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Part 2
A LA RECERCA D’UNES ELITS POLÍTIQUES
LLIGADES AL MUNICIPI

ELS PROTAGONISTES EN L’EXERCICI DEL PODER
A LA CIUTAT DE GIRONA (1345-1445)

En els capítols anteriors traçàvem les línies generals del sistema
polític existent en una ciutat de la Catalunya baixmedieval com Girona
i plantejàvem de concebre’l com un contínuum d’institucions de govern
que abraçava des de les cúries dels oficials jurisdiccionals delegats per
la monarquia (incloent-hi altres oficials reials o de la Diputació del
General) fins als òrgans de representació emanats de la comunitat urbana. Així mateix, insistíem que el propòsit d’aquest llibre no és altre
que detectar i estudiar els protagonistes del procés que, al llarg de la
segona meitat del segle xiv i de la primera de la centúria següent, portà
les estructures municipals a esdevenir la referència d’aquest mosaic
de poders.
També hem vist que en el marc historiogràfic en què ens movem
no abunden els estudis de base sobre les institucions locals. Per això,
abans d’examinar qui estava al capdavant dels diversos òrgans de poder
i oficis de la ciutat de Girona en l’època investigada, ha calgut detallar-ne les característiques i atribucions principals, així com, sobretot,
les vies per les quals era possible accedir-hi i intentar entreveure’n les
implicacions.
Mentre que les bases sobre les quals en teoria fonamentaven la
dominació ha estat analitzada tan sols en uns pocs casos, l’existència,
al Principat de Catalunya, en particular, i a la Corona d’Aragó, en general, d’unes importants oligarquies urbanes és assumida, per contra,
per la gran majoria d’autors.1 Plantejat així, doncs, es fa evident una
manca de base empírica. En definitiva, si es pretén parlar de veritables
oligarquies cal abans demostrar que, una vegada analitzades les estructures polítiques locals, es detecten uns grups concrets que les acaparen
durant un període significatiu de temps i que, a mitjà o a llarg termini,
1.

Vegeu ap. «Balanç historiogràfic i definició d’objectius».
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les converteixen en un dels puntals de la seva preponderància, com a
mínim dins la pròpia comunitat.
Amb vista a examinar aquest acaparament per part d’unes poques
famílies en aquest capítol ens proposem, d’entrada, identificar les persones que ocuparen oficis de les diverses institucions de govern a la
ciutat de Girona durant el període comprès entre aproximadament 1345
i 1445, posant un èmfasi especial en l’administració municipal. No cal
dir que es tracta d’anar més enllà d’una simple nòmina d’individus que
exerciren de veguer, de jurat o de mostassaf. En realitat, valent-nos
del mètode prosopogràfic, intentarem detectar els trets principals del
conjunt de persones documentades i, sobretot, copsar aspectes compartits per majories significatives. Amb aquesta finalitat, ens fixarem
en característiques com ara el rerefons social i professional dels individus, els seus lligams familiars i d’altra mena o la seva posició dins
la comunitat política local.
En segon lloc, l’anàlisi de les característiques comunes d’aquests
individus ens ha de permetre determinar les circumstàncies que rodejaven els diversos càrrecs que duien implícita alguna quota de poder en
l’àmbit local. Procurarem entendre quins elements influïen, per exemple,
a l’hora de nomenar una persona com a batlle o com a membre de
l’executiu municipal i, en especial, l’evolució d’aquests factors al llarg
del període investigat, cosa que inclourà aspectes amb llarga continuïtat
i d’altres molt més conjunturals. Ben entès, caldrà tenir presents qüestions força dispars que condicionaven les designacions per assumir una
determinada responsabilitat. Molt a grans trets, segur que era necessari
demostrar certes qualitats; tanmateix, sovint era igualment important
l’existència d’un interès previ per ocupar el càrrec en qüestió, bé per
ambicions personals o bé com a intermediari d’un grup determinat.
En qualsevol cas, sempre que sigui possible, s’interrogaran els
reculls prosopogràfics elaborats tenint en compte hipòtesis o tesis ja
formulades per la historiografia. A tall de mostra, en el cas dels oficials
de les corts jurisdiccionals de la monarquia s’examinaran els resultats
obtinguts per a Girona d’acord amb la teoria que el pes dels elements
locals augmentà amb el pas del segle xiv al xv, o, d’altra banda, a
propòsit de magistratures menors vinculades al consell municipal, es
posarà a prova la idea del cursus honorum, que concep determinats
oficis com mers llocs de pas en cerca de les màximes dignitats. També és cert, però, que la historiografia tradicionalment ha prestat poca
atenció a alguns àmbits del mosaic de poders locals, fins i tot entre
les estructures del municipi. D’aquí que de vegades manquin referents
bibliogràfics per establir comparacions.
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A més a més, la identitat dels ocupants d’un determinat ofici hauria
d’obrir-nos perspectives sobre la manera com es concretaven les seves
atribucions i, fins a cert punt, sobre com funcionava l’organisme en què
estava incardinat. De tota manera, en aquesta tercera fase de l’anàlisi
topem amb força limitacions. Per més que es conegui força bé el perfil
de qui exerceix el càrrec, les fonts contenen molt poca informació que
detalli els resultats d’un mandat concret i, per tant, permeti valorar si
la personalitat del responsable o dels responsables hi incidí de manera
significativa. A més, la presumpció que qui exercia un ofici sempre
en feu un ús concret al marge de les constriccions institucionals, no
conforme al marc legal establert o, directament, fraudulent, tampoc
no sembla que hagi de conduir a interpretacions del tot encertades.
En resum, amb l’anàlisi plantejada pretenem avançar en l’estudi
de les conseqüències socials de la consolidació de les administracions
municipals de viles i ciutats catalanes de la baixa edat mitjana, entre
les quals podria destacar l’eclosió d’unes veritables elits nascudes en
el decurs i de resultes d’aquest procés. En concret, en aquest capítol
abordem la qüestió bàsica d’aquesta monografia, és a dir, si, d’acord
amb el cas de la ciutat de Girona, es detecta el control per part d’un
col·lectiu concret dels instruments de poder polític que oferien les
institucions locals i, en especial, el municipi. Tot plegat, però, sense
perdre de vista la resta d’àmbits de poder que el rodejaven.
Els oficials reials a la ciutat i a la demarcació de Girona: una tendència cap al localisme?
En consonància amb això darrer i seguint l’ordre proposat en
apartats precedents en descriure el mosaic de poders locals, encetarem
l’anàlisi amb els oficis jurisdiccionals integrats dins les delegacions
territorials de la monarquia. Ho justifica, d’entrada, la seva antiguitat,
sens dubte més alta que la de les estructures derivades del rol adquirit
per les comunitats veïnals en el seu propi govern. També la prelació en
força àmbits decisius, com el de la justícia o el del control de l’ordre
públic. Tal com hem vist, els càrrecs de veguer, batlle i sots-veguer
foren, almenys durant tota l’època estudiada, de provisió règia i, per
tant, no depenien dels mecanismes electorals del consell.
Amb tot, a despit del caràcter extern del nomenament, no podem
considerar aquests oficis elements del tot aliens a les respectives comunitats locals. D’acord amb el que alguns autors han posat en relleu, no
hi havia cap impediment perquè en determinats moments membres de
la pròpia vila o ciutat hi accedissin, encara que, tant a Catalunya com
en altres territoris de la Corona d’Aragó, existiren lleis paccionades que
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intentaren limitar la presència d’habitants de la pròpia localitat, així
com, fins a cert punt, de veïns domiciliats a la mateixa demarcació,
en els alts càrrecs de les cúries jurisdiccionals.
Ben mirat, hi ha dues hipòtesis dominants sobre la qüestió. Una
sobre el fet que ocupacions com la de veguer foren objecte d’un progressiu control al llarg dels darrers segles medievals per part dels prohoms
locals i dels grups més poderosos en els governs municipals. L’altra
entorn de la possibilitat que, si els oficials reials eren forasters, aquesta
circumstància sempre es veia compensada pel contrapès exercit per la
resta de components de la cort, majoritàriament extrets de les famílies
que destacaven en el regiment de la comunitat.2
A fi de valorar aquestes asseveracions, cal que identifiquem qui
ocupava els oficis esmentats a Girona durant l’època investigada i que
els caracteritzem. Per això és necessari reconstruir la relació dels diversos veguers, batlles, sotsveguers i, fins on sigui possible, altres oficials
subalterns. Tal com mostra C. Guilleré per a l’etapa compresa entre
1304 i 1408, hi ha diverses fonts que ho permeten, especialment la
sèrie Officialium de la Cancelleria Reial, amb registres on es recullen
les successives designacions de càrrecs jurisdiccionals a discreció del
monarca.3 Tot i això, aquesta documentació de vegades presenta alguns
problemes, com ara que, puntualment, es produïren substitucions de les
quals no en queda constància o que el monarca o algun altre membre
de la família reial com la reina o els infants feien nomenaments simultanis i, així, doncs, resulta imprescindible confrontar-la amb traces de
l’exercici pràctic de cada càrrec.4 Aleshores topem amb la dificultat ja
assenyalada de l’escassa conservació dels fons documentals propis de
2. Vegeu, entre altres aportacions del mateix autor: F. Sabaté Curull, El veguer
a Catalunya..., p. 859-861, 1195-1340. Per altra banda, autors com ara C. E. Dufourq
avançaren idees semblants comentant que força famílies barcelonines de la primera
meitat del segle xiv, a més d’ostentar càrrecs municipals, tenien membres que havien
estat veguers i batlles de la ciutat, encara que, en realitat, només s’aporten exemples
respecte d’aquest segon oficial: C. E. Dufourq, «“Honrats”, “mercaders” et autres...»,
p. 1391-1393. Seguint els plantejaments de Dufourq, C. Guilleré advertí el mateix per a
Girona: C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. I, p. 130-146.
3. C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. I, p. 130-146. A propòsit dels inicis
d’aquesta sèrie de registres cancellerescos durant el regnat de Jaume II: Ignasi Baiges Jardí,
«Aportació a l’estudi de la gènesi documental del nomenament reial: els nomenaments
d’oficials reials de Jaume II», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 25 (2003),
p. 631-653.
4. A tall de mostra, el gener de 1395, el rei Joan nomenà el donzell Ombert de
Vilafranca, fidel seu, veguer de Girona i Besalú, ofici que, segons l’executòria adjunta,
hauria de començar a exercir el dia de Carnestoltes de l’any següent: ACA, C, reg. 1916,
f. 131v-132r, 1395/01/11, Barcelona. Tanmateix, tot indica que finalment el càrrec l’acabà
ocupant el també donzell Bernat Cornellà: taula 9.
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les corts d’aquests oficials, per la qual cosa pot ser necessari recórrer
a altres registres coetanis com les actes o la correspondència de la
institució municipal, sempre en contacte amb els delegats del monarca
al territori i la localitat, per bé que, a la pràctica, no aportin les precisions cronològiques imprescindibles per fixar la relació de mandats.
Així, malgrat tot, quedaran alguns buits per omplir, segons indicarem
de manera específica.
D’altra banda, ateses les premisses que la historiografia ha manejat,
posarem l’èmfasi en aspectes com ara la naturalesa i la condició de
cada individu, al mateix temps que en els possibles vincles tant amb
la Corona com amb la comunitat local. Només així estarem en condicions d’avaluar fins a quin punt cristal·litzà a la Girona de la segona
meitat del segle xiv i de la primera meitat de la centúria següent la
tendència apuntada de control creixent i d’acaparament per part de
famílies locals dominants dels oficis jurisdiccionals, en principi, d’estricta provisió reial. Fet i fet, és possible que les relacions fluctuïn i
es presentin escenaris distints al llarg del període observat. D’aquí que
un dels objectius, una vegada completada una panoràmica general,
passi per assajar d’entreveure lògiques que expliquin els canvis que
intentem detectar.
A l’hora d’identificar els qui foren designats per exercir algun dels
diversos càrrecs vinculats a la delegació ordinària de la monarquia
a la demarcació i a la ciutat de Girona, hem d’insistir en un parell
d’aspectes. D’una banda, es tractava sempre de persones elegides per
la Corona: a tenor de les actes de nomenament expedides des de la
Cancelleria Reial, el monarca s’ocupava en persona de cadascuna de
les designacions i, com a molt, delegava la tasca a un parent o oficial
que actués de lloctinent general.5 Encara que la realitat de vegades

5. Actuaren com a lloctinents reials en les designacions, per exemple, l’infant Joan,
primogènit del Cerimoniós, a finals dels anys 1370 i a principis del decenni de 1380 (entre
altres casos que esmentarem: ACA, C, reg. 1694, f. 3r-4r, 1374/09/13, València; ACA, C,
reg. 1696, f. 17r-v, 1383/01/28, Saragossa) o també la reina Maria de Castella, mentre el
seu espòs Alfons el Magnànim era a Nàpols (a tall de mostra: ACA, C, reg. 2604, f. 103r-v,
1422/05/18, Barcelona; ACA, C, reg. 2607, f. 110r-v, 1437/05/25, Barcelona). Una de les
poques excepcions la trobem (si bé del tot justificada) en el marc de l’interregne previ a
l’entronització dels Trastàmara, quan Guerau Alemany de Cervelló, en tant que governador
general de Catalunya i en absència de monarca, havia nomenat personalment el cavaller
Macià Despuig veguer i batlle de Girona, en un exercici que durà uns pocs mesos: AMGi,
I.1.1., n. 42, f. 67r, 1412/12/11. En una conjuntura també prou particular, es desprèn de
les queixes reiterades dels jurats d’aquella legislatura que el veguer Manuel de Rajadell
escollí, sense consultar-ho ni a la monarquia ni, per descomptat, als regidors, el seu propi
lloctinent, Pere Verdera, persona que els edils qualificaven de molt ingrata a la ciutat:
AMGi, I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1393, f. 49v (1394/11/23), 56r-v (1395/01/06).
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fos una mica més complexa, la tria depenia de debats circumscrits a
l’entorn regi, ja que, com hem vist, a Girona, igual que en bona part
dels llocs de jurisdicció reial durant l’època que estudiem, no s’havia
reconegut cap canal perquè els prohoms de la comunitat hi incidissin.
Si ho creien convenient, podien expressar el seu parer, però això no
tenia efectes vinculants. Constituïa un cas a part la figura del sotsbatlle o lloctinent del batlle, que normalment era escollit pel mateix
titular de la batllia.
D’altra banda, tot indica que es quedà en un fet excepcional i
sense continuïtat la concessió obtinguda per síndics de Girona l’any
1357, en el marc del parlament celebrat a Lleida a fi de contribuir
a la guerra que havia esclatat amb Castella, per la qual un cavaller
(probablement vinculat al consell reial) i dos prohoms gironins estarien
habilitats per elegir els batlles de la demarcació, i el monarca tan sols
els confirmaria a posteriori.6
La descripció dels individus intitulats veguers, batlles, sotsveguers
o sotsbatlles de Girona ha de passar per establir unes quantes dades
bàsiques sobre cadascun d’ells que permetin reconstruir-ne el perfil i
posar en relleu similituds i diferències rellevants, així, doncs, en primer lloc, cal fer atenció a la seva naturalesa i a la residència prèvia al
nomenament i definir si eren, o no, de la ciutat de Girona i/o del seu
territori immediat. En cas que no hi tinguessin arrels, s’han d’intentar
conèixer-ne tant la condició (en essència, nobiliària o vinculada a grups
urbans) com una possible relació amb l’entorn regi o una trajectòria
prèvia dins l’administració reial. Si, per contra, existien lligams amb la
capital gironina i el seu entorn, farà falta discernir entre els membres
de la mitjana i petita aristocràcia de la vegueria o del bisbat o, en
canvi, els adscrits a la ciutadania de Girona. Òbviament, podran presen-

6. A falta de més pistes, ho deduïm de l’acta de nomenament de Pere Albert de
principis de 1357, on es remet a aquesta llicència arrencada del Cerimoniós amb la qual
el cavaller Berenguer de Rocasalva i els ciutadans Ramon I Sitjar i Bernat II Estruç
podrien designar, trienni rere trienni, els batlles dels llocs reials del bisbat de Girona, si
bé en cap cas, segons es feia explícit, el veguer, el sotsveguer, el jutge ordinari de GironaBesalú ni el batlle de la vila de Figueres: ACA, C, reg. 967, f. 231v-232r, 1357/03/18. Com
dèiem, tanmateix, en l’etapa immediatament posterior perdem el rastre de la concessió.
A propòsit del cavaller Berenguer de Rocasalva, senyor d’aquest castell i del d’Estela a
la vall d’Amer, sabem que probablement era el mateix individu (o un descendent directe)
que dictà un testament el setembre de 1348 (Jaume Marquès Casanovas, «Los castillos
de Estela y Rocasalva, vigias del valle de Amer», Revista de Girona, 48 (1969), p. 24-27;
ADG, Notularum, G-21, f. 113r-114v, 1348/09/07), exercí de veguer de Puigcerdà l’any
1344 i tingué una actuació destacada en l’ocupació del regne de Mallorca per part de
Pere III (Narcís Feliu de la Penya, Anales de Cataluña, Barcelona: Base, 2010 (reed. en
facsímil de l’original de 1709), vol. 1, p. 222).

