, l’altar de la Santa
Creu, que està molt ricament ornamentat, el de Sant Benet i el
de Sant Nicolau. Tots són proveïts per la comunitat de l’església,
excepte l’altar de la Santa Creu, que ho és pels Pujades, ciutadans
de Barcelona.
Els llibres de l’església i del monestir són bons i suﬁcients.
Hi ha quinze llums.
Ordena a tots els monjos i beneﬁciats llevar-se i participar cada
dia a les matines i vespres, i tenir interès en la missa. Els imposa
una pena de dos diners per a cadascun dels que s’absentin sense
llicència de l’abat si no tenen un bon motiu. Als procuradors dels
aniversaris de l’esmentat monestir els ordena que aquells diners
retinguts els distribueixin entre els clergues.
El 18 de setembre, el bisbe comissiona Jaume Provençal i
Nicolau Oliver, mercaders de Sant Feliu de Guíxols, per revisar
l’armament que hi ha al monestir i informar el bisbe o el vicari
general del que hi manca i caldria proveir. El mateix dia, també
comissiona Pere Cima, domer de Santa Cristina d’Aro, i Jordi Hortolà, rector de Solius, per inspeccionar les cases i dependències del
monestir i informar sobre les reparacions necessàries.
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SANTA CRISTINA D’ARO

Visitada el dijous 16 de setembre de 1423.
El bisbe troba Narcís Guerau, sagristà, Martí Sunyer i Pere
Cima, domers curats, i Bernat Ganiguer, que serveix el beneﬁci de
Sant Miquel per l’honorable Dalmau de Raset, beneﬁciat. És absent Jaume Anglés, beneﬁciat a l’altar de Santa Maria, beneﬁciat a
Girona, a la seu. Els domers serveixen el seu beneﬁci.
Després de la missa i l’absolució general, el bisbe examina els
ornaments sagrats i objectes litúrgics, que troba adients. Visita l’altar
major, l’altar de Santa Maria, l’altar de Sant Vicenç i l’altar de Sant
Miquel, on mana fer un amit i un cobertor, sota pena d’interdicte
si ho han de fer els laics, o pena de cinquanta sous si correspon
al clergue, aplicables a l’erari episcopal.
Hi ha quatre llums i un altre que hauria de cremar a l’altar de
Santa Maria. El bisbe mana al beneﬁciat que li presenti el document
de dotació del seu beneﬁci per establir si ha de proveir el llum.
Interroga Pere Cima sobre els parroquians qui diu que no en
sap res que no sigui bo.
Pregunta als obrers sobre els serveis dels curats i diuen, segons
interrogatori segellat, que tot és correcte.
Després, els obrers i prohoms són interrogats sobre l’antic i
l’actual beneﬁciat de l’altar de Sant Miquel. Declaren que aquests
rebien i reben el cens d’aquells quaranta ﬂorins que té el beneﬁci
i dels quals els beneﬁciats s’havien de privar mentre fossin absents
del beneﬁci, segons estableix la institució, per revertir en altres
usos piadosos, cosa que els obrers van reclamar. El bisbe, oferint
justícia, remet la causa a Joan de Palomar, vicari general, perquè
administri justícia en el seu nom.
SANT MARTÍ

DE

ROMANYÀ

El bisbe la visita el dijous 16 de setembre de 1423.
No hi troba cap clergue. El rector és el discret (Bernat) Ganiguer, que ara és a Santa Cristina d’Aro, el qual, segons diuen, va
renunciar a la rectoria. Tampoc no hi troba cap llum a l’església.
El bisbe hi fa, només, l’absolució general i tot seguit examina
els ornaments sagrats i els objectes litúrgics. Visita l’altar major,
que té dos calzes d’argent, un de daurat i un de blanc, i l’altar de
Sant Jaume i Sant Cugat.
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Ordena als obrers mostrar la llicència per rebre els fruits de
la rectoria i dóna de termini ﬁns al diumenge següent. Els obrers
ho fan dins del termini establert.
Sobre les vestidures de l’església, són correctes, excepte una
casulla esquinçada que no troben. El bisbe mana fer-ne una de
nova, però després retira el manament en haver-la trobat.
Finalment, com que plou dins l’església, mana reparar la teulada en el termini de tres mesos.
SANTA MARIA