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

475

tar-se situacions intermèdies com ara la interrelació amb aquest darrer
col·lectiu mitjançant aliances matrimonials directes.7 D’altra banda, la
pertinença de certs individus a la capa superior de la societat urbana
ens obligarà a tenir-los molt en compte en l’anàlisi de les persones que
exerceixen càrrecs del municipi; de manera que els casos de ciutadans
gironins, en general, seran objecte d’una atenció més acurada quan
passem a analitzar òrgans com el consell o la juraderia i no pas ara.
En conseqüència, també deixarem per més endavant una valoració de
conjunt dels individus i famílies que destaquen en l’exercici d’oficis dins
el mosaic d’institucions de govern locals a Girona i que encarnarien el
que la historiografia ha tendit a denominar «elits polítiques» o ha
etiquetat amb el terme de «grups dirigents».
Els

veguers: aristocràcia militar i servei a la

Corona

Si ens centrem, d’entrada, en el veguer, l’autoritat suprema local
i regional en tant que representant ordinari i permanent del monarca,
documentem que, entre 1345 i 1445, se succeïren trenta-vuit mandats i
trenta-cinc persones que exerciren el càrrec, comptant que tres (Ramon
de Plegamans, Bernat Cornellà i Bernat de Vilademany) repetiren en
dues etapes diferents (taula 9). A la llum de la primera discriminació
que plantejàvem, constatem el següent. En divuit casos (51,4  % del total)
estem davant de persones externes a la ciutat i a la demarcació de Girona, a saber: Francesc de Togores, Marc de Vilanova, Ponç d’Altarriba,
Ramon de Plegamans, Bernat de Riudeperes, Guillem de Canet, Joan
Berenguer de Rajadell, Guillem Berenguer de Ribes, Bonanat Sapera,
Arnau Roger de Pallars, Huguet de Rosanes, Eiximèn de Tovia, Joan
de Gassó, Manuel de Rajadell, Ermengol Grimau, Macià Despuig, Guillem Masdovelles i Berenguer de Copons. En contrapartida, en disset
(48,6  %) són naturals de la ciutat o de la seva diòcesi, concretament:
Guillem Ramon de Lloret, Ramon Marata, Bernat Cornellà, Francesc II
Adroer, Berenguer de Queixàs, Dalmau de Darnius, Bernat de Vilarig,
Andreu de Biure, Bernat Santfeliu, Narcís III Santdionís, Bernat de
Raset, Joan de Cassà, Bernat Sord, Guillem d’Avinyó, Joan III Margarit,
Bernat Sitjar àlies Sarriera i Berenguer de Pontós.

7. És en aquest sentit, per exemple, que, en el marc de la Flandes baixmedieval
s’han detectat vinculacions entre els oficials «estatals» i famílies dominants de les localitats
on eren enviats a exercir algun càrrec: Jan Dumolyn, «Nobles, Patricians and Officers:
The Making of a Regional Political Elite in Late Medieval Flanders», Journal of Social
History, 40 (2) (2006), p. 431-452, en especial p. 438-443.
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Quant al grup de forans, la gran majoria (setze de divuit) eren
cavallers o donzells, és a dir, membres de l’estament militar pendents de
ser adobats cavallers, mentre que tan sols dos eren ciutadans: Bonanat
Sapera, ciutadà de Barcelona, i Ermengol Grimau, burgès de Perpinyà. Entre el grup de petits i mitjans aristòcrates s’entreveuen força
trets comuns, però també algunes diferències.8 La majoria de nobles
tenien una estreta relació amb l’entorn del monarca, bé perquè feien
carrera dins les files de l’administració o de l’exèrcit del rei, bé perquè
ostentaven càrrecs a les corts reials, o, és clar, ambdues coses alhora.9
En aquest sentit, sabem que foren significatives les trajectòries de
Francesc de Togores, Marc de Vilanova, Ponç d’Altarriba, Joan Berenguer de Rajadell, Arnau Roger de Pallars, Huguet de Rosanes, Manuel
Rajadell, Macià Despuig i Guillem Masdovelles, i que al llarg de la seva
vida acumularen mèrits servint a la Corona, en especial en el camp de
batalla. Alguns d’ells tingueren en l’ofici de veguer de Girona el punt
de partida o un dels primers grans encàrrecs del sobirà. Per exemple,
per als cavallers Francesc de Togores i Ponç d’Altimira, així com per
al donzell Joan Berenguer de Rajadell, fou el seu primer o segon esglaó en un cursus honorum amb fites més importants a posteriori.10
8. Per a la composició de l’estament nobiliari del Principat als segles xiv i xv, la
gran referència continua essent una síntesi de fa ja força anys de S. Sobrequés: Santiago
Sobrequés Vidal, «La nobleza catalana en el siglo xiv», Anuario de Estudios Medievales,
7 (1970-1971), p. 513-531.
9. Les grans llacunes que tradicionalment hi havia hagut sobre el medi àulic a
la Corona d’Aragó baixmedieval comencen a ser completades per tota una sèrie d’estudis
recents. Cal no menystenir l’extensa relació de contribucions que ja existien d’autors com
J. Trenchs, F. Sevillano, A. Boscolo o M. T. Ferrer Mallol a propòsit de personatges com
ara el vicecanceller Pere Despens, els secretaris Mateu Adrià i Bernat Descoll o el conseller
Francisco de Aranda. Però no s’ha perfilat una línia de recerca específica fins l’aparició de
treballs com: Germán Navarro Espinach, «Consejeros influyentes y personas de confiança
en el entorno cortesano de los reyes de Aragón (siglos xiii-xv)» a Ángel Sesma Muñoz, La
Corona de Aragón en el centro de su historia..., p. 129-179; Alexandra Beauchamp, «Les
Ordinacions de la Casa i Cort de Pierre IV d’Aragon et le nombre des serviteurs royaux»,
a Eadem (ed.), Les entourages princiers à la fin du Moyen Âge. Une approche quantitative,
Madrid: Casa de Velázquez, 2013, p. 43-56; Jorge Sáiz Serrano, «Accompagner et servir le
prince: Structure et fonctionnement de la maison royale d’Alphonse V d’Aragon» a Ibíd.,
p. 131-149; María Narbona Cárceles, «De casa de la senyora reyna. L’entourage domestique
de Marie de Castille, épouse d’Alphonse le Magnanime (1416-1458)» a Ibíd., p. 151-167.
10. Togores, senyor del castell d’Arraona a Sabadell, després del seu pas per
Girona, el març de 1356 fou nomenat substitut del veguer de Barcelona Ramon de
Copons, relegat per una incompatibilitat en el càrrec, i va exercir l’ofici fins l’any 1360,
quan precisament ja havia esdevingut un home de confiança de la reina Elionor i,
intitulat majordom de la casa d’aquesta, fou comissionat per entrevistar-se en nom seu
amb el Sant Pare l’any 1361, poc abans de morir: C. Batlle, M. T. Ferrer et alii (eds.),
El «Llibre del Consell» de la ciutat de Barcelona..., p. 40 (nota 255), 508, 510, 519; Teresa
Maria Vinyoles Vidal, «L’amor i la mort al segle xiv: Cartes de dones», Miscel·lània de
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Succeí una cosa semblant amb Huguet de Rosanes, encara que en
coneixem menys aspectes.11 Encara destacà més el periple de Manuel
de Rajadell (precisament net del donzell Joan Berenguer de Rajadell
que acabem d’esmentar).12 I, sobretot, la del cavaller Macià Despuig,

Textos Medievals, 8 (1996), p. 111-198, en especial, p. 119-196. D’un perfil similar fou el
cavaller Ponç d’Altarriba, possiblement senyor de Benavent de Segrià, si bé amb altres
feus importants a Osona, que destacà com a líder de contingents de l’host reial durant
la Guerra dels Dos Peres, a més d’actuar com a representant del braç militar a les Corts
de Cervera de 1359: M. T. Ferrer Mallol, «Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya (1359-1412)»..., p. 230, 255; J. Zurita, Anales de Aragón..., llibre IX, capítol XXIX).
El donzell Joan Berenguer de Rajadell, igual que Togores, va arribar a ser veguer de
Barcelona entre 1377 i 1381, si bé abans del nomenament com a oficial principal de
la demarcació gironina havia estat veguer al territori integrat per Osona, el Ripollès,
Camprodon i la Ral entre 1348 i 1351, alhora que potser ell mateix (o un seu parent
directe amb el títol de cavaller) havia excel·lit entre les gents d’armes del Principat que
anaren a socórrer el rei a la frontera d’Aragó i l’any 1367 ostentava l’ofici de cambrer
de la reina Elionor: F. Sabaté Curull, El veguer a Catalunya..., p. 398; E. Junyent Subirà,
Jurisdiccions i privilegis de la ciutat de Vich..., p. 54; Josep Serra Roselló, Cronología
de los «veguers» de Barcelona, Documentos y Estudios, V, Barcelona: Ajuntament de
Barcelona – Institut Municipal d’Història, 1961, p. 13; J. Zurita, Anales de Aragón..., llibre IX, cap. XLIV; ACA, C, reg. 1216, f. 60v, 1367/12/31, Martorell.
11. A banda d’un probable parentiu amb Galceran de Rosanes, noble destacat
de la conca baixa del Llobregat, i de conflictes amb senyors veïns com Jaume Marc,
documentem que pels volts de 1405 fou governador de Càller a Sardenya: C. Batlle,
M. T. Ferrer et alii (eds.), El «Llibre del Consell» de la ciutat de Barcelona..., p. 309;
Maria Teresa Ferrer Mallol, Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval,
Barcelona: CSIC-IMF, 2000, p. 99.
12. Rajadell passà a ocupar el càrrec el març de 1393 després d’haver actuat, des
de l’estiu de 1392, com a comissari del rei Joan I per a la inspecció dels avalots del call
i altres fets de l’any 1391 a Girona: J. Riera Sans, «Els avalots del 1391...», p. 139-145;
recordem, així mateix, ap. «Les conjuntures de malestar vinculades a la inestabilitat
financera (1380-1445)». Posteriorment, se sap que fou elevat a uixer d’armes del rei
Martí I pels volts de l’any 1405 (Maria Teresa Ferrer Mallol, «El consell reial durant el
regnat de Martí l’Humà», El poder real de la Corona de Aragón (siglos xiv-xvi), Congreso de
Historia de la Corona de Aragón, 15 (Jaca, 1993), Saragossa: Gobierno de Aragón, 1996,
p. 175-190, en especial p. 189) i actuà de batlle de la vila de Castelló d’Empúries i de
veguer reial del comtat emporità, abans que la Corona no n’empenyorés la senyoria a
la ciutat de Barcelona i a la Diputació del General. Després d’aquesta operació, feu de
castlà de Quermançó i de procurador general del comtat pel govern de la Ciutat Comtal.
Hi continuà també com a administrador de les rendes que hi tenia la reina Margarida de
Prades, de la qual, l’octubre de 1412, era camarlenc. A part de la seva condició de cavaller
(segons Zurita fou adobat, amb altres donzells catalans, en el marc de la coronació del
rei Martí I l’abril de 1399: J. Zurita, Anales de Aragón, llibre X, capítol LXIX), que no
perdé mai com a persona privada, en tant que personatge públic prevalia la condició
eclesiàstica que aconseguí amb l’obtenció d’una canongia a la catedral de Girona pels
volts de 1414, prebenda ampliada amb una altra d’equivalent a la seu de Barcelona
acompanyada de l’ardiaconat del Vallès: S. Sobrequés Vidal, El compromís de Casp...,
p. 173, 209, 221, 222; Jaume Torró Torrent, «Només hi ha un Joan Martorell documentat
amb el nom de Joanot. (Resposta i correcció a Agustín Rubio Vela amb unes notes sobre
Manuel de Rajadell), Tirant, 15 (2012), p. 19-32, en especial p. 22-23, 30; Miquel Pujol
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en principi originari de la ciutat de Tortosa, i pel qual el càrrec de
veguer de Girona representava un simple afegitó en els seus mèrits.13
D’altres, en canvi, arribaren a l’ofici després d’haver adquirit molta
experiència en terrenys diversos. D’aquí que, en certs casos, es pugui
interpretar la designació com un mitjà per gratificar els esforços realitzats. Per exemple, per a Marc Vilanova el nomenament constituí a
priori el punt culminant de la seva carrera.14 Segurament també ho
fou per a Arnau Roger de Pallars (referit en algunes fonts com a Bord
de Pallars), o, en menor mesura, per al militar i cortesà Guillem Masdovelles.15 En contrapartida, respecte d’Eiximèn de Tovia i de Bernat

Canelles, La conversió dels jueus de Castelló d’Empúries, Castelló d’Empúries: Ajuntament
de Castelló, 2002, p. 79, 136. Tanmateix, la possibilitat que Rajadell combinés la condició de cavaller amb la de canonge ha estat posada en entredit per altres autors: Agustín
Rubió Vela, «L’escrivà de ració del príncep de Viana i l’autoria de Tirant lo Blanc. Notes
de crítica documental a l’entorn d’un miratge literari», Germà Colon Domènech (ed.),
Els escriptors valencians del segle xv, Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat
Jaume I, 2013, p. 109-137, en especial p. 111-112.
13. Suposem que era natural de Tortosa, encara que S. Sobrequés el considera
rossellonès. En qualsevol cas, tingué un gran protagonisme durant l’interregne de 141012 com a substitut de Lluís de Requesens en la comissió de vint-i-quatre del parlament
català reunit a Tortosa, des de la qual s’havien d’elegir els compromissaris de Casp.
A més, tot i les preferències francòfiles durant certes fases del debat successori, combaté
Jaume d’Urgell al costat de Ferran d’Antequera. Durant el regnat del Magnànim fou
emissari reial davant de l’emperador Segimon a Narbona l’any 1416 i també al Concili
de Constança (1417), abans d’embarcar-se en expedicions amb el monarca a Mallorca,
Sardenya, Còrsega i, finalment, Nàpols. I és que, com a mínim, des de l’any 1419 formava
part del consell regi i exercia de promotor de negocis de la cort del jove rei Alfons. En
aquell mateix moment fou designat batlle de la vila de Perpinyà: S. Sobrequés Vidal, El
compromís de Casp..., p. 174, 176, 183, 228, 280; Manuel Beguer i Pinyol, Llinatges tortosins,
Tarragona: Dertosa, 1980, p. 64; Francisco de Bofarull i Sans, Felipe de Malla y el Concilio
de Constanza. Estudio histórico-biográfico, documentos justificativos, y correspondencia
diplomàtica de los embajadores aragoneses, Girona: Paciano Torres, 1882, p. 90; ACA, C,
reg. 2604, f. 12r-v, 1419/03/20, Barcelona.
14. Possiblement membre de la branca catalana dels Vilanova, articulada entorn
dels feus de Vilanova, Seva i Tavertet al bisbat de Vic, es distingí en l’art de la guerra
en la conquesta de Sardenya (entre 1323 i 1324) i el Cerimoniós, el febrer de 1348, el
nomenà veguer de Girona i Besalú abans de finar, potser a causa de la pesta, l’estiu
del mateix any. El seu germà Ramon i el seu fill Humbert també feren carrera militar:
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, vol. 68, Bilbao (etc.): Espasa Calpe,
[1910-1975], p. 1220-1221.
15. Ens consta que Arnau Roger de Pallars, l’any 1354, prometé, juntament amb el
seu germà (o germanastre) Roger de Pallars, anar en expedició a l’armada que encapçalà
personalment el Cerimoniós i que salpà des del port de Roses en direcció a Sardenya.
Per altra banda, l’any 1371 fou nomenat cambrer del mateix monarca: J. Zurita, Anales
de Aragón..., llibre VIII, cap. LIV; ACA, C, RP, MR, reg. 360, f. 77v, 1371/09. Masdovelles,
descendent d’un llinatge penedesenc, des de l’entorn de la cort conreà la poesia durant
una vida que s’escola entre 1389 i 1438. Gràcies a les seves pròpies composicions, tenim
notícia que va formar part d’una companyia en la defensa de l’entrada armanyaguesa
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de Vilademany, no és possible documentar participacions rellevants en
conteses bèl·liques, però sí, en canvi, una gran proximitat a la cort, on
ocuparen distints càrrecs i tingueren un paper important.16 S’entreveu
el mateix en el cas de Joan de Gassó, uixer d’armes del Cerimoniós.17
Malgrat tot, no ha estat possible reconstruir del tot el perfil d’alguns
d’aquests aristòcrates. Ara bé, deixant de banda el cas una mica ambigu

de 1389 a la zona de Torroella de Montgrí, alhora que seguí al servei de l’infant Martí,
posteriorment rei, i també de Martí el Jove participant en les campanyes de Sicília. Més
endavant lluità a favor de Ferran d’Antequera contra el revoltat comte d’Urgell l’any 1413.
Amb residència a la ciutat de Barcelona, des d’on arribà a exercir el càrrec d’oïdor de
comptes de la Diputació del General de Catalunya pel braç militar des de 1418 a 1422,
feu estades freqüents a Vilafranca del Penedès, la seva terra d’origen i on mantenia
bons vincles amb aristòcrates amb gran influència al primer quart del segle xv com
els Cervelló. De fet, és possible que a Sicília hagués format part del seguici de Guerau
Alemany de Cervelló: Martí de Riquer Morera (dir), Història de la Literatura Catalana,
vol. I, Barcelona: Ariel, 1964, p. 683-690; Vicenç Carbonell Virella, «Els Masdovelles,
llinatge del Penedès», Miscel·lània Penedesenca, 1 (1978), p. 17-27.
16. Eiximèn de Tovia ostentà l’ofici de sotsmunter (o responsable dels gossos en
la cacera major) de la casa de l’infant Joan, l’autoritat que, de fet, el nomenà veguer de
Girona: ACA, RP, MR, reg. 586, f. 54r, 1372/02). Bernat de Vilademany, donzell, molt
probablement senyor del castell i terme de Taradell, anomenat tercer en la successió del
títol de baró d’aquest senyoriu, l’any 1370 prengué part en la convinença dels cavallers de
Catalunya contra el comte d’Urgell i altres grans aristòcrates del país. Quan fou nomenat
veguer i, alhora, batlle de Girona, era conseller reial i majordom de la infanta Violant,
esposa del futur Joan I. Hi ha força indicis que apunten que s’implicà activament en les
intrigues palatines i en el conflicte obert entre Sibil·la de Fortià i el seu fillastre, fins al
punt que l’acusaren de la fugida de la reina vídua l’any 1386, encara que aquell mateix
any s’autoproclamava portantveus del governador general de Catalunya en el marc de les
tensions desfermades amb l’arquebisbe de Tarragona, i se’l privava de guiatge per anar
a les Corts de Montsó l’any 1389. Tot i això, devia recuperar el favor del rei a finals de
1395, perquè se’l tornà a nomenar veguer de Girona per un breu lapse de temps. Pels
seus orígens familiars i activitat dins el radi d’influència de la ciutat de Vic: Jean-Pierre
Cuvillier, «Una societat en crisi: la sagrera, la parròquia i el castell de Taradell després
de la Pesta Negra (1352-1365)», Ausa, VI, 66-67 (1970), p. 223-241, especialment p. 239;
E. Junyent Subirà, Jurisdiccions i privilegis de la ciutat de Vich..., doc. 434 (1381/07/31),
453 (1385/10/21), 454 (1385/10/25), 465 (1386/10/31), 487 (1392/06/25), 500 (1393/12/17);
Carles Puigferrat Oliva, «Fam, guerra i pesta a la plana de Vic, 1374-1376», Ausa, XIX,
144 (2000), p. 73-106, en especial p. 85, 93, 94, 96 (nota 74). Quant a la resta d’afers:
ACA, C, reg. 1696, f. 17r-v, 1383/01/28, Saragossa; J. Zurita, Anales de Aragón..., llibre X,
cap. XII, XL i XLIII; F. Sabaté Curull, «La governació al principat de Catalunya...»,
p. 44 (nota 218); J. Morelló Baget, Fiscalitat i deute públic..., p. 100, 199.
17. Certament, Gassó, al capdavant de la vegueria per un període de pocs mesos
al llarg de 1385, era denominat conseller reial i uixer d’armes del monarca en la mateixa
designació: ACA, C, reg. 1696, f. 171v-172r, 1385/04/01. Atès que resultà necessari per
altres negocis, el rei va assignar-li de seguida un lloctinent, el ciutadà gironí Pere I
Sunyer: ACA, C, reg. 1696, f. 205r-v, 1385/09/20, Vic.
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de Bonanat Sapera,18 els indicis més aïllats que tenim de Berenguer de
Ribes, Guillem de Canet, Bernat de Riudeperes i Berenguer de Copons reafirmen les tendències esbossades.19 En conseqüència, només
Ermengol Grimau pertanyeria plenament a l’estrat ciutadà, per bé que
en moltes facetes no presenta gaires diferències amb exponents de
llinatges militars.20
Entre els disset originaris de l’àrea de Girona, la desproporció
entre nobles i ciutadans era força similar. Només trobem el jurista
Francesc II Adroer entre la ciutadania local.21 I, en tot cas, caldria fer
18. En efecte, la figura de Bonanat Sapera és una mica confusa. Tot i que potser
fou el fill d’un cavaller homònim tresorer del rei Alfons III entorn de l’any 1328 i batlle
general de Catalunya entre 1339 i 1340, i l’any 1367 ell mateix, intitulat cavaller, arribà a
un acord amb els consellers de Barcelona quant al control dels molins reials a la Ciutat
Comtal, en l’acta de nomenament com a veguer de Girona per part de l’infant Joan i
en algun altre document no se’l considerava noble, sinó que era denominat ciutadà de
Barcelona i fidel de la casa del duc: P. Orti Gost, Renda i fiscalitat..., p. 234, 264-269, 272,
305, 309, 361, 370-371, 374; C. Batlle, M. T. Ferrer et alii (eds.), El «Llibre del Consell»
de la ciutat de Barcelona..., p. 151; ACA, C, reg. 1693, f. 42r, 1369/02/10, Calataiud; AMGi,
I.3.3.1.1., llig. 4, f. 94v-95r, 1373/01/03.
19. A propòsit d’un Berenguer de Ribes (si bé no amb la forma Berenguer Guillem
del document on és investit veguer) sabem que l’any 1367 (possiblement, doncs, en el
decurs de l’exercici del càrrec a Girona) fou armat cavaller i el rei li prometé una ajuda
finalment entregada l’any 1371: ACA, RP, MR, reg. 360, f. 125r, 1371/12. També fou adobat
després d’exercir el càrrec el seu predecessor, Guillem de Canet: ACA, C, reg. 1216, f. 60v,
1367/12/31, Martorell. En el cas de Bernat de Riudeperes, probablement senyor de la
casa de l’Olivet, només tenim notícia dels drets que heretà a l’àrea del Maell del Mar
de Barcelona dedicada a la venda de peix fresc: P. Orti Gost, Renda i fiscalitat..., p. 128.
Quant al donzell Berenguer de Copons, en contrapartida, tenim constància que abans
de ser de veguer de Girona, l’any 1425 ja havia estat nomenat (de fet, en una tria que
havia tingut lloc al Castell Nou de Nàpols dos anys abans) per exercir idèntic ofici a la
Cerdanya: ACA, C, reg. 2603, f. 205r-206r, 1425/01/08, Saragossa.
20. És molt probable que descendís d’una família de burgesos de Perpinyà, els
Grimau, un membre de la qual, Pere (possiblement el seu pare) va obtenir de Pere III
l’any 1345 el dret a ser investit cavaller i a transmetre aquesta nova condició a la
seva descendència. Potser el propi Ermengol fou cònsol de la vila rossellonesa els anys
1381/1382, 1389/1390 i 1394/1395 (entre altres mandats exercits per membres de la
mateixa nissaga anomenats Ermengol, Pere o Vidal). Segurament també havia estat batlle
d’aquesta població entorn de l’any 1381 abans d’esdevenir regidor: Ph. Daileader, True
Citizens: Violence, Memory and Identity..., p. 21, 245-246; Rubén Molina Campoy i Aymat
Catafau Castellet (eds.), La nòtula del notari Bernat Frigola de Cotlliure (1380-1381),
Barcelona: Fundació Noguera, 2011, doc. 67 (1381/12/05). Un Pere Grimau, originari
de Perpinyà, tal vegada el que obtingué la concessió del Cerimoniós per ingressar a la
noblesa, també fou veguer de Barcelona i del Vallès de 1363 a 1366 i de 1369 a 1372:
C. Batlle, M. T. Ferrer et alii (eds.), El «Llibre del Consell» de la ciutat de Barcelona...,
p. 104, 470 (nota 192), 554, 557-558 (nota 345).
21. Com veurem, la designació com a veguer es produí mentre aquest prohom
gironí es desplaçà, juntament amb el seu conciutadà Ramon I de Bóixols, a les Corts de
Montsó de 1389: ap. «El poder de representar la universitat a l’exterior: síndic de Corts
i missatgers extraordinaris». Més enllà d’això, val la pena destacar la reacció del govern
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un esment especial als cavallers Narcís III Santdionís, Joan III Margarit
i Bernat Sitjar àlies Sarriera (o a la inversa), membres de branques
ennoblides, feia tan sols una o dues generacions, de famílies distingides
de la capital gironina i, alhora, amb bons contactes forans. El primer,
successivament donzell i cavaller, arribà a ser sobrecoc d’Alfons el Magnànim i participà en diverses sessions de Corts durant el regnat d’aquest
monarca.22 Joan III Margarit era també cavaller i estava domiciliat a
la ciutat de Girona, encara que descendia d’avantpassats mercaders.23
El cavaller Bernat Sitjar àlies Sarriera, igualment resident a la capital
gironina, adquirí, en canvi, el cognom pel seu matrimoni amb l’hereva
dels Sitjar de Salt, una família de patricis gironins assentada en aquesta
parròquia de la rodalia, si bé ell mateix era fill (i d’aquí l’àlies) d’una
branca col·lateral d’una altra poderosa nissaga ciutadana, els Sarriera,
alguns membres de la qual havien accedit a l’estament militar.24

municipal de Girona arran d’aquesta provisió, a finals de novembre de 1389. S’adreçaren
al monarca per destacar que aquell nomenament era contrari a una constitució que no
especificaven (suposem que una que impedia a un habitant de la mateixa demarcació
d’ocupar del càrrec de veguer). Amb tot, eren conscients que Adroer mereixia l’ofici i
que l’exerciria correctament, de manera que s’alegraven de la decisió: AMGi, I.1.2.1.,
llig. 7, reg. de 1389, f. 34r, 1389/11/23. Sembla, de tota manera, que la tria suscita el
debat, ja que els magistrats gironins s’adreçaren a tots els síndics de ciutats i viles reials
del Principat (cal pensar que reunits a les mateixes Corts de Montsó) per tal que en
consentissin l’elecció: AMGi, I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1389, f. 39r, 1389/11/29.
22. Quant al seu càrrec a la cort: ACA, C, reg. 2605, f. 43v-44r, 1425/12/27,
Saragossa. Cal distingir-lo, com veurem, del seu oncle, Narcís II Santdionís, canonge i
cèlebre jurista: Daniel Álvarez Gómez, «Els testaments del jurista Narcís de Sant Dionís
(1458) i del seu germà Dalmau (1432)», Cuadernos de Historia del Derecho, 2012 (19),
p. 233-255, en especial 238-239. Per a més dades i dos arbres genealògics de la família
Santdionís, amb un èmfasi especial en la figura de Narcís II Santdionís: Daniel Álvarez
Gómez (ed.), Compendium Constitucionum Generalium Cathalonie de Narcís de Sant Dionís,
Barcelona: Generalitat de Catalunya – Departament de Justícia, 2016, p. 15-27. A propòsit
de la continuïtat de la família entre els segles xiv i xv: A. Reixach Sala, Municipi, finances
i elits locals..., vol. II, p. 1532-1533.
23. El que fou regent de la vegueria entre 1440 i 1443, considerem que havia de
ser net del mercader Bernat II Margarit i fill del donzell Joan I Margarit, i germà del
cavaller Bernat III Margarit. Aquest Joan, que podem anomenar Joan III per identificar-lo
millor, era encara impúber l’any 1406 i posteriorment consta com a cavaller domiciliat
a la ciutat de Girona i anomenat «júnior» per distingir-lo del Joan Margarit assentat a
la casa forta de Sant Gregori i pare del cardenal Joan Margarit i Pau. Estava casat amb
una filla del ciutadà honrat Ramon I Sampsó i ben connectat amb el patriciat local:
AHG, Gi-11, vol. 25, s. f., 1406/03/08; AHG, Gi-07, vol. 88, s. f., 1426/04/22; AHG, Gi07, vol. 88, s. f., 1427/04/0; AHG, Gi-01, vol. 404, s. f., 1429/08/10; AHG, Gi-07, vol. 88,
s. f., 1428/10/20; AHG, Gi-04, vol. 100, s. f., 1429/05/27; AHG, Gi-02, vol. 191, f. 42r,
1438/01/03; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f., 1440/05/08; AHG, Gi-10, vol. 92, s. f., 1443/05/17.
Vegeu arbre genealògic 19. En altres notes detallem l’abundant bibliografia existent a
propòsit dels Margarit de Girona.
24. Es pot entendre l’enllaç a través d’un testament de la seva esposa, filla única
i hereva universal de Bernat III Sitjar, senyor de la domus de Sitjar a la parròquia de
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La resta de càrrecs es repartiren entre mitjans i petits aristòcrates amb residència i amb interessos consolidats a la ciutat, com ara,
Guillem Ramon de Lloret i Bernat de Raset. El primer era fill del
senyor del castell de Gironella, a la força primitiva de Girona.25 El
segon, tot i descendir d’un donzell domiciliat a Ullastret, sembla que
fou veí de la ciutat.26 Altres estaven establerts a la banda oriental de
la vegueria, com el donzell Bernat Santfeliu, membre d’un llinatge
titular de les senyories d’Ullastret i de Castell d’Empordà;27 el cavaller
Joan de Cassà, d’orígens difícils de fixar;28 i Bernat Sord, possiblement