DE

BELL-LLOC

Visitada el divendres 17 de setembre de 1423.
Hi troba el discret Bernat Ganiguer, rector.
Com a Romanyà, el bisbe fa, només, l’absolució general. Després visita els ornaments sagrats i els objectes litúrgics, l’altar major,
l’altar de Sant Miquel, el de Santa Cèlia i el de Sant Esteva. Tots
són molt pobres en ornamentació i objectes a causa de la pobresa
dels parroquians, que són quatre, el bisbe no hi dóna cap ordre.
Interrogats els obrers sobre el servei i la vida del rector, declaren que tot és correcte.
SANTA ANNA

DE

SOLIUS

Visitada el mateix divendres 17 de setembre de 1423.
Hi troba Jordi Ortolà, rector. També hi ha un beneﬁci de diaconat vacant des de fa temps, els fruits del qual reben els obrers i
amb ells el fan servir amb el permís oportú.
Després de la missa i l’absolució general, el bisbe inspecciona
els ornaments sagrats i els objectes litúrgics. Visita l’altar major
i el de Sant Joan. Els llibres són correctes i hi ha dos llums que
administren els obrers.
Interrogat el rector sobre els parroquians, declara que no coneix res que no sigui correcte. Inquirits els obrers sobre el servei,
la fama i honestedat del rector, diuen que no resideix sempre a la
parròquia, sinó que viu a Sant Feliu. Fa correctament la celebració
de la missa els diumenges i festius, però entre setmana ve molt poc
a l’església. La seva vida i fama són bones.
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347, 350
MORENCH, Antoni, clergue, 295,
383
MOROR, Bernat, laic, 255, 401
MOSSE, rabí, 220
MUR, Dalmau de, arquebisbe de
Tarragona, 219
Nàpols, 356, 415
NEGRE, Joan, clergue, 269, 379
NEGRELL, Ponç, clergue, 413
NET, Francesc, clergue, 356, 414
NOGUER, Francesc, laic, 330, 376
OLIBA, Gispert, laic, 282
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OLIVER, Antoni, clergue, 295, 356,
415
OLIVER, Bernat, laic, 386
OLIVER, Nicolau, laic, 319, 358,
415
ORTOLÀ, Jordi, clergue, 417
Osona, diòcesi d’, 186
Pabordia de Santa Maria, 203
PAGÈS, Bernat, laic, 383
Països Catalans, 194
Palafrugell, 187, 231, 232, 240,
241, 242, 243, 249, 260,
261, 262, 263, 264, 267, 268,
269, 278, 283, 284, 288, 290,
291, 294, 295, 303, 305, 307,
312, 317, 318, 322, 334, 336,
337, 342, 345, 346, 351, 361,
362, 387, 393, 395, 396, 405,
406
Sant Martí de, 202, 394
Palamós, 226, 229, 231, 232, 233,
240, 245, 362
capella de Santa Maria de,
204, 352, 412
Sant Joan de, vegeu Vilaromà
Palau-sator, 231, 239, 260, 267,
269, 279, 281, 283, 287, 293,
294, 295, 301, 307, 338, 342,
348, 350, 361
Santa Maria i Sant Pere de,
202, 388
PALOMAR, Joan de, clergue, 301, 416
PALOU, Francesca de, laica, 407,
408
Pals, 229, 231, 232, 240, 241, 260,
268, 278, 283, 288, 294, 295,
307, 310, 318, 319, 322, 342,
344, 345, 346, 361, 387, 388,
389, 395
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Sant Pere de, 202, 390
PAMELL, Bernat, laic, 330, 376
Parlavà, 232, 236
PASQUAL, Jaume, clergue, 375
PASQUAL, Joaquim, clergue, 293
PAU, Antoni de, clergue, 283, 293,
356, 357, 415
PAU, Beatriu de, monja, 355, 412
PAU, Berenguer de, bisbe de Girona, 195
PAVIA, Gabriel, clergue, 268, 269,
386, 405, 409
Pedrinyà, 228, 229, 246, 247, 256,
261, 270, 279, 288, 295, 301,
375
Sant Andreu de, 204, 413
PEDRÓ, Guillem, clergue, 412
PELEGRÍ, Bernat, clergue, 413
PELEGRÍ, Nicolau, col·lector del
subsidi papal, 367
PELLNOVA, laica, 244, 321, 373
Peníscola, 221
PENYAFORT, Raimon de, 217, 345
Peralta, vegeu Sant Climent de
Peralta
Peratallada, 227, 231, 239, 305,
360, 381, 406
PERE, ﬁll de Joan Pasqual, clergue, 317
PERE, Joan, clergue, 388
PEREGRÍ, Bernat, clergue, 294,
379, 400, 402
PERET, Raimon, clergue, 372
Perpinyà, 291, 305, 306, 371,
402
PERPINYÀ, Antoni, clergue, 294
Pins, 245
PLA, Bartomeu des, clergue, 294,
379
PLA, Bernat, laic, 330, 387