Salt: AHG, Gi-08, vol. 47, s. f., 1432/02/28. Val a dir, però, que, mentre Bernat Sarriera
(posteriorment anomenat Bernat Sitjar àlies Sarriera) era fill del ciutadà Arnau II
Sarriera, Bernat III Sitjar havia maridat amb Beatriu, una filla del ciutadà Joan Sarriera,
de manera que, en realitat, Elionor Sitjar i el Bernat Sitjar àlies Sarriera de què parlem
eren cosins de tercer grau: arbres genealògics 25 i 28. Quant a la branca de la família
Sitjar que es consolidà entorn de la senyoria de l’honor de Campdorà: Joaquim Botet i
Sisó, «Señores del Castillo de Campdorà», Revista de Girona, tom XV (1891), p. 225-234.
25. En concret, el donzell Guillem Ramon de Lloret era fill de Simó de Lloret,
senyor del castell de Gironella. Per això rebia la cinquena part de tots els emoluments
generats a la cort del batlle de la ciutat: AHG, Gi-01, vol. 104, f. 17r-v, 1376/06/10; ACA,
C, reg. 1370, f 70r-71r, 1383/09/10, Montsó; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/07/04; AMGi,
I.1.1., n. 33, f. 26v-27r, 1397/09/15. D’altra banda, també tenia en feu pel bisbe una part
del delme de la parròquia d’Ullastret (encara que en cedia la tinença efectiva a diversos
ciutadans de Girona) i havia heretat dels seus predecessors la castlania del castell de
Lloret i certes rendes sobre masos, el delme i exaccions com ara sobre la pesca, que
tenien infeudades de la pabordia de novembre de la seu de Girona, per bé que l’any
1372 va traspassar tots els drets en l’esmentada parròquia costanera al paborde: Elvis
Mallorquí Garcia, El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371), Girona: Diputació de
Girona, 2011, doc. 97; Joan Llinàs Pol et alii, El castell de Sant Joan de Lloret, Lloret
de Mar: Ajuntament, 2003, p. 99; Elvis Mallorquí Garcia, Parròquia i societat rural...,
p. 262-265.
26. Tot indica que aquest cavaller, fill del donzell Francesc de Raset, residí
efectivament a Girona, com a mínim, mentre regí la vegueria: AHG, Gi-01, vol. 402,
s. f., 1428/01/22. I, poc després d’expirar el trienni com a oficial reial preeminent a la
demarcació, participà en una de les expedicions d’Alfons el Magnànim a la Mediterrània i
l’atrapà la mort a Lipari, on feu testament a finals de 1432. Amb tot, va ser enterrat a la
capella dels sants Dalmau i Jordi que havia fundat el seu germà Dalmau de Raset, ardiaca
de la seu gironina: Gabriel Roura Güibas, «Dalmau de Raset, un home del Renaixement.
Un inèdit», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 52 (2011), Miscel·lània d’homenatge
a Gabriel Roura i Güibas, p. 1003-1014, en especial, p. 1004.
27. I, de fet, el documentem domiciliat en aquest darrer castell, que potser adquirí
ell mateix: AHG, Gi-01, vol. 376/377, s. f., 1419/03/28; Manel Güell Junkert, Els Margarit
de Castell d’Empordà: Família, noblesa i patrimoni a l’època moderna, Barcelona: Fundació
Noguera, 2011, p. 69, 127, 129, 132-134.
28. D’aquest cavaller només sabem que l’any 1437, en casar una filla seva, posseïa
una part del delme del castell de Ventalló. És possible que la família Cassà hagués arrelat
en aquesta zona a la vessant nord del Montgrí (entre Albons i Sant Pere Pescador), on
trobem documentats altres nobles amb el mateix cognom. Malgrat tot, almenys durant el
breu període que exercí d’oficial a Girona, llogà un alberg a la ciutat per residir-hi: AHG,
Gi-04, vol. 140, s. f., 1437/01/02; S. Sobrequés Vidal, El Compromís de Casp..., p. 205,
264; AHG, Gi-05, vol. 467, s. f., 1437/03/08.
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de Torroella de Montgrí.29 Planen força dubtes, en canvi, sobre el donzell
Ramon Marata.30 De tota manera, un gruix considerable d’aquests nobles
procedia del nord del bisbat, de l’àrea de Besalú o de l’actual Alt Empordà, una zona que tradicionalment havia pertanyut a la vegueria reial de
Besalú o al comtat d’Empúries. En aquest sentit, Bernat Cornellà descendia d’una important nissaga de l’estament militar de la vila de Besalú.31
Berenguer de Queixàs fou titular del castell de Beuda.32 Dalmau de
Darnius constava domiciliat a la vila de Sant Llorenç de la Muga, però
era senyor de diversos castells propers (el de Darnius, el de la Vajol i el
de Montroig).33 Bernat de Vilarig ho era del castell homònim.34 També
29. Encara que a la segona meitat del segle xiv, apareix la traça de diferents
llinatges denominats Sord (o de diverses branques d’una mateixa nissaga) establerts a
Esponellà, Mollet de Peralada i Vilanova de la Muga, podem suposar que som davant
de Bernat Sord, un donzell domiciliat a la vila de Torroella de Montgrí a la dècada de
1440: E. Mallorquí García, El Llibre Verd del bisbe de Girona..., doc. 123, 149, 159,
164, 178, 186, 294, 305; ADG, D-191, f. 12r-13r, 1442/02/17. Sense aportar-ne cap prova
documental, és del mateix parer S. Sobrequés: El Compromís de Casp…, p. 211. No es
pot demostrar, però, la filiació de Bernat Sord respecte del donzell Joan Sord a qui
la reina Maria acabà negant el càrrec de veguer que li havia concedit d’entrada el rei
Alfons IV, al·legant infàmia i altres aspectes que no considerava pertinent exposar: ACA,
C, reg. 2607, f. 110v-111r, 1437/05/27, Barcelona.
30. Tal vegada era membre del llinatge que posseïa la torre homònima del terme
de Maçanet de la Selva. Per això els Marata foren feudataris dels influents vescomtes de
Cabrera i actuaren algun cop com a veguers seus: Jaume Marquès Casanovas, Maçanet
de la Selva, Girona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Ajuntament de
Maçanet de la Selva, 1983, p. 196-200; Alejandro Martínez Giralt, El poder feudal, els seus
agents i el territori..., p. 59; Ll. Sales Favà, «El setge i l’ocupació del Castell de Cassà de
la Selva…», p. 56. Per contra, F. Sabaté l’identifica com el descendent d’una família
de cert pes a la comarca del Vallès: F. Sabaté Curull, El veguer a Catalunya..., p. 398-399.
31. En concret, no pertanyia a la que esdevingué la branca troncal (amb membres
que participaren en la guerra amb Castella i ocuparen càrrecs a la cort de Sibil·la de
Fortià), sinó que fou l’iniciador d’una altra que, de tota manera, residia a la vila. A més
que probablement estigué als ducats d’Atenes i Neopàtria com a lloctinent del Cerimoniós,
entre altres ocupacions que documentarem més avall, el seu pare ja havia estat designat
veguer durant el trienni 1330-1333, mentre que els seus fills foren sotsveguers de Besalú
i assistiren a les Corts de Montsó de 1389: Josep M. de Solà-Morales i de Rosselló,
«Llinatges besalunencs dels segles xiv i xv», I Assemblea d’Estudis sobre el comtat de
Besalú de 1968, Olot: Aubert, 1972, p. 169-225, especialment p. 170-172, 215; C. Guilleré,
Girona al segle xiv..., vol. 1, p. 132.
32. Concretament, pels volts de 1405 hi havia un pare i un fill anomenats tots
dos Berenguer i que eren senyors del castell de Beuda, terme d’on a la segona meitat del
segle xiv ja percebien dos terços del delme que tenien infeudat dels senyors del castell
de Rocabruna: S. Sobrequés Vidal, El Compromís de Casp…, p. 207, 263; E. Mallorquí
Garcia, El Llibre Verd del bisbe de Girona..., doc. 334.
33. Francisco J. Morales Roca, Prelados, abades mitrados, dignidades capitulares
y caballeros..., Madrid: Hidalguía, 1999, p. 169-170.
34. En efecte, com no s’estava de reivindicar un fill establert a València, era
senyor del castell de Vilarig, a prop del poble de Cistella a l’Alt Empordà. I, a més
d’aquest castell, detenia la jurisdicció i la senyoria d’homes i masos al de Montmarí,
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eren senyors de distints termes Andreu de Biure, Guillem d’Avinyó i
Berenguer de Pontós.35
Malgrat tot, igual que els nobles de procedència forana, la majoria
tenien una trajectòria prèvia, en alguns casos fins i tot força considerable, dins l’entorn de la monarquia, i havien exercit càrrecs a la casa
reial o en l’aparell governamental de la Corona. D’entrada, tot i la
problemàtica identificació de Ramon Marata, consta que abans de ser
veguer de Girona ho havia estat d’altres demarcacions.36 També exerciren oficis en algun moment previ Andreu de Biure i Bernat Santfeliu.37
Els donzells Bernat Cornellà i Joan de Cassà, al seu torn, havien rebut
un càrrec a la cort amb anterioritat, respectivament, el de sobrecoc
de l’infant Joan i el d’agutzil d’Alfons el Magnànim.38 Una trajectòria
així com certes rendes al terme de Montroig, tal com es dedueix de l’obligació que feu
en acceptar el dot que li aportà la seva esposa: Martí de Riquer, «El cavaller Bernat de
Vilarig: amic d’Ausiàs March, lector de Bernat Metge i admirat per Joanot Martorell»,
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 40 (1985-1986), p. 205-226,
en especial p. 205-206; AHG, Gi-11, vol. 44, s. f., 1418/10/23.
35. Andreu de Biure, malgrat el cognom toponímic que faria pensar en Biure
d’Empordà, estava vinculat al castell anomenat «de Biure» dins la parròquia de Sant
Martí de Queixàs, a la banda est de l’antiga vegueria de Besalú, terme on el documentem
domiciliat: Marià Baig Aleu i Simon Bosch Estany, «El Castell de Biure de Queixàs,
origen del llinatge dels Biure de l’Empordà», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos,
24 (1991), p. 173-206; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/05/14. Guillem d’Avinyó era un
donzell assentat a la vila de Peralada (que havia estat adobat cavaller en accedir a la
vegueria de Girona), senyor del lloc de Biure d’Empordà i de Montroig i net d’un individu
homònim que havia estat senyor dels mateixos termes: F. J. Morales Roca, Prelados, abades
mitrados..., p. 96-97. Finalment, el cavaller Berenguer de Pontós era senyor de Vilajoan,
si bé és possible que fos l’últim membre del llinatge que posseí el terme i el seu castell
i que l’acabés traspassant amenaçat per deutes: Santi Soler i Simon, «Els capbreus de
Vilajoan (1482-1566): Aproximació a l’estudi d’un petit senyoriu empordanès», Annals
de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 21 (1988), p. 36-56, en especial p. 38. La família
Pontós tenia força d’altres branques; per exemple una assentada a Monells que entrà de
ple en les bandositats que assotaren la ciutat de Girona a la primera dècada del segle
xv: S. Sobrequés Vidal, El Compromís de Casp…, p. 202, 218, 257. Recordem ap. «Les
conjuntures de malestar vinculades a la inestabilitat financera (1380-1445)».
36. Podria ser que ho hagués estat del Vallès vers 1376 i, a les acaballes del segle xiv, del Conflent, enllaçant, l’any 1401, en concloure aquest ofici, amb el de veguer
de Cervera: F. Sabaté Curull, El veguer a Catalunya..., p. 398-399.
37. En concret, Biure, abans de ser veguer de Girona, ja havia estat a punt de ser
batlle de Camprodon l’any 1408, però fou requerit per anar a Sardenya: M. Baig Aleu i S.
Bosch Estany, «El Castell de Biure de Queixàs…», p. 194-195; ACA, C, reg. 2329, f 33r-v,
1413/07/26, Barcelona. D’altra banda, és molt probable que el donzell Bernat Santfeliu,
que fou veguer de Girona a partir de l’any 1419, ja hagués estat sotsveguer i batlle de
Besalú en el trienni finit el Carnestoltes de 1405: AHG, Gi-10, vol. 67, s. f., 1421/01/22.
38. Cornellà ho era uns anys abans d’accedir al càrrec (ACA, C, reg. 1251, f. 2v,
1375/05/10), alhora que paral·lelament a la designació com a veguer de Girona actuà,
juntament amb Francesc Morató, de la tresoreria del rei, com a comissari de la demanda
per la celebració del jubileu que tenia prevista Pere III: M. Sánchez Martínez, «La última
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encara més contrastada fou la de Dalmau de Darnius, possiblement
escuder de Martí I i cap militar d’exèrcits reials, entre altres funcions
que exercí.39 Tampoc no fou gens deslluïda la carrera de Bernat de Vilarig, camarlenc i majordom de la infanta Isabel, germana de Martí I,
rei pel qual realitzà diverses gestions.40
Per una altra banda, se’n significaren uns quants en les intenses
negociacions que es produïren dins el braç militar abans del Compromís de Casp i prenien part en la coneguda unitat de cavallers de
Girona reunida a Peralada el setembre de 1410.41 Finalment, cal no

ofensiva fiscal de Pedro el Ceremonioso...», p. 1456; AMGi, I.1.1., n. 15, f. 50v, 1386/06/19).
Joan de Cassà, al seu torn, encara donzell, l’any 1422 fou nomenat procurador de la
vila i la baronia de Torroella de Montgrí i de Pals, mentre que l’any 1434, quan va ser
escollit veguer de Girona, ja s’intitulava cavaller i ostentava l’ofici d’agutzil del rei Alfons
el Magnànim. Respectivament: ACA, C, reg. 2604, f. 105r-v, 1422/05/19, Barcelona; ACA,
C, reg. 2607, f. 58v-59r, 1434/01/11, Barcelona.
39. Segons afirma algun autor, Darnius fou cap de l’esquadra de l’armada del rei
de França en l’expedició naval a Constantinoble. I també actuà de veguer de Tarragona
i del Rosselló abans de situar-se al capdavant de la demarcació de Girona i Besalú. Per
una altra part, fou designat emissari reial davant els reis de Navarra, de França i dels
ducs de Borgonya. També participà a les Corts de 1405 habilitat pel braç militar: F. J.
Morales Roca, Prelados, abades mitrados, ..., p. 169-170.
40. Per designació d’aquest rei fou, per exemple, governador del comtat de Ribagorça
l’any 1409: J. Zurita, Anales de Aragón.., llibre X, cap. LXXXIX). A més de prendre
part en la campanya de l’infant Ferran de Castella contra el regne de Granada, algun
historiador li ha atribuït el paper de defensor davant Martí l’Humà del duc de Gandia
com a possible candidat a succeir-lo, opulent aristòcrata al servei del qual estigué força
temps. Posteriorment, el juliol de 1409 va actuar d’ambaixador de Martí I davant Carles VI
de França, a París, per deliberar sobre afers de cavalleria, una matèria en què devia
distingir-se, per tal com l’any 1424 també fou escollit per Pero Maça com a procurador
seu en les gestions prèvies a una batalla a ultrança. Bernat de Vilarig fou, finalment, el
pare d’un cavaller homònim que s’establí al regne de València en un feu a la comarca
de l’Alt Millars i que ha passat a la posteritat per diverses aventures cavalleresques:
S. Sobrequés Vidal, El Compromís de Casp…, p. 91, 211; M. de Riquer, «El cavaller
Bernat de Vilarig...», p. 205-206. En realitat, s’identifiquen tres germans Vilarig (Bernat,
Jofre i Guillem), un dels quals potser era el personatge que estudiem: Jorge Sáiz Serrano,
Caballeros del rey: Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo, València:
Publicacions de la Universitat de València, 2008, p. 389, 398.
41. Berenguer de Queixàs i el seu fill homònim foren assidus a les darreres sessions,
prèvies a la mort de Martí l’Humà, de les Corts celebrades a Barcelona i posteriorment
s’adheriren a la unitat esmentada. Encara amb un paper potser més rellevant, Bernat
Santfeliu formava part del consell inicial de nou membres que havia d’assessorar els
procuradors que representaven el col·lectiu. Malgrat la rellevància que se li suposava en
el panorama polític coetani, el cavaller Dalmau de Darnius tan sols hi constava com a
sotasignant (igual que el cavaller Guillem d’Avinyó, si no es tractava d’un avantpassat del
que fou veguer), per bé que a partir del mes d’octubre de 1411 participava al Parlament
de Tortosa a títol individual: S. Sobrequés Vidal, El Compromís de Casp…, p. 179, 192,
193, 200, 204, 207, 208, 228, 231, 232, 246, 255, 262, 263, 265. Quant al paper de Bernat
de Vilarig durant el mateix període: vegeu la nota anterior.
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perdre de vista que uns quants dels nobles establerts arreu del bisbat
que ocuparen el càrrec de veguer al llarg de la primera meitat del
segle xv travaren lligams estrets amb grans famílies ciutadanes de la
capital gironina com els De la Via, els Desvern o els Santceloni.42 Val
a dir, a més, que l’influent llinatge dels Margarit estigué connectat
amb diversos personatges dels que ocuparen el càrrec abans que un
dels seus membres acabés regint personalment la vegueria l’any 1440,
en concret amb Bernat Santfeliu, Guillem d’Avinyó i, possiblement,
Andreu de Biure.43