444

IMMA PUIG ALEU

PLA, Francesc, clergue, 381
PLANES, Antoni, clergue, 361
PODRERS, Guillem, laic, 400
POL, Pere, clergue, 295, 388,
389
PONT, Dalmau del, clergue, 409
POU, Dalmau del, clergue, 293,
402
POU, Pere del, laic, 387
PREDÓ, Antoni, clergue, 411
Principat de Catalunya, el 182,
183, 186, 187, 188, 190, 201,
220, 290, 366
Priorat de Sant Corneli de Montgrony, 202
Priorat de Sant Pere de Cercada,
204
Priorat de Santa Maria de Cervià,
203
Priorat de Santa Maria de Finestres, 204
Priorat de Santa Maria del veïnat
de Jonqueres, 202
PROVENÇAL, Jaume, laic, 319, 358,
415
Púbol, 237, 307, 353, 384
PÚBOL, Antoni, laic, 320, 401
PUIG, Berenguer de, clergue, 293,
410
PUIG, Bernat, clergue, 395
PUIG, Pere, laic, 393
PUJADA, Pere, clergue, 236
PUJADES, ciutadans de Barcelona,
357, 415
PUJOL, Guillem, clergue, 294,
412
PUJOL, Pere, clergue, 293, 392,
410
RAMON, Andreu Pere, clergue, 401,
402

RASET, Dalmau de, clergue, 220,
295, 301, 356, 371, 415,
416
REAL, Antoni, laic, 388
Regencós, 241, 242, 260, 288, 318,
329, 330, 350
Sant Vicenç de, 202, 397
REGINA, laica, 320, 401
REI, Bernat, laic, 401
Reims, concili de, 216
REQUESENS, Pere, clergue, 405
RERA, Joan, clergue, 293, 397
RESCLOSA, Guillem, laic, 319,
377
RESTELL, Guillem, clergue, 294,
379
RIBA, Francesc, clergue, 294, 371,
379
RIBA, Pere, laic, 324, 372
RICOMÀ, Miquel, bisbe de Barcelona, 194
Ridaura, riu, 230
Riumors, 295
ROBAÇO DE COLLIURE, Joan, clergue,
290, 399
ROBÍ, Pere, clergue, 295, 405
ROCA, Arnau, clergue, 295, 404
ROCA, Nicolau, clergue, 379
ROCABERTÍ
llinatge, 231
vescomtat de, 243
ROGER, Bernat, laic, 319, 399
ROGER, Joan, clergue, 295
ROIG, Francesc, clergue, 377
ROM, Pere, clergue, 383
Roma, 201, 214, 217, 280
Romanyà, 230, 233, 242, 247, 256,
261, 262, 279, 282, 288, 292,
334, 335, 337, 339, 341, 348,
361, 417
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Sant Martí de, 204, 416
ROQUES, Francesc, laic, 403
ROS, Bernat, clergue, 409
ROS, Jaume, clergue, 413
ROS, Nicolau, clergue, 296, 385
ROSA, laica, 320, 401
ROSSELL, Bernat, clergue, 295, 312,
394, 395
Rupià, 187, 226, 231, 232, 236,
237, 238, 373, 375
castell de, 236, 237
RUPIÀ, Arnau, laic, 410
SABATER, Berenguer, laic, 330, 376
Sadernes, 361
SADURNÍ, Antoni, laic, 319, 391
SADURNÍ, Bernat, clergue, 377
SADURNÍ, Miquel, clergue, 295,
376
SAGRERA, Bernat, clergue, 294,
381, 399
SALA, Miquel, laic, 324, 386
SALAMIR, Antoni, clergue, 294, 388,
389, 390
SALELLES, Damià, clergue, 356, 415
SALELLES, Jaume, clergue, 294,
297, 298, 299, 307, 308, 398,
399
SALRÀ, Antoni, laic, 395
SALVADOR, Esteve, clergue, 305, 406
SALVADOR, Francesc, clergue, 295,
356, 415
SALZINA, Antoni, laic, 400
SALZINA, Tomàs, laic, 400
Sant Amanç, 204
Sant Ampeli de Penedès, 204
Sant Andreu d’Avinyó del Val,
220
Sant Andreu d’Estanyol, 204
Sant Andreu d’Oliveda, 203
Sant Andreu de Bestracà, 202

Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
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Andreu de Borrassà, 203
Andreu de Castanyet, 204
Andreu de la Barroca, 204
Andreu de Llorona, 203
Andreu de Mata, 204
Andreu de Reminyó, 204
Andreu de Salou, 204
Andreu de Serinyà, 202
Andreu de Socarrats, 202
Andreu del Coll, 202
Andreu del Terri, 203
Aniol de Finestres, castell,
204
Sant Antoni de Calonge, 246
Sant Bartomeu de Batet, 202
Sant Bartomeu de Camallera,
203
Sant Breç de Tapis, 203
Sant Cebrià d’Esponellà, 202
Sant Cebrià de Falgars, 204
Sant Cebrià de Flaçà, 202, 238
Sant Cebrià de Lledó (els Metges), 202, 203, 210, 218, 242,
260, 279, 288, 293, 294, 296,
297, 298, 307, 308, 311, 315,
319, 322, 333, 337, 342, 345,
361, 398
Sant Cebrià de Mollet, 203
Sant Cebrià de Pujarnol, 204
Sant Cebrià de Torroella de Fluvià, 202
Sant Cebrià de Vallalta, 204
Sant Cebrià de Vilafant, 203
Sant Cebrià dels Alls, 202, 242,
260, 279, 288, 293, 307, 309,
333, 337, 339, 397, 399
Sant Cirici d’Arbúcies, 204
Sant Cirici de Merlant, 204
Sant Climent d’Amer, 204
Sant Climent de Peralta, 202, 240,
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241, 260, 279, 282, 288, 293,
300, 307, 333, 336, 337, 361,
391
Sant Cristòfol d’Usall, 203
Sant Cristòfol de Beget, 202
Sant Cristòfol de Cogolls, 204
Sant Cristòfol de Crexenturri, 202
Sant Cristòfol de Fonolleres, 202
Sant Cristòfol de les Planes, 204
Sant Cristòfol de Llambilles, 204
Sant Cristòfol dels Horts, 203
Sant Cristòfol les Fonts, 202
Sant Cugat de Fornells de la Selva, 204
Sant Cugat de Ravós del Terri,
203
Sant Cugat de Salt, 203
Sant Cugat, corts de, 202, 203,
204, 222, 223
Sant Dalmai, 204
Sant Esteve d’Avinyonet, 203
Sant Esteve d’Olot, 202
Sant Esteve de Bas, 202
Sant Esteve de Bordils, 204
Sant Esteve de Caldes de Malavella, 204
Sant Esteve de Canelles, 203
Sant Esteve de Cantallops, 203
Sant Esteve de Gualbes, 203
Sant Esteve de Llanars, 202
Sant Esteve de Llémena, 204
Sant Esteve de Maçanes, 204
Sant Esteve de Madremanya, 202,
238
Sant Esteve de Medrinyà, 405
Sant Esteve de Pedret, 203
Sant Esteve de Selva de Mar,
203
Sant Esteve de Sords, 203
Sant Esteve de Tordera, 204

Sant Esteve de Vilacoloms, 203
Sant Esteve de Vilahur, 203
Sant Esteve de Vilobí d’Onyar,
204
Sant Feliu, llinatge, 239
Sant Feliu de Beuda, 202
Sant Feliu de Boada, 202, 206,
240, 241, 249, 260, 278, 283,
287, 295, 307, 334, 342, 389,
391
Sant Feliu de Bossalleu, 204
Sant Feliu de Calabuig, 202
Sant Feliu de Cartellà, 203
Sant Feliu de Celrà, 202, 238
Sant Feliu de Domeny, 203
Sant Feliu de Fontcoberta, 203
Sant Feliu de Guíxols, 185, 229,
230, 231, 232, 233, 247, 261,
267, 274, 278, 280, 283, 286,
288, 295, 317, 319, 332, 334,
335, 337, 342, 352, 355-358,
361, 362, 399, 412,
església del monestir de,
204, 414-415
Sant Feliu de la Garriga, 202
Sant Feliu de Llagostera, 204
Sant Feliu de Lledó, 203
Sant Feliu de Pallerols, 204
Sant Feliu de Rocabruna, 202
Sant Feliu de Ventajol, 204
Sant Feliu la Guàrdia, 203
Sant Fruitós d’Aussinyà, 202
Sant Fruitós de Brunyola, 204
Sant Gabriel de Grions, 204
Sant Genís d’Esprac, 203
Sant Genís d’Orriols, 203
Sant Genís de Cervià, 203
Sant Genís de Palafolls, 204
Sant Genís de Vilarobau, 203
Sant Genís sa Costa, 204
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Sant
Sant
Sant
Sant
Sant

Gregori, 203
Iscle de Bàscara, 202
Iscle de Centenys, 203
Iscle de Colltort, 204
Iscle d’Empordà, 202, 206,
237, 238, 260, 265, 279, 282,
287, 293, 307, 319, 323, 334,
336, 337, 377
Sant Iscle i Santa Victòria de
Lloreda, 204
Sant Iscle i Santa Victòria de
Vallalta, 204
Sant Joan d’Aiguaviva, 204
Sant Joan de Borgonyà, 204
Sant Joan de Closes, 203
Sant Joan de Mollet, 202
Sant Joan de Palamós, vegeu Vilaromà.
Sant Joan de Palau-sa-verdera, 203
Sant Joan de Salelles, 242, 299
Sant Joan de Vilademuls, 203
Sant Joan de Vilatenim, 203
Sant Joan dels Balbs, 202
Sant Joan les Fonts, 202
Sant Joan, diada de, 234
Sant Jordi de Valls, 295
Sant Jordi Desvalls, 203, 389
Sant Julià d’Ordis, 203
Sant Julià de Boada, 202, 223,
237, 239, 260, 269, 279, 282,
287, 293, 300, 312, 313, 322,
342, 349, 359, 387, 389
Sant Julià de Corts, 204
Sant Julià de Delﬁà, 203
Sant Julià de Fortià, 203
Sant Julià de Galliners, 204
Sant Julià de Llers, 203
Sant Julià de Llor, 204
Sant Julià de Lloret, 204
Sant Julià de Ramis, 203
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Sant Julià de Ravós d’Empordà,
203
Sant Julià de Tregurà, 202
Sant Julià dels Torts, 203
Sant Llorenç d’Adri, 204
Sant Llorenç d’Espinavessa, 202
Sant Llorenç d’Oix, 202
Sant Llorenç de Bescanó, 203
Sant Llorenç de Gaserans, 204
Sant Llorenç de la Muga, 203
Sant Llorenç del Mont, 203
Sant Mamert de Riumors, 203
Sant Marçal de Corantella, 203
Sant Martí d’Alfar, 203
Sant Martí d’Arenys, 204
Sant Martí d’Escales, 204
Sant Martí d’Ollers, 204
Sant Martí de Bausitges, 203
Sant Martí de Biert, 204
Sant Martí de Campmajor, 204
Sant Martí de Capellada de Besalú, 202
Sant Martí de Capser, 202
Sant Martí de Castellar de la Selva, 204
Sant Martí de Corsavell, 203
Sant Martí de Dos Quers, 202
Sant Martí de Fellines, 203
Sant Martí de l’Esparra, 204
Sant Martí de la Bajol, 203
Sant Martí de la Mota, 203
Sant Martí de les Escaules, 203
Sant Martí de Llampalles, 203
Sant Martí de Llaneres, 202, 234,
239, 260, 269, 279, 282, 287,
307, 309, 330, 333, 336, 241,
348, 359, 386
Sant Martí de Maçanet de Cabrenys, 203
Sant Martí de Pau, 203
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Martí de Peralada, 202
Martí de Pontós, 203
Martí de Queixàs, 202
Martí de Riudarenes, 204
Martí de Riudellots, 203
Martí de Sales, 202
Martí de Solamal o de Bianya, 202
Sant Martí de Taravaus, 203
Sant Martí de Terradelles, 203
Sant Martí de Tornerissa, 202
Sant Martí de Vilallonga, 202
Sant Martí de Vilarig, 203
Sant Martí sa Presa, 204
Sant Martí ses Serres, 203
Sant Martí Vell, 202, 238
Sant Mateu de Montnegre, 204
Sant Mateu de Valldemires, 202
Sant Mateu de Vilanna, 203
Sant Medir, 204
Sant Menna de Vilablareix, 203
Sant Mer de Romanyà de Besalú,
203
Sant Miquel d’Amer, 204
Sant Miquel de Campmajor, 204
Sant Miquel de Cladells, 204
Sant Miquel de Fontfreda, 203
Sant Miquel de Garrigàs, 203
Sant Miquel de la Miana, 202
Sant Miquel de la Pineda, 204
Sant Miquel de Palol de Reverdit, 203
Sant Miquel de Pera, 202
Sant Miquel de ses Serres, 203
Sant Miquel de Solans, 203
Sant Miquel de Vallmanya, 204
Sant Miquel sa Cot, 202
Sant Mori, 203
Sant Narcís de Toylà, 204
Sant Pau de la Calçada, 203