42. En aquest sentit, Andreu, un personatge rellevant i que exercí càrrecs a
l’administració reial des de l’època de Martí I i actuà en comeses importants arreu
d’Europa en nom del Magnànim, a més d’esdevenir veguer de Barcelona i del Vallès l’any
1431, procurador del comtat d’Empúries pels volts de 1434 i diputat del General resident
a Barcelona de 1440 a 1443, aconseguí la senyoria de Sant Jordi Desvalls i pels volts de
l’any 1418, encara donzell, s’havia esposat amb una filla del ciutadà gironí Narcís de la
Via: ACA, C, reg. 2606, f. 55v, 1431/02/11; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 185v-186v, 1434/01/08;
I. Sánchez de Movellán, La Diputació del General…, p. 528. Quant a una referència a
l’enllaç: AHG, Gi-11, vol. 44, s. f., 1418/11/05. Andreu de Biure es tornà a casar amb
una filla del ciutadà gironí Francesc II Santceloni abans de 1432: C. Pergamins, vol. I,
doc. 836, 1432/11/22. El cavaller Bernat de Vilarig, per les mateixes dates, contragué
matrimoni amb Blanca, una altra filla de Narcís de la Via i, per tant, esdevingué cunyat
de l’esposa d’Andreu de Biure: AHG, Gi-11, vol. 44, s. f., 1418/10/23; arbre genealògic 10.
Un parell de dècades més tard, el cavaller Joan de Cassà, quan havia expirat feia poc
el seu exercici com a veguer i, alhora, batlle de la ciutat, casà una filla seva, Elionor,
amb el patrici Lluís I Desvern, el qual s’unia en segones noces després de la mort de la
seva primera esposa: AHG, Gi-04, vol. 140, s. f., 1437/01/02. Vegeu arbre genealògic 11.
43. En primer lloc, és possible que Bernat Santfeliu fos el pare de la que esdevingué
filla i hereva única de la família i que maridant, l’any 1421, amb un Bernat Margarit
donzell (podem anomenar-lo Bernat IV Margarit) encetés el tronc empordanès d’aquesta
il·lustre nissaga gironina entorn del Castell d’Empordà. Se n’aporten força dades (encara
que algunes s’haurien de revisar tenint en compte, per exemple, els mateixos càrrecs
que documentem que exercí el Bernat Santfeliu que esmentem) a M. Güell Junkert, Els
Margarit de Castell d’Empordà..., p. 69, 127, 129, 132-134. El cavaller Guillem d’Avinyó, al
seu torn, s’amullerà, abans de 1424, amb una germana de l’esmentat donzell Bernat IV
Margarit de nom Francesca: AHG, Gi-03, vol. 73, f. 199r-201r, 1424/06/12. Les relacions
entre els Avinyó i els Margarit de Sant Gregori continuaren a través dels fills, ja que
Jordà d’Avinyó, canonge de Girona, fou vicari general i procurador del bisbe Bernat de
Pau, oncle matern i predecessor del famós Joan Margarit i Pau a la mitra gironina: F. J.
Morales Roca, Prelados, abades mitrados..., p. 96-97; vegeu l’arbre genealògic 19. D’altra
banda, un donzell anomenat Arnau de Biure, possiblement el germà del que fou veguer
de Girona entre 1416 i 1418, estava casat amb Francina, germana de Caterina de Pau,
l’esposa de Joan Margarit, cavaller domiciliat a Sant Gregori i pare de l’il·lustre cardenal
homònim, tenint en compte un testament (com a mínim el segon, però no pas el darrer)
de l’esmentada Caterina de Pau de 1430: AHG, Gi-08, vol. 47, s. f., 1430/10/27. Vegeu
sobre tota aquesta xarxa d’aristòcrates i de notables dignitats eclesiàstiques encapçalada
pels Margarit i pels Pau, estirp originària de l’Alt Empordà establerta a ambdós costats
de les Alberes, en què aquí no podem entrar: S. Sobrequés Vidal, «Documentos relativos
a la família Margarit...», p. 245-299; Armand de Fluvià Escorsa, «Pau», Gran Enciclopèdia
Catalana, Barcelona, 1978, vol. XI, p. 374; M. Güell Junkert, Els Margarit de Castell
d’Empordà..., p. 37-64.
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Després d’oferir dades dels personatges que configuraven la nòmina
de veguers de Girona entre 1345 i 1445, una primera constatació seria
que, tímidament a partir de mitjan dècada de 1370 i amb claredat
després del 1400, cada cop van ser més freqüents els que procedien
de la mateixa regió de Girona i quedava enrere l’època en què havien
predominat aristòcrates amb les bases patrimonials situades al bisbat de
Barcelona o en altres parts de Catalunya. Tot i això, només en un cas
estem davant d’un individu totalment integrat a la comunitat ciutadana
gironina, ja que la resta pertanyien a l’estament militar, encara que fos
en el rang més baix, i només uns pocs constaven com a domiciliats a la
ciutat i al seu entorn immediat, per tal com molts tenien la residència
a la diòcesi de Girona però en territoris que no formaven part stricto
sensu de la vegueria. S’entreveu, doncs, una certa a tendència, des de
les acaballes del regnat del Cerimoniós, a designacions amb un marcat
caràcter regional, o sigui d’individus amb lligams més o menys estrets
amb la capital gironina o al seu espai circumdant.44 El contrast entre
el panorama de mitjan segle xiv i el de finals de la centúria s’accentua
en ampliar l’observació a la nòmina d’actors que reconstrueix Guilleré
des de principis del segle xiv i en què s’observa que, tret de dues o tres
excepcions, la vintena d’oficials fins a 1345 havien estat tots aristòcrates
d’altres parts del Principat.45
44. Fins a cert punt, els nomenaments cada cop més habituals a inicis del segle xv a favor de nobles de la demarcació gironina en detriment dels procedents d’altres
àrees toparia de ple amb la reivindicació dels habitants de la vegueria i batllia gironina
inclosa en les capitulacions presentades al rei el maig de 1401 en el context de la gran
campanya del rei Martí I per a la recuperació de jurisdiccions alienades (vegeu ap. «El
veguer, el batlle i les respectives corts»). Amb tot, a part que, segons explica M. T. Ferrer
Mallol, el monarca no arribà a aprovar aquest punt (que, de fet, recorda l’esperit de lleis
paccionades de la dècada de 1330), també es veritat que la reclamació era literalment
que els veguers no fossin naturals de la vegueria, cosa que, cenyint-nos als seus límits
estrictes, es compliria en gairebé tots els casos, almenys fins a la dècada de 1420:
M. T. Ferrer i Mallol, «El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius..», p. 427-429.
45. C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. I, p. 132-333. Quant a les conclusions
que n’extreu el mateix autor: Ibíd., p. 138-139. Òbviament, caldria un estudi prosopogràfic
ambiciós per totes les demarcacions del Principat per tal d’entreveure si aquesta tendència
apuntada a Girona té paral·lelismes en altres llocs i, en conseqüència, per valorar una
de les hipòtesis dominants de la historiografia catalana esbossada més amunt. Podria
ser, en qualsevol cas, que donant preferència a l’aristocràcia local o de la demarcació es
volgués aconseguir més fàcilment la implicació dels oficials que havien estat nomenats en
la responsabilitat que se’ls reclamava: hi hagué, per exemple, temps enrere, que alguns
veguers acabats d’escollir es mostraren reticents a prendre possessió d’un càrrec que els
quedava lluny del seu territori immediat, com sembla que fou el cas de Bord de Pallars:
ACA, C, reg. 1090, f. 37v, 1373/12/22, Barcelona. També devia ser un factor a tenir en
compte el refús que molt sovint havien de superar oficials desconeguts dels habitants de
la demarcació on es desplaçaven, d’acord amb el que s’infereix d’algun episodi d’oposició
per part dels dirigents de la ciutat: ap. «El veguer, el batlle i les respectives corts».
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Això no obstant, la diversitat d’orígens geogràfics i, fins a cert punt,
socials no interfereix en el que esdevé una constant, almenys durant el
període que analitzem: la importància de mantenir connexions estretes
amb l’entorn del monarca, la casa reial o el seu aparell administratiu,
cosa en què naturalment excel·lien membres de la noblesa, un estament, tanmateix, molt heterogeni. La majoria dels qui foren veguers de
Girona, fossin d’on fossin, abans o després participaren en expedicions
militars impulsades per la Corona, actuaren de curials o consellers reials
i demostraren la seva vàlua en diversos càrrecs domèstics o governamentals. En aquest sentit, tal com recullen literalment unes quantes
de les designacions documentades, la concessió del càrrec de veguer
força sovint devia respondre a la necessitat del sobirà de remunerar
els serveis prestats en campanyes militars.46
Així mateix, les aliances travades per alguns dels veguers de la primera meitat del segle xv amb nissagues que destacaven dins la ciutat de
Girona sens dubte contribuïren a una bona sintonia entre els governants
locals i la cúria d’oficials delegats de la monarquia; però això difícilment
condicionà les designacions, fetes sempre —insistim-hi— pel monarca
o el seu lloctinent.47 D’aquí, a més, es deduiria que les designacions
depenien d’equilibris de força i de jocs de poder que transcendien la
ciutat i la demarcació de Girona i a què, en qualsevol cas, només ens
podríem aproximar mitjançant una prosopografia completa de l’ampli
46. Un dels casos més il·lustratius és el del cavaller Narcís III Santdionís, descendent
d’una nissaga ciutadana gironina una branca de la qual havia estat ennoblida. Quan
l’any 1425 fou nomenat veguer de Girona i del seu districte, el rei Alfons el Magnànim
justificava la designació pels grans serveis que Santdionís li havia prestat tant als regnes
de Sardenya i Còrsega com al reialme de Nàpols i en altres llocs i per la gratitud que
li devia per tot allò: ACA, C, reg. 2605, f. 43v-44r, 1425/12/27, Saragossa. En escenaris
similars com els de càrrecs de justícia d’enclavaments fronterers del regne d’Aragó també
es fa palès que el monarca proveïa el càrrec a membres de l’estament militar als quals
devia favors: Mario Lafuente Gómez, «Amistad y poder entre la baja nobleza aragonesa
del Trescientos» a Beatriz Arízaga Bolumburu et alii (eds.), Mundos medievales: espacios,
sociedades y poder, Homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre,
tom 2, Santander: Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2012, p. 1509-1522, en
especial 1519.
47. Encara que la qüestió s’escapi dels objectius força limitats d’aquest apartat, val a
dir que en estudis que centressin l’atenció en les relacions entre els oficials jurisdiccionals
del rei i els grups dominants de les comunitats caldria analitzar bé el significat de les
fermances ofertes per diversos prohoms en la presa de possessió del càrrec per part
d’aquests oficials i que possiblement tenien implicacions de cara al procediment de la
«purga de Taula» al final dels respectius exercicis. Per alguns exemples documentals on es
relacionen diversos fiadors (i no necessàriament eren tots ciutadans distingits i opulents,
sinó també membres de la mà menor) dels qui foren veguers, batlles o sotsveguers de
Girona: AMGi, I.3.3.1.5., llig. 1, f. 7v, c. 1370; AHG, Gi-08, vol. 9, s. f., 1424/04/10; AHG,
Gi-01, vol. 402, s. f., 1427/11/22; AMGi, I.1.1., n. 54, f. 30r-31v, 1437/06/11.
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col·lectiu de servidors de la Corona al Principat, en la línia de les recerques endegades sobre altres territoris de la Corona per a algunes
etapes de la baixa edat mitjana.48
Els

batlles: els vincles amb la cort i els grups dominants de la ciutat

Presentats els trets generals de la trentena d’individus que foren
veguers de la ciutat i de la demarcació de Girona, hem de veure ara si,
en línies generals, es repeteixen pels que ocuparen el càrrec de batlle
(taules 9, 10). En aquest cas, en el període comprès entre 1345 i 1445
es registren quaranta mandats i foren trenta-nou persones diferents que
se situaren al capdavant de la cort del segon oficial jurisdiccional del
rei a la ciutat per ordre de prelació, tenint en compte que el ciutadà
gironí Pere Albert ho feu en dos períodes diferents. Cal recordar, així
mateix, que en sis ocasions (concretament en les etapes de 1405-1407,
1408-1411, uns pocs mesos de 1412, els biennis 1428-1430 i 1431-1433
i durant tot l’any 1434) les atribucions del batlle passaren a ser assumides per la mateixa persona que havia estat investida veguer.
Si seguim el mateix esquema de classificació emprat per aquest
darrer càrrec, constatem que la gran majoria (trenta-dos, o sigui un 82  %
del total) dels que exerciren el càrrec de batlle eren de Girona mateix
o del seu entorn. Concretament, vint-i-quatre dels qui foren batlles (és
a dir el 64,1  % del total) formaven part de ple dret de la comunitat
política gironina. El cognom d’alguns es repeteix manta vegades al
llarg d’aquesta obra per tal com pertanyien a famílies il·lustres de la
mà major, moltes de les quals tingueren un gran protagonisme en els
òrgans municipals, a saber: els ciutadans Berenguer I Santceloni, Bernat II Margarit, Ramon I Sitjar, Pere Albert, Guillem II Sunyer, Berenguer II Sarriera, Ramon I de Bóixols, Bernat II Estruç, Joan Albert,
Francesc II Gornall, Pere II Santmartí, Pere II Bordils, Pere Guillem II
Sunyer i Pere III Escala. D’altres formaven part de la mà mitjana, però
eren sempre individus amb una trajectòria destacada o ben introduïts
en xarxes clientelars influents (com Pere II Castell, Miquel Trullàs,
Joan Marcó, Joan Medir o Ivó I Camps), i molts que justament pro48. Destaquen treballs com els duts a terme per C. López o J. Sáiz a propòsit de
l’aristocràcia valenciana durant els regnats de Ferran I i d’Alfons IV (respectivament: Carlos
López Rodríguez, Nobleza y poder político: El Reino de Valencia (1416-1446), València:
Publicacions de la Universitat de València, 2005; J. Sáiz Serrano, Caballeros del rey...) o per
M. Lafuente i J. Abella entorn de la baixa noblesa aragonesa del tombant dels segles xiv
al xv (en especial, Juan Abella Samitier i Mario Lafuente Gómez, «La proyección
parlamentaria de la baja nobleza aragonesa en el reinado de Martín I (1396-1410)»,
Medievalismo, 21 (2011), p. 139-159).
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tagonitzaren en primera persona o consolidaren l’ascens social de les
respectives famílies (com Guillem Hospital, Bernat I Beuda, Miquel
Santacília o Francesc Raset).
Uns quants dels batlles esmentats reapareixeran a la llista de gironins que accediren amb més freqüència al consell general i al col·legi
de jurats (en tres legislatures o més), en concret: els ciutadans honrats Ramon I Sitjar, Guillem II Sunyer, Ramon I de Bóixols, Bernat II
Estruç, Pere II Bordils i Pere III Escala, juntament amb el mercader
Guillem Hospital i Joan Medir (taules 26 i 29).49 A gairebé tots el càrrec els arribà després d’haver estat unes quantes vegades jurats, entre
altres possibles ocupacions com la de síndic a Corts o nuncis davant
del monarca; fets significatius a l’hora d’explicar la seva designació per
part del rei (taula 22).
Això no obstant, hi ha individus entre els gironins al·ludits que
ocuparen magistratures municipals relativament poques vegades. En
aquest sentit, a diferència d’altres parents directes seus, Berenguer II
Sarriera només fou jurat un sol cop, malgrat gaudir de força continuïtat com a conseller.50 Però és que, fins i tot, Francesc II Gornall, per
contrast amb altres consanguinis seus, no esdevingué mai regidor.51
I, així mateix, almenys dins el període que estudiem, tampoc no passà
amb cap membre de la família Margarit, Albert o Camps. El cas dels
Margarit és prou conegut. Bernat II Margarit, que procedia del món
del comerç, fou batlle entre 1349 i 1350 (encara que possiblement ja ho
havia estat en el trienni 1339-1342).52 Però la seva carrera experimentà

49. D’altres, com els patricis Pere II Santmartí o Pere II Castell, també tingueren
un paper força destacat, ja que foren jurats en dos moments distints (taula 16). A propòsit de Francesc Raset, mercader de professió, val a dir que només fou jurat per la
mà mitjana els anys 1438 i 1444 dins el lapse que analitzem en aquest treball, però,
amb tota probabilitat, era ell mateix el que es registra com a sobreposat de les obres de
l’any 1447, altre cop jurat l’any 1448 i qui sap si clavari de les imposicions l’any 1460 i
jurat l’any següent: S. Sobrequés Vidal, «Régimen municipal gerundense...», p. 229-232.
50. El documentem al consell força sovint entre aproximadament els anys 1368
i 1400.
51. Ho feren avantpassats directes seus com ara Ramon Gornall o Domènec
Gornall i el qui probablement fou el seu primogènit, Joan Gornall. Quant a això darrer:
AHG, Gi-11, vol. 26, s. f., 1405/02/10; AHG, Gi-01, vol. 414-415, 3r q., s. f., 1435/06/11.
Malgrat tot, Francesc II Gornall devia gaudir de bona reputació en l’entorn regi, ja que
el maig de 1391 (és a dir mesos abans de ser investit batlle) va rebre l’encàrrec de la
reina Violant, fent cas de la proposta de domèstics seus, de regir la batllia de l’aljama
de jueus de la mateixa Girona, cada cop víctima de més pressions: J. Riera Sans, «Els
avalots de 1391...», p. 113.
52. Segons ja advertí C. Guilleré, Bernat I era fill d’un especier i, com el seu
germà Francesc, es dedicà a mercadejar: C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. I (p. 134,
140, 169-170), II (315, 336, 360, 439). Podem confirmar l’existència d’un Bernat I apotecari
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un gir important en ingressar a la cort del primogènit del Cerimoniós,
l’infant Joan, coincidint més o menys amb la creació del ducat de
Girona. Entre 1351 i 1366 en fou el dispeser, o sigui, l’equivalent al
tresorer reial i màxim responsable de l’economia de la casa del duc.53
I això propicià que els seus descendents quedessin instal·lats a les files
de la petita aristocràcia de la regió, cosa incompatible amb la presència
directa en els òrgans de govern municipals.54