Sant
Sant
Sant
Sant

Pau de Sarrià de Dalt, 203
Pere d’Albanyà, 203
Pere de Cameló, 204
Pere de Cornellà de Roure,
203
Sant Pere de Figueres, 203
Sant Pere de Juià, 202
Sant Pere de les Preses, 202
Sant Pere de Lligordà, 202
Sant Pere de Llorà, 203
Sant Pere de Martorell, 204
Sant Pere de Mieres, 204
Sant Pere de Montagut, 202
Sant Pere de Montfullà, 203
Sant Pere de Navata, 203
Sant Pere de Pineda, 204
Sant Pere de Puig, 202
Sant Pere de Vilars, 203
Sant Pere de Vilopriu, 203
Sant Pere des Pla, 204
Sant Pere i Sant Feliu de Vilajuïga, 203
Sant Pere Pescador, 294, 295, 402
Sant Pere sa Costa, 204
Sant Pol de la Bisbal, 202, 239,
249, 260, 269, 279, 282, 287,
293, 296, 307, 319, 324, 334,
336, 337, 339, 341, 342, 349,
359, 385
Sant Privat de Bas, 202
Sant Quintí de Bas, 202
Sant Quirze de Campllong, 204
Sant Romà de Juanetes, 202
Sant Romà de Lloret, 204
Sant Romà de Miànegues, 204
Sant Romà i Tiburi de Casamor,
202
Sant Sadurní d’Arenys, 203
Sant Sadurní de l’Heura, 243, 286,
294, 307, 398, 399
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Sant Sadurní de Medinyà, 203
Sant Sadurní de Montiro, 203
Sant Sadurní de Palol d’Onyar,
204
Sant Sadurní de Vilavenut, 204
Sant Salvador de Bianya, 202
Sant Sepulcre de Palera, priorat
de, 203
Sant Silvestre de la Valleta, 203
Sant Valentí de Vilademuls, 204
Sant Vicenç de Besalú, 202
Sant Vicenç de Cabanes, 203
Sant Vicenç de Camós, 204
Sant Vicenç de Canet d’Adri, 204
Sant Vicenç de Constantins, 204
Sant Vicenç de Falgons, 204
Sant Vicenç de Llançà, 203
Sant Vicenç de Maià, 203
Sant Vicenç de Tossa, 204
Sant Vicenç de Valveralla, 203
Sant Vicenç de Viladàsens, 203
Sant Vicenç de Vilamalla, 203
Sant Vicenç les Olives, 202, 244,
261, 406, 407
Sant Vicenç Sarrocha, 204
Santa Àgueda de Capmany, 203
Santa Anna de Barcelona, prior
de, 241, 242, 394
Santa Cecília de les Serres, 204
Santa Cecília de Molló, 202
Santa Cecília de Montcal, 204
Santa Cecília de Sadernes, 202
Santa Ceclina, 204
Santa Coloma de Cabanelles, 202
Santa Coloma de Ciurana, 203
Santa Coloma de Farners, 204
Santa Creu de Port de la Selva,
203
Santa Cristina d’Aro, 204, 233,
247, 261, 264, 268, 278, 283,
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288, 290, 292, 295, 342, 358,
415, 416
Santa Eugènia, 203
Santa Eugènia de Saus, 203
Santa Eulàlia d’Hortsavinyà, 204
Santa Eulàlia de Begudà, 202
Santa Eulàlia de Crespià, 202
Santa Eulàlia de Garriguella, 203
Santa Eulàlia de Palau s’Ardiaca,
203
Santa Eulàlia de Pujals dels Cavallers, 203
Santa Eulàlia de Terrades, 203
Santa Eulàlia de Vallcanera, 204
Santa Eulàlia de Vilanova, 203
Santa Llogàia d’Algama de Colera, 203
Santa Llogaia de Parets, 203
Santa Llogaia del Terri, 203
Santa Margarida de la Vall de
Bianya, 202
Santa Margarida de Quart, 204
Santa Maria d’Agullana, 203
Santa Maria d’Anglès, 204
Santa Maria d’Argelaguer, 202
Santa Maria d’Hostalric, 204
Santa Maria d’Olives, 202
Santa Maria d’Olm de Peracals,
203
Santa Maria d’Om, 203
Santa Maria d’Orfens, 202
Santa Maria de Breda, 204
Santa Maria de Cadaqués, 203
Santa Maria de Camprodon, 202
Santa Maria de Castellar de la
Muntanya, 202
Santa Maria de Cistella de la
Muga, 203
Santa Maria de Colomers, 203.
Véase
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Santa Maria de Collell, 193
Santa Maria de Damius, 203
Santa Maria de Ginestar, 203
Santa Maria de Granollers, 204
Santa Maria de l’Estela, 203
Santa Maria de l’Estrada, 203
Santa Maria de la Freixa, 204
Santa Maria de la Pinya, 202
Santa Maria de les Encies, 204
Santa Maria de Lledó, priorat
d’Empordà, 203
Santa Maria de Lliors, 204
Santa Maria de Palera, 202
Santa Maria de Pineda, 204
Santa Maria de Porqueres, 204
Santa Maria de Puigpardines, 202
Santa Maria de Pujals dels Pagesos, 203
Santa Maria de Requesens, 203
Santa Maria de Ridaura, 202
Santa Maria de Rocacorba, 204
Santa Maria de Salitja, 204
Santa Maria de Segueró, 203
Santa Maria de Sils, 204
Santa Maria de Tortellà, 202
Santa Maria de Vidreres, 204
Santa Maria de Vilamacolum, 203
Santa Maria de Vilamarí, 204
Santa Maria de Vilanant, 203
Santa Maria de Vilert, 202
Santa Maria del Turers, 360
Santa Maria dels Arcs, 202
Santa Maria Magdalena de Vilajoan, 202
Santa Maria sa Cot, 202
Santa Pellaia, 202, 242, 260, 279,
283, 288, 290, 293, 294, 303,
307, 312, 333, 335, 336, 337,
339, 348, 349, 359, 381, 399,
400