i del seu fill Bernat II, mercader, a: AHG, Gi-05, vol. 9, f. 19v, 1330/06/14. Potser també
era avantpassat seu un Bernat Margarit documentat com a draper d’Amer l’any 1283:
Ll. To Figueras, «La comercialització de productes tèxtils...», p. 36-56, en especial p. 50.
Tot i que desconeixem la data de defunció de Bernat I, convenim amb Guilleré que el
que fou batlle entre 1339 i 1342 era l’individu que ara estudiem i que en l’interval entre
ambdues gestions actuà de procurador del vescomtat de Bas. Fou amb tota seguretat
el mateix Bernat II que l’any 1346 posseïa per concessió reial una fàbrega a tocar
del Monar reial de Girona amb el corresponent dret de llòssol per tots els molins allí
construïts: S. Sobrequés Vidal, «Documentos relativos a la familia Margarit...», p. 245299, en especial, p. 247-248, 282-287.
53. Tal com precisà S. Sobrequés (S. Sobrequés Vidal, «Documentos relativos a
la familia Margarit...», p. 251), es conserven diversos registres de la seva gestió com a
dispeser entre 1351 i el setembre de 1366, quan morí: ACA, RP, MR, reg. 565 (1351)577 (1366).
54. Com apunta S. Sobrequés, Bernat II Margarit tingué un fill homònim que
en fou hereu universal i, per exemple, traspassà la comptabilitat de la dispesa al nou
dispeser Pere Blan, alhora que ben aviat s’integrà a la casa del futur Joan I, primer
com a conseller genèric i, després, com a escuder (S. Sobrequés Vidal, «Documentos
relativos a la familia Margarit...», p. 251). Quan el seu pare morí, Bernat II devia ser
força jove, ja que l’any 1371 encara no havia assolit la majoria d’edat legal (tenia entre
divuit i vint-i-cinc anys): AHG, Gi-01, vol. 190, f. 28v-30r, 1371/08/11. Malgrat tot, l’any
1377 era intitulat cambrer de l’infant i rebé llicència perpètua per cenyir-se el «milite
singulum», en definitiva, per gaudir de privilegi militar, ell i la seva descendència:
ACA, C, 1684, f. 66r-67r, 1377/10/12, Girona. Una vegada ennoblit i entronitzat el nou
monarca, continuà ocupant funcions curials com la d’uixer d’armes combinades amb
altres de militars com la d’alcaid del castell d’Alacant (1389), alhora que participà en
l’expedició de l’infant Martí a Sardenya l’any 1392. La proximitat a la cort motivà que
els jurats gironins cerquessin sovint la seva mediació. S’acabà retirant al domini que els
seus avantpassats havien començat a articular a la parròquia de Sant Gregori. Hi morí
pels volts de 1424: S. Sobrequés Vidal, «Documentos relativos a la familia Margarit...»,
p. 251-252; AHG, Gi-02, vol. 52, f. 85r-v, 1388/11/06; AHG, Gi-11, vol. 9, s. f., 1389/02/08;
AHG, Gi-01, vol. 355-356, s. f., 1413/05/23; AHG, Gi-03, vol. 73, f. 199r-201r, 1424/06/12.
Òbviament, són diversos els autors que han resseguit la traça de Bernat I, Bernat II
Margarit i tots els seus successors per establir la genealogia del cèlebre cardenal Joan
Margarit. A més de l’esmentat S. Sobrequés (S. Sobrequés Vidal, «Documentos relativos
a la familia Margarit...», p. 245-299): Narcís Castells Calzada, «El cardenal Joan Moles,
quatre segles d’una hipòtesi» a M. Vilallonga, E. Miralles, D. Prats (ed.), El cardenal
Margarit i l’Europa quatrecentista..., p. 77-96; M. Güell Junkert, Els Margarit de Castell
d’Empordà..., p. 37-64. Tot i que la documentació notarial consultada permetria afinar
alguns aspectes de la generació entre Bernat II Margarit i el bisbe Joan Margarit i
Pau, al llarg del volum ens limitem a esmentar alguns punts per a personatges que ens
interessa reconstruir, com ara el que fou regent de la vegueria entre 1440 i 1443. Sobre
aquest últim vegeu-ne la nota corresponent.
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Quant als Albert, disposem de notícies menys clares, però és molt
probable que fossin igualment fidels servidors de la monarquia, en
especial Pere Albert. Aquest ciutadà, que repetí com a batlle en els
períodes 1357-1358 i 1366-1368 (a més d’haver estat sotsveguer entre
1345 i 1347) assumí, tenint en compte que era escuder de la cambra
del rei Pere III pels volts de 1346, diferents responsabilitats, com ara
la de diputat pel govern de la ciutat de Girona per acordar homes i
ballesters per a una armada dirigida a Sardenya l’any 1355 i, en el
marc de la Guerra dels Dos Peres, d’alcaid de la plaça aragonesa de
Borja l’any 1360, així com de governador del cap Logudor a l’illa de
Sardenya pels volts de 1366.55 De Joan Albert, nebot seu, no en tenim,
en canvi, pistes d’un periple tan complet dins l’administració reial.56
Malgrat això, cap d’ells estigué totalment desvinculat de l’administració
local gironina, ja que ambdós foren nomenats auditors de comptes
com a mínim una vegada.57
Les circumstàncies que dugueren els Camps a no entrar mai a
l’executiu també se’ns escapen, si bé, com les altres dues famílies esmentades, mantenia alguna relació especial amb la Corona que segurament
s’expressava en la detenció de la batllia dels molins del Monar reial
del Mercadal de Girona que Ivó I Camps havia heretat del seu pare (i
aquest del seu avi), i que ell justament traspassà.58

55. Per ordre de menció de cada ocupació: Alexandra Beauchamp, «La composition
de la Casa/Cort du roi d’Aragon. Normes et pratiques au début du règne de Pierre le
Cérémonieux», Erasmo, Revista de Historia bajomedieval y moderna, 1 (2014), p. 21-42,
en especial p. 37; AHG, Gi-05, vol. 85, f. 102v-103r, 1355/04/29; Mario Lafuente Gómez,
«La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-1366): Impacto y trascendencia de un
conflicto bajomedieval», Saragossa: Universidad de Zaragoza, tesi doctoral inèdita, 2009,
vol. I, p. 285; Íd, Dos Coronas en guerra..., p. 152. En algun cas potser caiem en el parany
de l’homonímia, però, llevat de la primera referència, el Pere Albert que documentem
és identificat sempre com a ciutadà gironí. Aquests serveis al Cerimoniós segurament ja
arrencaven del pare de Pere Albert, Ramon Albert, ciutadà que havia capitanejat una galera
contra genovesos a la dècada de 1340: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I, p. 255.
56. Per les dades de què disposem, només constatem que rebé la comanda per part
del rei Joan de capitanejar el castell d’Esponellà mentre Albert ja havia estat nomenat
batlle de Girona: ACA, C, reg. 1914, f. 45v-46r, 1390/02/04, Barcelona. Per una altra
part, ens consta que Joan Albert, a diferència del seu pare, fou conseller força vegades
entre 1355 i 1368.
57. Pere Albert l’any 1349 i el seu nebot Joan l’any 1367: A. Reixach Sala, Municipi,
finances i elits locals..., vol. II, p. 1296-1297. Malgrat això, cap dels dos apareix amb
freqüència en la nòmina de membres del consell dels vuitanta. Ben mirat, i si bé recordant
que hi ha força dubtes en la reconstrucció per les dècades centrals del segle xiv, no els
documenten en aquest òrgan en cap moment.
58. La batllia havia estat adjudicada pel rei Jaume II, l’any 1301, a Bernat Camps,
mentre que el seu net Ivó la vengué al comerciant Berenguer III Hospital l’any 1391:
AHG, Gi-01, vol. 241, f. 44r-46v, 1391/06/02. Malgrat això, Ivó Camps continuà essent
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La possibilitat que l’exercici d’oficis regis no anés sempre lligat
al fet de tenir un paper destacat en el regiment del municipi també
queda il·lustrada en el mercader Miquel Trullàs, batlle l’any 1353, així
com, més endavant, sotsveguer i jurat per la mà mitjana solament
l’any 1350. Comerciant actiu i amb gran mobilitat, al marge dels successius càrrecs en les cúries jurisdiccionals gironines, fou cridat per
exercir-los també en altres territoris com la vegueria de Tàrrega.59 D’altra banda, en aquestes designacions devia tenir-hi bastant a veure el
seu gendre, el metge reial Ramon Querol.60 Devien ser similars les
raons del nomenament del jove llicenciat en lleis Pere II Santmartí.
titular de dos molins en aquest complex: AHG, Gi-06, vol. 93, s. f., 1402/03/10. D’altra
banda, no documentem que Ivó I Camps i el seu fill homònim fossin designats per cap
magistratura municipal, però sí que ingressaren al consell esporàdicament entre 1392
(potser justament quan havia deixat de ser batlle del Monar?) i 1414 el primer i entre
1433 i 1436 el segon.
59. Per a referències a alguns dels seus negocis en la importació de gra o el
comerç de draps: AHG, Gi-05, vol. 88, f. 29v-30r, 1355/10/22; AMGi, I.1.2.1., llig. 5, reg.
4, f. 68v, 1353/09/04; AHG, Gi-05, vol. 82, f. 2r-v, 1355/02/25. També sabem que posseïa
un alberg amb un tint a la parròquia de Santa Caterina de la ciutat de València, que
potser havia heretat del seu pare Jaume Trullàs i que, en tot cas, acabà cedint a la seva
mare: AHG, Gi-03, vol. 5, f. 22r-v, 1355/04/27. En aquests anys també tenia drets que
havia de cobrar a l’illa de Sardenya: AHG, Gi-05, vol. 88, f. 8r-9r, 1355/09/08. Encara
que faltarien més proves que ho confirmessin, no seria descabellat pensar que una part
d’aquesta intensa activitat pels volts de 1355 tingués a veure en algun moment amb
preparatius per a expedicions reials dirigides a Sardenya i que d’aquest servei derivés
l’ocupació de càrrecs de provisió reial. En certa manera, la infeudació d’una part de
la lleuda del passatge de la ciutat de Girona que aconseguí el pare de Miquel, Jaume
Trullàs, en el context de l’ocupació del regne de Mallorca a principis de la dècada i que
Miquel heretà, apunta en una direcció similar: J. Fernàndez Trabal, Una família catalana
medieval..., p. 62; AHG, Gi-03, vol. 6, f. 32r-v, 1357/01/17. I l’any 1366, és a dir, coincidint
amb l’exercici del càrrec de sotsveguer de Girona iniciat l’any 1366, ens consta que fou
nomenat veguer de Tàrrega, obligació que assumí durant un trienni sencer: ACA, C,
reg. 1217, f. 34r-v, 1367/04/12, Calataiud; AHG, Gi-01, vol. 210, f. 48r-49r, 1378/05/18.
60. En efecte, abans de 1373, Caterina, filla de Miquel Trullàs, havia maridat
amb el mestre en medicina Ramon Querol: AHG, Gi-09, vol. 2, s. f., 1373/03/30; AHG,
Gi-06, vol. 93, s. f., 1402/03/17. I com a mínim l’any 1376 aquest metge tingué molta
influència en el nomenament de Trullàs com a sotsveguer. En concret, el monarca defensà
la idoneïtat de Trullàs per al càrrec perquè ja havia intentat designar-lo sense èxit pel
mateix ofici feia uns deu anys. Adduïa, a més, que en aquell moment li ho requerien
les Corts de catalans aleshores reunides, perquè era un bon servidor seu i, sobretot, ho
devia a mestre Querol, també gran fidel del rei i gendre de Trullàs: ACA, C, reg. 1257,
f. 12v, 1376/05/23. Esmenta aquest darrer episodi, encara que considerant Trullàs gendre
de Querol i no a la inversa, Carmel Ferragud Domingo, Medicina i promoció social a la
baixa edat mitjana (Corona d’Aragó 1350-1410), Madrid: CSIC, 2005, p. 218. Per a més
detalls biogràfics de l’esmentat mestre en medicina, que, a més del Cerimoniós, també
serví el seu fill i successor, i entre altres aspectes destacats, impulsà un col·legi d’escolars
a la ciutat de Girona l’any 1393: Ibíd., p. 91, 94, 218-219, 267-268, 287-290, 467; Josep
M. Marquès Planagumà, «Ensenyament al bisbat de Girona fins a la Il·lustració», Arxiu
de Textos Catalans Antics, 12 (1993), p. 273-301, en especial p. 277-278, 282.
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I és que, dos anys abans de ser investit batlle, s’havia amullerat amb
una filla del sotscamarlenc del rei Joan, el noble Guerau de Flaçà.61
Davant d’algun dels darrers exemples glossats, no serien rars, doncs,
els casos de certa dissociació entre l’exercici del càrrec de batlle de
la ciutat i de la principal magistratura del govern municipal. És a
dir, no tots els individus que foren batlles necessàriament acumularen prèviament un gran currículum en l’esfera del govern municipal
ocupant diferents oficis i, en especial, ostentant el més destacat, el de
jurat. Així, en la tria del segon oficial jurisdiccional més important al
territori el monarca tingué de vegades en compte les famílies patrícies
de la seva capital i, en general, implicades amb el seu govern. Però
no sempre fou així.
En aquest sentit, deixant de banda els casos dels nobles Dalmau
de Darnius, Bernat de Vilarig i Bernat de Raset (que recordem que
exerciren al mateix temps els dos principals oficis jurisdiccionals), cal
fer referència a cinc individus que foren batlles procedents de viles de
la diòcesi i que no residien ni estaven plenament integrats en el teixit
social de la ciutat de Girona: Pere Santamaria, Guillem Crespià àlies
Corona, Berenguer Febrer, el donzell Pere sa Masó i Ponç Escarrer.62
Exactament, Pere Santamaria procedia d’una família amb un cert pes
a la vila de Besalú.63 Guillem Crespià habitava a la vila de Banyoles.64
Berenguer Febrer era veí de Castelló d’Empúries.65 Pere sa Masó, en
61. Quant al casament: AHG, Gi-05, vol. 445, f. 32r, 1396/01/05. Val a dir, tanmateix,
que els Santmartí eren una família arrelada a la ciutat i que Pere II Santmartí tindria un
cert futur en el regiment del municipi, ja que, després d’aquell càrrec, també fou auditor
de comptes i jurat força vegades: vegeu taula 16; A. Reixach Sala, Municipi, finances i
elits locals..., vol. II, p. 1296-1301. A propòsit de Guerau de Flaçà, que segurament inicià
la seva trajectòria en àmbits curials al servei de la infanta Mata, la primera esposa de
l’infant i futur rei Joan I: AHG, Gi-05, vol. 311, s. f., 1378/11/18.
62. Quant a la figures de Dalmau de Darnius, Bernat de Vilarig i Bernat de Raset,
vegeu notes anteriors.
63. J. M. de Solà-Morales i de Rosselló, «Llinatges besalunencs…», p. 180-181.
Possiblement era germà d’un jurista anomenat Ramon que l’any 1371 s’havia casat amb
una filla del donzell Simó de Palol d’Onyar, a les rodalies immediates de Girona: AHG,
Gi-01, vol. 96, f. 34v-35v, 1371/01. Tot i això, és possible que ell tan sols fos un simple
escrivà, malgrat els vincles que mantenia amb prohoms influents en la política de la
capital gironina: AHG, Gi-03, vol. 30, f. 122v, 1380/05/21.
64. Possiblement descendia de famílies d’aquesta població que una generació o
dues abans havien destacat en el camp del dret i del comerç i que s’havien assentat
en part (o temporalment) a la capital del bisbat com els Mercadal o els Savall (arbre
genealògic 26): AHG, Gi-01, vol. 200, f. 3v-4v, 1375/07/02; AHG, Gi-05, vol. 421, s. f.,
1383/10/13. Tanmateix, a inicis del segle xv Crespià traslladà el seu domicili a una casa
forta de la vall de Bianya, a la Garrotxa: AHG, Gi-01, vol. 365, s. f., 1416/03/09.
65. I, si no es tractava d’un avantpassat directe homònim, havia estat un prohom
de certa rellevància en la vida política i social de la vila pel fet d’haver estat dispeser del
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canvi, estava domiciliat a la parròquia de Crespià, a l’actual Pla de
l’Estany.66 Finalment, Ponç Escarrer era també natural de Castelló, per
bé que es traslladà a Peralada.67
Al marge del domicili, però, tots, poc o molt, mantenien lligams
amb algunes de les nissagues gironines més influents en certes etapes
com els Bóixols.68 A més a més, Guillem Crespià fou un conspicu creditor de la hisenda del municipi de Girona.69 De tota manera, igual
que els que eren naturals de fora de la demarcació, el que els portà a
comte d’Empúries i comprador, com a mínim, d’un censal perpetual l’any 1382 i d’un
altre censal mort l’any 1387 que el convertiren en un dels afectats per la suspensió de
pagaments de la tresoreria de la capital emporitana en el tombant dels segles xiv i xv:
A. Martí Arau, «Endeutament censal i crisi financera...», p. 185 (nota 54), 203 i 210; Íd.,
«Governar el deute en temps de crisi…», quadres 1 i 2.
66. Era fill d’un Ramon Arnau sa Masó del mateix lloc, el qual formava part d’una
branca assentada allí d’un llinatge originari de la seva capital, Banyoles, mobilitzat amb
altres mitjans i petits aristòcrates durant l’interregne de 1410-1421 i que tenia ramificacions
també a la vila d’Olot i al castell d’Argelaguer, així com amb personalitats destacades al
capdavant del monestir benedictí de Banyoles i en més d’una seu catedralícia del Principat,
ultra arribar a ostentar càrrecs a la Diputació del General en les dècades centrals del
quatre-cents i amb continuïtat més enllà: AHG, Gi-04, vol. 139, s. f., 1437/06/26. Amb
l’esment només del mencionat Ramon Arnau sa Masó i no el seu fill, el que fou batlle
de Girona: S. Sobrequés Vidal, «Una il·lustre família banyolina: els Samasó», Societat
i estructura política de la Girona medieval..., p. 285-300; Íd., El Compromís de Casp...,
p. 206, 232, 265.
67. Certament, sabem que era fill d’un individu homònim, que gaudia de la condició
de generós l’any 1412, i que habitava a Castelló d’Empúries (de la hisenda de la qual
eren, és clar, creditors els seus pares), tot i que a la dècada de 1420 potser es mudà
a Peralada i, segons exposarem, des de l’any 1411 s’havia amullerat amb una filla dels
Bóixols, senyors de Gironella del Pla: AHG, Gi-04, vol. 91, s. f., 1426/04/29; S. Sobrequés
Vidal, El Compromís de Casp..., p. 200, 205, 265; A. Martí Arau, «Governar el deute en
temps de crisi…», quadres 1 i 2.
68. En el cas de Pere Santamaria, els orígens comuns amb els Bóixols entorn
de la vila de Besalú deuen explicar els suports que s’oferiren una família i l’altra en la
concertació de noces o altres negocis: AHG, Gi-01, vol. 96, f. 34v-35v, 1371/01/?; AHG,
Gi-05, vol. 337, s. f., 1366/02/19. En una línia similar, el donzell Pere sa Masó, justament
quan exercia de batlle, es casà amb una filla del notari gironí Pere Cervià: AHG, Gi-04,
vol. 139, s. f., 1437/06/26. Així mateix, el donzell Ponç Escarrer, que fou batlle a partir
de 1443, estava casat des del 1411 amb Blanca, filla de Ramon I de Bóixols, senyor del
castell de Gironella i ciutadà gironí amb presència tant a la cort de diversos reis com al
govern municipal. A més, arran dels pactes per aquestes noces, Escarrer esdevingué el
titular de diversos molins bladers i drapers a la parròquia de Santa Eugènia de l’horta
gironina: AHG, Gi-10, vol. 10, s. f., 1411/06/06; AHG, Gi-08, vol. 29, s. f., 1432/03/10.
69. L’any 1377, arran de la renegociació de títols de deute que havia acumulat
prèviament, i a pesar de la lluïció d’un violari que havia heretat, es convertí en un dels
censalers més importants en tenir a les seves mans un censal mort de 14.000 s. de
capital que li proporcionava 1.000 s. anuals de renda: AMGi, I.3.3.2.4., RG 43114, f. 65v,
118v. El qui possiblement era un germà de Pere Santamaria de Besalú, el jurista Ramon
Santamaria, també havia comprat un violari de 2.200 s. de capital l’any 1374 que,
tanmateix, el municipi rescatà sis anys més tard: Ibíd., f. 132r.
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ocupar el càrrec de batlle fou, en essència, la seva vinculació a les corts
del rei o reines i infants, així com el bagatge que ja havien acumulat
a l’administració règia.70
Així les coses, del total de trenta-nou batlles documentats només
set (un 17,9  % del total) procedien de fora del bisbat. Tres d’ells (Pere
Pallarès, Pere Marí i Arnau Fonolleda) eren ciutadans de Barcelona,
mentre que els quatre restants (Ombert de Bigues, Bernat de Vilademany, Ramon Roldors i Macià Despuig) pertanyien a l’estament militar.
I, de fet, el segon i el quart dels darrers esmentats coincidiren amb
les conjuntures excepcionals en què l’ofici s’unificà amb el del veguer.
Malgrat la diferència de condició, ràpidament pot comprovar-se
que el perfil de tots ells era bastant similar. Com en el cas dels veguers,
estem davant d’aristòcrates que serviren personalment el rei en diferents campanyes o de membres de l’estament ciutadà que es movien en
àmbits curials, per la qual cosa també exerciren càrrecs administratius
en altres territoris de la Corona. Així, Pere Pallarès era un ciutadà de
Barcelona, curial de l’infant i posteriorment del rei Joan I, que, després
de ser batlle de Girona, fou establert custodi del port de Palamós.71
Arnau de Fonolleda, en canvi, un barceloní sastre de professió, combinà protagonisme entre l’organigrama municipal de Barcelona i la

70. Ho il·lustra bé el cas de l’esmentat Guillem Crespià. Així, en el mateix acte
de designació com a batlle, l’infant Joan, actuant com a lloctinent del seu pare, s’hi
adreçava referint-s’hi com a fidel cambrer de casa seva: ACA, C, reg. 1698, f. 9v-10r,
1386/09/01, Girona. També sabem que prèviament havia dut a terme tasques al servei
de la monarquia, per tal com, amb el conseller reial Pere Sacosta i un ciutadà de
Barcelona, fou nomenat procurador pel ciutadà gironí Bernat II Estruç en una col·lecta
fiscal derivada del traspàs que l’any 1379 el Cerimoniós feu a l’estament eclesiàstic del
bovatge dels homes d’Església del Principat de Catalunya: AHG, Gi-01, vol. 130, f. 44v45v, 1383/06/09. A grans trets, la trajectòria del donzell Ponç Escarrer, el qual ens consta
que ja havia estat veguer i batlle de Camprodon, Ripoll i el Ripollès l’any 1419, apunta
el mateix: ACA, C, reg. 2604, f. 8v, 1419/02/28, Barcelona.
71. Encara que això últim succeí l’any 1375, el seu pare Bernat Pallarès ja havia
assentat interessos en aquesta vila, també derivats del servei als monarques: ACA, C,
1795, f. 28v-29v, 1379/05/10, Barcelona. A propòsit de les relacions amb Palamós tant de
Bernat com de Pere, vegeu: Lluís Camós Cabruja, «Los Pallarés en la historia de Palamós»,
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 3 (1948), p. 99-112. Pere Pallarès destacà, sobretot,
comptant que es tractava de la mateixa persona, l’any 1399 com un dels comissaris de
l’acte de coronació que volia celebrar el rei Martí I, en tant que rebedor de les demandes
fetes a les comunitats i com a coordinador de molts altres preparatius (ACA, RP, MR,
reg. 404, f. 31r (1399/10; 50v (1399/12); D. Girona Llagostera, «Itinerari del rey en
Martí», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 4 (1911), p. 81-184, en especial p. 136137. Al marge d’això, si no es tracta d’un cas d’homonímia, tingué responsabilitats en
el consell municipal de Barcelona tot ocupant el càrrec de jurat els anys 1375 i 1398
i el de racional aquest primer any: C. Batlle, M. T. Ferrer et alii (eds.), El «Llibre del
Consell» de la ciutat de Barcelona..., p. 621-622, 728-730.
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cort reial, on inicià un procés de promoció que culminaren els seus
fills.72 També tingueren càrrecs a la cort Pere Marí i Ramon Roldors,
mentre que no disposem de dades específiques d’Ombert de Bigues.73
En definitiva, veiem que gairebé el 40  % dels que exerciren de
batlles no formaven part de la comunitat política de Girona i, a més,
els que sí que ho feien no sempre responien al perfil de ciutadà omnipresent en els oficis municipals. Per això, en una bona proporció de
situacions pesava molt més un altre aspecte: la vinculació directa amb
l’entorn regi. Una vinculació que es concretava a través de la presència a la cort, tot exercint oficis en el complex aparell administratiu
de la Corona, o gràcies a familiars que actuaven d’intermediaris amb
aquestes esferes de poder.
Finalment, val a dir que, si ens fixem en l’evolució a llarg termini de la identitat dels que foren batlles, la tendència que s’entreveia
en el cas dels veguers d’increment de la proporció d’individus de la
demarcació en detriment d’aristòcrates procedents d’altres indrets de
Catalunya, és a dir, d’un «regionalisme» o, fins i tot, «localisme» en
augment, no es repeteix. De fet, salvant les conjuntures excepcionals
en què el veguer actuà simultàniament de batlle, entre finals del segle xiv
i la primera meitat del segle xv s’alternaren a la batllia més oficials
aliens als grups urbans gironins que no pas, per exemple, entre 1345
i 1369, quan se’n succeïren només de residents a la ciutat de Girona.

72. En concret, era un dels prohoms d’ofici habituals al Consell de Cent, en el
de Vint-i-cinc i en altres comissions del govern de la Ciutat Comtal entre els anys 1356
i 1396, atesa la confiança que hi tenien els sectors més influents en la institució, de
manera que arribà fins i tot a assolir una conselleria l’any 1390, i després tornà a ser
jurat. D’altra banda, respecte de l’àmbit reial, on ell potser ja s’havia introduït, cal dir
que el seu fill Francesc fou escrivà reial, mentre que el seu probable net, batejat amb
el nom d’Arnau, com ell, exercí de protonotari del rei Alfons IV i esdevingué valedor
dels consellers de la Biga, a més a més molt sovint era receptor de la correspondència
oficial del municipi adreçada a la cort: C. Batlle, M. T. Ferrer et alii (eds.), El «Llibre
del Consell» de la ciutat de Barcelona..., p. 44 (nota 27), 32, 85; C. Batlle Gallart, La
crisis social y econòmica en Barcelona..., vol. I, p. 188 i s.
73. De Pere Marí sabem que era sotsfalconer del rei Martí quan fou designat
i que feu diverses gestions a la Provença en nom del monarca, a més de participar a
la Guerra de Granada: ACA, C, reg. 2218, f. 111r-v, 1403/01/26, València; Maria Teresa
Ferrer i Mallol, La frontera amb l’Islam en el segle xiv: Cristians i sarraïns al País Valencià,
Barcelona: CSIC-IMF, 1988, p. 184. Ramon Roldors, al seu torn, era denominat escuder
de la «mense» del rei: ACA, C, reg. 1696, f. 154v-155r, 1383/11/22, Elna. En efecte, tenim
referències de l’Ombert de Bigues que fou batlle durant un breu període de temps l’any
1378, però potser era el mateix individu o un parent directe del qui ho havia estat
durant el trienni 1327-1330: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I, p. 134. Pel que fa
al perfil dels que exerciren alhora de veguers, Bernat de Vilademany i Macià Despuig:
vegeu notes anteriors a l’ap. «Els veguers: aristocràcia militar i servei a la Corona».
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Si observem el càrrec de lloctinent del veguer o de sotsveguer
auxiliar, tenim registrats quaranta-un mandats i, a pesar d’algunes llacunes i sense tenir en compte mencions dubtoses, trenta-dues persones
diferents exerciren l’ofici. I si tornem a aplicar les distincions usades
pels veguers i els batlles, constatem que deu dels trenta-dos sotsveguers
(31,25  %) del període analitzat eren membres de l’estament superior de
la ciutadania gironina: Pere Albert, Lluís Estruç, Francesc II Adroer,
Joan I Estruç, Arnau II Sarriera, Narcís de la Via, Pere Desbac, Pere
I Sunyer, Bernat I Reixac, Francesc II de la Via i Pere II Bordils. Val
a dir, a més, que alguns excel·liren en l’ocupació de magistratures municipals (sobretot, Lluís Estruç, Pere I Sunyer i Pere II Bordils: taula
37), encara que no pas tots.74 Al mateix temps, dos d’ells (en concret:
Pere Albert i Pere II Castell) abans o després ocuparen el càrrec de
batlle, a part de Francesc II Adroer, que fou l’únic prohom local que
assolí el càrrec de veguer, i de Lluís Estruç, que, entre mitjan dècada
de 1360 i la fi de la de 1370, destacà com a representant local de la
Diputació del General.75
74. Arnau II Sarriera, fill i hereu universal de Bernat II Sarriera i net del ciutadà
Berenguer I Sarriera, a banda de sotsveguer, només documentem que fou nomenat
sobreposat de les obres l’any 1404 (taula 18, arbre genealògic 25). Francesc II de la
Via va ser jurat l’any 1416 i sobreposat de les obres l’any 1431 (per una biografia
d’aquest personatge, autor de diverses obres literàries: Josep Clara Resplandis, «Entorn
de la personalitat del poeta...», p. 193-217; quant a l’edició i el comentari de les seves
composicions: Francesc de la Via, Obres, ed. Arseni Pacheco: Barcelona, Quaderns Crema,
1997; Anna Alberni, «El Procés de Francesc de la Via, una nota de societat gironina
de 1406» a Sadurní Martí (ed.), Actes del 13è col·loqui internacional de l’AILLC (Girona,
2003), vol. III, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, p. 81-94). El cas
de Bernat I Reixac, tanmateix, mereix una atenció especial. Encara que no fou regidor
tres o més vegades com els esmentats abans, la seva trajectòria resultà prou destacada:
exercí de jurat en dues legislatures (1390/07-12 i 1400-1401/06), de mostassaf (l’any
1391), d’auditor de comptes (1394), participà en l’ordinació d’una talla (1394) i, en darrer
lloc, fou investit lloctinent del veguer (1401-1404). Malgrat tot aquest cursus honorum,
documentem un Pere Reixac que ocupava el càrrec de sobrecoc de la reina Violant l’any
1386 i que no hauríem de descartar que es correspongués justament amb un germà de
Bernat I Reixac: ACA, C, 1823, f. 175r-v, 1386/01/22, Saragossa. Si bé en perdem la pista
ràpidament, potser continuà al servei de la reina i intervingué en la designació del seu
germà Bernat I com a sotsveguer? En una línia similar, Pere Desbac era fill d’un expert
en lleis, Bernat Desbac, però molt probablement no fou designat sotsveguer per la seva
capacitació professional. Tampoc no havia accedit encara a l’executiu (no ho feu fins
força temps després). Devien comptar molt més les bones relacions que li permeteren
casar-se en terceres núpcies amb Margarida Avellaneda, neta del secretari reial i senyor
d’Orriols Bartomeu I Avellaneda: AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/02/02.
75. Queda confirmat que el sotsveguer de 1372-1374 era Francesc II Adroer,
posteriorment veguer, i no el seu pare, homònim, Francesc I, a ACA, C, reg. 1249, f. 52v53r, 1375/04/23, Lleida. Quant a Lluís Estruç: ap. «El poder de representar la universitat
a l’exterior: síndics de Corts i missatgers extraordinaris».
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Això no obstant, per contrast amb els dos principals oficis jurisdiccionals, també resultava força freqüent la presència de ciutadans
implicats en el món del comerç i que no formaven part estrictament
de les capes superiors de la societat gironina. Constituïen un 31,25  %
del total i eren, en concret, deu, a saber: a més del Trullàs ja esmentat,
Bernat Bertran, Ramon Ribot, Ramon II Provençal, Bernat II Ferrer,
Pere Verdera, Pere II Domingo, Bernat II Busquets, Jaume Eimeric i
Bernat Torrent. Llevat potser de Bernat Torrent, tots eren comerciants
actius: alguns, drapers i altres, simplement mercaders.76 Amb tot, resulta simptomàtic el parentiu d’algun d’ells i les connexions indirectes
amb l’entorn reial; per exemple, Ramon II Provençal tenia un germà
que treballava a la tresoreria de l’infant Joan, mentre que un fill de
Jaume Eimeric fou escrivà reial.77 També criden l’atenció les relacions
establertes amb nobles de la demarcació que, segurament, tenien accés
directe als cercles més influents de l’aristocràcia catalana, com ara
Bernat II Busquets, vassall i agent habitual dels Xatmar de Medinyà.78
76. Quant a Trullàs: ap. «Els batlles: els vincles amb la cort i els grups dominants
de la ciutat». Per exemple, Pere Verdera era denominat mercader i el trobem implicat
en la importació de llana a través del port de Tortosa: AHG, Gi-05, vol. 388, s. f.,
1386/07/03. Pere II Domingo, en canvi, era considerat draper i treballà, en uns inicis,
d’agent d’una important societat mercantil de la ciutat dedicada al comerç de teles
que posseïen conjuntament personatges prou influents en la política municipal com els
patricis Francesc I Segurioles i Francesc I Sampsó, juntament amb la vídua del jurista
Bernat Malarç (germana de Francesc I Segurioles) i el mercader Jaume Draper: AHG,
Gi-09, vol. 17, s. f., 1389/08/23. Encara que sigui difícil precisar la identitat de Bernat
Torrent, podria ser un ciutadà que no tenia residència a la capital gironina, sinó a la
vila d’Amer. A pesar de no registrar-se’n cap activitat individual específica, si es tractava
d’aquest habitant d’Amer, era fill d’un pare homònim que estigué un temps a l’Alguer
pels seus afers comercials i tenia un germà, igualment mercader, que s’instal·là una
temporada a la ciutat d’Avinyó: AHG, Gi-05, vol. 433, f. 10v, 1390/12/09; AHG, Gi-10,
vol. 41, f. 164r-165v, 1399/03/27.
77. A propòsit de les relacions de Ramon II Provençal: A. Reixach Sala, Municipi,
finances i elits locals..., vol. I, p. 726. Jaume Eimeric tenia un fill anomenat Nicolau que
nasqué pels volts de 1391 i que l’any 1417 s’intitulava escrivà del rei, si bé l’any 1432,
després d’haver ostentat altres dignitats, havia esdevingut canonge de la seu de València
mentre conservava l’obtenció d’un parell de capellanies al bisbat de Girona: AHG, Gi-05,
vol. 434, f. 30v, 1391/11/03; AHG, Gi-01, vol. 373, f. 68v-69r, 1417/09/22; AHG, Gi-01,
vol. 412, s. f., 1433/01/28.
78. Bernat II Busquets era el fill d’un draper gironí homònim que, havent estat jurat
per la mà menor l’any 1361, s’instal·là a la parròquia de Medinyà arran del matrimoni
amb la filla d’un noble de baix rang, Bord de Galliners, la qual era senyora de la domus
de Bellavista, situada en aquell terme, mentre Busquets detenia, com a mínim, la titularitat
d’un mas: AHG, Gi-05, vol. 83, f. 2r-3r, 1355/08/31; AHG, Gi-05, vol. 407, s. f., 1378/09/20;
AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1444/11/14. Aquestes possessions, heretades amb tota probabilitat
per Bernat II, segurament expliquen la fidelitat deguda i els serveis prestats per ambdós,
exercint com a procuradors, als Xatmar, senyors principals del terme de Medinyà.
I cal insistir en el fet que, a les primeres dècades del segle xv, el seu membre principal,
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A propòsit de quatre casos més que no encaixen dins el perfil que
acabem de descriure, documentem que en moments puntuals del segon
quart del segle xv foren lloctinents del veguer habitants de la ciutat
d’un perfil aparentment modest, com l’escrivà Francesc Ravat o Pere
Gallard.79 Mereix una menció especial la figura de Ramon Bertran de
Santdionís, fidel servidor (com a escuder, mestre de sala i, finalment,
castlà del palau pontifical avinyonès) de Pero de Luna, cardenal d’Aragó i futur papa Benet XIII. De fet, va ser investit sots-veguer per la
intercessió del propi cardenal.80 També és un cas una mica particular
Ramon Xatmar, era majordom del rei Martí i membre destacat del consell regi, posició
que no perdé amb la nova dinastia Trastàmara, ja que repetí en el càrrec per designació
d’Alfons el Magnànim, a despit de l’actiu paper en la unitat de cavallers del bisbat de
Girona durant l’interregne: AHG, Gi-01, vol. 260, f. 64r, 1400/02/25; AHG, Gi-10, vol. 46,
s. f., 1403/06/05; AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1444/10/26; S. Sobrequés Vidal, El compromís
de Casp..., p. 102, 192, 195, 199 (amb nota biogràfica específica), 215, 217, 221, 223,
246, 255, 263. També constitueix una prova clara d’aquesta proximitat a la Corona el
fet que Bernat II Busquets fos nomenat per la reina Violant batlle de l’aljama de jueus
de Girona entorn de l’any 1408, segurament paral·lelament amb el càrrec de sotsveguer
que aleshores encetà: AHG, Gi-09, vol. 37, s. f., 1408/09/29. Quant al ciutadà Bernat
Bertran, en tenim poques notícies, però ens consta que actuà com a marmessor del seu
conciutadà Pere de Cardonets, tal com hem vist en un altre apartat («Els antecedents:
les demandes de la Corona i la seva incidència en l’aparició d’una administració local
embrionària (1280-1340)»), el qui fou el beneficiari per concessió reial del control dels
pesos i mesures de la ciutat de Girona com a recompensa per la seva dedicació en tant
que agent de la monarquia abans de 1348. Per això, no seria descabellat que també
formés part d’aquest col·lectiu de mercaders amb una certa influència en la gestió del
patrimoni reial al territori gironí a les dècades centrals del segle xiv: AHG, Gi-05, vol.
89, f. 147r-v, 1356/02/23.
79. En casos com el de Francesc Ravat, tanmateix, no ens hem de deixar enganyar
per les primeres impressions. A pesar de la seva professió, Ravat arribà a sotsveguer de
Girona en els que foren els darrers mesos de la seva vida després d’una certa carrera dins
l’administració reial. I és que havia estat, com a mínim, batlle de la vila de Sant Feliu
de Guíxols l’any 1416: ACA, C, reg. 2603, f. 28r, 1416/06/23, Barcelona. Paral·lelament,
exercí en més d’una legislatura com a síndic i procurador de la juraderia gironina: AMGi,
I.1.2.1., llig. 9, reg. 1, f. 17v, 1418/09/19; AMGi, I.3.3.1.2., llig. 5, reg. 1, s. f., 1419. Quan
arribà a sotsveguer, es casà amb la filla del destacat doctor en lleis Dalmau Santdionís
després de la mort del seu primer espòs, notari: AHG, Gi-04, vol. 99, s. f., 1428/11/10.
D’altra banda, se’ns escapa a què es dedicava el Pere Gallard que fou sotsveguer l’any
1374, però potser era un avantpassat directe d’un Ramon i d’un Pere Gallard, pare i
fill, que exerciren de notaris de Sant Feliu de Guíxols i d’escrivans de la cort del batlle
d’aquesta vila al llarg de la primera meitat del segle xv. El primer exactament entre 1402
i 1420 (AHG, Notarials, Sant Feliu de Guíxols, vol. 691-734) i el segon, com a escrivà
de la cúria entre 1408 i, com a mínim, 1411 (Ibíd., vol. 895, 51) i com a notari entre
1420 i 1440 (vol. 734-757). Agraeixo totes aquestes notícies sobre els Gallard de Sant
Feliu a Xavier Marcó Masferrer.
80. Quant al seu nomenament, amb la intervenció explícita del cardenal d’Aragó:
ACA, C, reg. 1696, f. 237v-238r, 1386/04/13, Saragossa. Respecte de la trajectòria de
Bertran de Santdionís, ciutadà de Girona (probablement familiar, encara que en segon
o tercer grau de consanguinitat, del doctor en lleis Narcís I Santdionís), sabem que
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el de Nicolau Pere, germà del notari Miquel Pere, un dels més reconeguts de Girona durant la primera meitat del segle xv i que, malgrat
que igualment es dedicava a l’escrivania pública, potser es veié amb
l’obligació de servir personalment el rei.81
Tal com es dedueix d’alguns dels exemples que acabem de comentar, uns quants dels gironins que assoliren la posició de sotsveguer
abans havien ostentat magistratures emanades del consell municipal,
com la de sobreposat de les obres i, en especial, la de mostassaf. Amb
tot, només foren alguns i no pas la gran majoria dels que arribaren a
lloctinents del principal representant districtual del rei, per la qual cosa
tot fa pensar que no hi havia establert cap requisit d’experiència prèvia
en aquest sentit. El circuit que comunicava les delegacions territorials
de la Corona i l’organigrama de l’administració municipal es mostra,
doncs, prou complex. En conseqüència, haurem de fer atenció a la
resta de càrrecs del «contínuum» d’institucions de govern en l’àmbit
local per veure si és possible detectar-hi alguna lògica o, com a mínim,
certs patrons que es repeteixen.