Santa Trinitat de Castellfollit, 202
Saragossa, 183, 221, 365, 366
SARRIERA, llinatge, 231, 234
SASTRE, Bernat, clergue, 382, 395
SAYS, Antoni, clergue, 356, 414
SAYS, Pere, laic, 398
SEGUER, Berenguer, clergue, 294,
379
SENESTERRA
Bernat de, 239
llinatge, 231, 238
Serra de Daró, 236, 260, 279, 282,
287, 293, 295, 307, 324, 333,
339, 372, 402
Santa Maria de, 202, 305,
372
SERRA, Berenguer, clergue, 356
SERRA, Guerau, clergue, 294, 409
SIMÓ, Berenguer, clergue, 295,
375, 376, 414
SIMONA, laica, 393
SINOLA, Berenguer, laic, 319, 391
Sobrestany, 323, 401
SOLER, Pere, laic, 407
Solius, 230, 233, 247, 256, 261,
262, 279, 282, 288, 303, 333,
337, 358, 361, 415
Santa Agnès de, 204, 417
SOLMERA, Antoni, laic, 319, 391
SORRELATS, clergue, 295, 404
SPORACH, Antoni, clergue, 414
SUNYER, Martí, clergue, 416
TALLAFERRO, Bartomeu, clergue,
295, 388, 389, 390
Tarraconense, província eclesiàstica de la, 183, 186, 189, 190,
194, 200, 215, 217, 219, 328,
363
Tarragona, 365
arquebisbe de, 367, 376, 411
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concili de, 308
diòcesi de, 186, 415
TEIXIDOR, Antoni, clergue, 371
TEIXIDOR, Marc, clergue, 356, 414
Temple, orde del, 213
Ter, riu, 229, 243, 244, 261, 315,
373
Terra Santa, 213
TERRADES, Joan, clergue, 413
TERRENY, Bernat, laic, 401
THOME, Antoni, clergue, 298, 385
TIBAU, Guillem, clergue, 399
Tolosa, 291, 303, 372
Tor, 243, 244, 261, 267, 288, 307,
326, 335, 341, 390, 406
Sant Climent de, 202, 405
TORBAT, Joan, clergue, 325
Torrent d’Empordà, 232, 240,
241, 260, 279, 282, 288, 293,
319, 333, 336, 337, 341
Sant Vicenç de, 202, 391
Torrent, València, 220
Torroella de Fluvià, 226
Torroella de Montgrí, 227, 231,
232, 243, 291, 294, 360, 379,
382, 414
TORROELLA, Bernat, clergue, 356
Tortosa, 328, 365
diòcesi de, 183, 186
disputa de, 220, 221
TOUS, Alfons de, bisbe de Vic, 219
TOVIA, Francesc, bisbe d’Urgell,
195
Trento, concili de, 212, 215, 324
TROBAT, Joan, clergue, 381, 382
Ultramort, 232
Ullà, 187, 231, 232, 243, 291, 312,
379, 401, 407
prior de, 247, 265, 274, 372
canongia de, 236, 239

451

monestir de, 246, 290, 294,
400
Ullastret, 231, 234, 236, 260, 261,
262, 264, 267, 277, 278, 283,
285, 287, 291, 293, 294, 295,
300, 301, 305, 307, 310, 319,
342, 345, 346, 361, 362, 373,
379, 383
capella de Sant Andreu, 234,
236, 294, 295, 351, 371
Sant Pere d’, 202, 371
Urgell, diòcesi d’, 183, 187
URRIES, Francesc, bisbe d’Urgell,
195
València, 182, 220, 226, 286, 290,
328, 365, 372, 375, 378
diòcesi de, 187
VALENT, Antoni, laic, 392
VALTERRA, Ènnec de, bisbe de
Girona, 208, 253, 254
Vall d’Aro, la, 210, 228, 229, 230,
232, 233, 242, 247, 330,
331
Vallès, el, 183
Vall-llòbrega, 229, 233, 242, 245,
261, 274, 279, 288, 293, 336,
341, 349, 350, 359
Sant Mateu de, 204, 410
VALLTERRA, Ènnec de, bisbe de
Girona, 252, 258, 304, 310,
311, 328
VANO, Bartomeu, clergue, 381
VAQUER, Pere, laic, 377
VELA, Miquel, clergue, 295, 394
VENGUT, Joan, clergue, 294, 391
VERDERA, Vicenç, clergue, 356,
414
Verges, 227, 231, 243, 245, 261,
291, 293, 294, 295, 360, 379,
403, 405, 408, 409, 410

452

IMMA PUIG ALEU

Baronia de, 243, 244, 245
VERN, ciutadà de Girona, 357,
394
VERRELL, Guillem, clergue, 310,
371, 372
Vic, diòcesi de, 183
VIDAL, Antoni, laic, 325, 400
VIDAL, Francesc, clergue, 389
VIDAL, Guillem, laic, 380, 405
VIDAL, Pere, clergue, 395
Viena, concili de, 213, 215
VILA, Miquel, clergue, 393
VILADAVALL, Antoni, clergue, 371
VILADAVALL, Miquel, clergue, 383,
384
VILAFRESER, Raimon, clergue, 402

VILARIG, Jofre de, laic, 390
VILARNAU, Nicolau, laic, 406
Vila-romà, 226, 229, 232, 233,
245, 261, 274, 278, 284, 286,
288, 294, 335, 337, 411
Santa Eugènia de, 204, 411
Vilatenim, 404
VILELLA, Joan, clergue, 378
Vilopriu, 228, 244, 245, 261, 279,
282, 288, 333, 335, 338, 339,
341, 342, 345, 347, 348, 359,
361, 407
Sant Pere de, 408
VIVES, Raimon, laic, 411
Vulpellac, 231, 234, 293, 386,
391, 392