pels volts de 1394, alhora que era qualificat com a donzell i «famulus» del Papa i es
beneficiava d’una llicència reial per noliejar una nau en direcció a Llevant, actuà de
procurador del cambrer de la seu de Tarragona (Damien Coulon, Barcelone et le grand
commerce d’Orient au Moyen Âge: Un siècle de relations avec l’Égypte et la Syrie-Palestine
(ca. 1330 - ca. 1430), Madrid: Casa de Velázquez, 2004, p. 858-859. J. Morelló Baget,
Deute i fiscalitat..., p. 413) i, a partir de 1402 (és a dir després que Pero de Luna accedís
al pontificat a finals de l’any 1394), castlà del palau d’Avinyó (AHG, Gi-01, vol. 263, f. 3v4r, 1402/01/12; AHG, Gi-01, vol. 344, f. 25v, 1411/03/17) i escuder d’honor del Papa
(AHG, Gi-11, vol. 37, s. f., 1412/01/08), que morí abans del febrer de 1415 després
d’haver assolit feia poc la ciutadania barcelonina (AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1415/02/16).
Al capdavall, tal com exposava Benet XIII en la concessió que li feu l’any 1407 d’una
pensió vitalícia sobre les rendes de la seu de Tarragona, Ramon Bertran l’havia servit
fidelment durant trenta anys, des d’abans fins i tot del pontificat, seguint-lo per terra
i mar, a Itàlia, Nàpols, Sicília, França i als regnes hispànics i, per consegüent, haventse exposat a bastants perills, especialment durant la defensa dels interessos de la seu
tarraconense i en l’exercici de la castlania del palau apostòlic avinyonès: Ovidio Cuella
Esteban, Bulario de Benedicto XIII. Vol. IV: El papa Luna, 1394-1423, promotor de la
religiosidad hispana, Saragossa: Institución «Fernando el Católico» (CSIC), 2009, doc. 277
(1407/04/01). S’ha documentat que el conegut jurista Narcís II Santdionís, fill de Narcís
I i, segons la hipòtesi que plantegem, parent més o menys directe de Ramon Bertran
de Santdionís, també es formà a la cort de Benet XIII: D. Álvarez Gómez (ed.), Compendium
Constitucionum Generalium..., p. 22-24.
81. En concret, l’any 1422 es dedueix que havia estat convocat en una de les
primeres grans expedicions mediterrànies del Magnànim, on hi havia d’anar amb un
escuder, per bé que finalment delegà l’obligació en Arnau de Camós, patró d’una de les
galeres organitzades des de les Corts celebrades aquell any a Barcelona i fill de Pere
Camós, un ciutadà gironí que a la dècada de 1360 formava part de la casa del rei: AHG,
Gi-01, vol. 60, f. 30r-v, 1362/11/03; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/07/09. Quant a l’ofici
d’escrivà o notari de Nicolau Pere: AHG, Gi-01, vol. 411, s. f., 1432/06/19.
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Finalment, documentem vuit vegades (25  % del total) ocupants
de l’ofici que no eren habitants de la ciutat de Girona i que, per tant,
quedaven al marge de les dinàmiques que acabem de plantejar. En
concret, en quatre d’aquests casos eren cortesans o d’individus integrats
a la casa reial procedents d’altres territoris del Principat. Ens referim a
Berenguer Baró, veí de Vilafranca del Penedès, a Jaume Verdaguer, al
panicer de la infanta Violant Esteve Pont i, possiblement, al donzell
Francesc Esparsa.82 Paral·lelament, trobem individus residents al bisbat
de Girona, però no a la capital: Francesc Sanespleda, donzell assentat
al lloc de Sant Feliu de Pallerols, Joan de Sau, donzell de Castelló
d’Empúries, Ramon Pomer, habitant de la vila de Camprodon i senyor
del castell de Rocabruna, i, en darrer lloc, Joan Pere, de la vila de
Castelló d’Empúries.83
82. Berenguer Baró tal vegada fou un agent de la coneguda companyia comercial
liderada per Jaume de Mitjavila i per això residí temporalment a la ciutat de Mallorca:
Víctor Hurtado, Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila i companyia.
1345-1370: Edició, estudi comptable i econòmic, Barcelona: CSIC-IMF, 2009, f. 9v, 34v;
Víctor Hurtado, Els Mitjavila: Una família de mercaders a la Barcelona del segle xiv,
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, p. 176, 260, 261, 343; Maria
Teresa Ferrer Mallol, «Els mallorquins a la Mediterrània oriental a l’edat mitjana» a
Maria Barceló Crespí (ed.), El regne de Mallorca. Cruïlla de gents i de cultures, Palma
del 14 al 16 de novembre de 2007, Palma de Mallorca, 2008, p. 43-72, p. 46. Tot i això,
també es documenta un batlle reial homònim de la vila de Granollers l’any 1340, un
candidat potser més plausible, per bé que no hem de descartar la possibilitat que fossin
la mateixa persona: Josep Baucells Reig, Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno
en los siglos xiii y xiv (1200-1344), vol. III, Madrid: CSIC, 2006, p. 1826. Quant a Jaume Verdaguer, podem documentar que, un temps després del seu nomenament com a
sotsveguer, exercia de comprador de la casa de l’infant Joan, duc de Girona: ACA, RP,
MR, reg. 586, f. 101r (1372/09); Ibíd., reg. 599, f. 100r (1383/04). Per a més referències
i el fet que estava casat, des d’abans de 1367, amb una filla de l’abaixador de draps
barceloní Simó de Casalets: Josep Trenchs, «El vi a la taula reial: documents per al seu
estudi a l’època del Cerimoniós» a Emili Giralt i Raventós (coord.), Vinyes i vins, mil
anys d’història..., vol. I, p. 343-365, p. 360; D. Girona Llagostera, «Itinerari de l’Infant
en Joan...», p. 448, 451; P. Orti Gost, Renda i fiscalitat..., p. 170. A propòsit d’Esteve
Pont i del seu ofici a la casa de la futura reina Violant de Bar: ACA, RP, MR, reg. 617,
f. 88v, 96v, 1385/04. No hem aconseguit trobar cap traça documental fiable del donzell
Francesc Esparsa. Només podem apuntar que se’n coneix un anomenat així resident a
València a la dècada de 1430 i vinculat en algun moment amb les expedicions militars
del Magnànim: J. Sáiz Serrano, Caballeros del rey..., p. 206.
83. Un parell d’esments del donzell Sanespleda com a habitant de Sant Feliu de
Pallerols: ADG, I-2, f. 13v, 1420/09/11; AHG, Gi-07, vol. 86, 1422/06/12. Ignorem si era el
mateix, un avantpassat directe o simplement un homònim d’un altre donzell que consta
domiciliat a la parròquia de Sant Joan de les Abadesses dècades abans: AHG, Gi-05,
vol. 414, s. f., 1386/05/23. Suposem la identitat de Joan de Sau gràcies tan sols a una
referència com a noble de Castelló de l’any 1451, una data una mica tardana. I, per tant,
no es pot certificar que fos la mateixa persona: Enric Bassegoda Pineda, «Dos poetes
castellonins del segle xv», Mot, so, razo, 3 (2004), p. 16-24, en especial p. 22. Ramon
Pomer fou oficial durant uns pocs mesos durant l’any 1372, quan l’atrapà la mort: ACA,
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A tall de balanç, l’anàlisi dels qui exerciren de sotsveguers a la
ciutat de Girona ha mostrat el següent: la proporció de naturals de
la ciutat en aquest ofici, igual que entre els titulars de la batllia, resulta
relativament elevada, un 75  % sumant ciutadans de distint estament;
a més, té bastant relleu el col·lectiu de gironins que no pertanyia al
segment més distingit de la societat local. Altre cop, tanmateix, salvant
les particularitats de cada perfil, hi ha força indicis en el sentit que la
majoria d’aquests personatges es convertien en candidats a ser investits
pel monarca com a lloctinents del veguer gràcies als contactes que,
més enllà de la comunitat política gironina, els permetien enllaçar amb
l’entorn immediat de la monarquia o amb les estructures administratives superiors de l’aparell reial.
Els

sotsbatlles, els assessors legals i la resta de personal de les corts

dels oficials reials

Respecte al que hem vist fins ara, resulta més difícil establir la
nòmina dels individus que actuaren de sotsbatlle o de lloctinent d’aquest
oficial. Hi ha dues raons bàsiques que ho expliquen. La primera té
a veure directament amb el mecanisme de designació de l’ofici. I és
que, tal com hem apuntat més amunt, a diferència dels veguers, dels
batlles i dels sotsveguers, no anava a càrrec de la monarquia, sinó de
qui acabava de ser investit batlle. Per això, només es recull l’acta corresponent en els volums de la sèrie Officialium de la Cancelleria Reial
en els casos excepcionals que la tria es feu a discreció del sobirà o ell
mateix confirmà una elecció prèvia del nou batlle. A aquest problema amb la documentació cal afegir-hi el de la petja comparativament
menor en les actes de les sessions del consell i en la correspondència

C, reg. 1693, f. 123r-v, 1372/09/22, Vic. Com a senyor del castell de Rocabruna posseïa,
proindivís amb un altre individu i en feu del bisbe de Girona, tres parts del delme
d’aquesta parròquia, alhora que ell mateix les havia infeudades a diversos laics de la vila
de Camprodon. Possiblement també era el titular del delme exclusiu del mas anomenat
Pomer (qui sap si d’on descendia la família) de la parròquia propera de Sant Martí de
Toralles. D’altra banda, ell o un parent seu homònim fou el fundador d’una almoina del
blat a la mateixa vila de Camprodon: Josep Maria Marquès Planagumà, Jaume de Puig i
Oliver, Albert Serrat Torrent, «Regest del protocol del notari de la cúria diocesana de
Girona Pere Capmany», Arxiu de Textos Catalans Antics, 28 (2009), p. 265-453, en especial
p. 406 (nota 516); E. Mallorquí Garcia, El Llibre Verd del bisbe de Girona..., doc. 263,
271. Pel que fa al castelloní Joan Pere, a diferència de Pomer, sabem que estava emparentat
amb gironins abans d’accedir a l’ofici. En concret, era cunyat del draper Bernat II Teixidor
(membre força destacat de l’estament mercantil, que, a més de cònsol de mar, ocupà el
càrrec de jurat de la mà mitjana quatre vegades: taula 37), el qual es casà en segones
noces amb una germana seva: AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/07/23.
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municipals, entre altres registres de l’administració local. Potser es
deu a l’escassa incidència del lloctinent del batlle en el funcionament
ordinari de la cort dels oficials reials a la ciutat. De tota manera, en
la línia del que anem insistint, caldrien estudis aprofundits sobre la
institució per afirmar-ho.
Ultra les dificultats per reconstruir-ne la relació completa, val a
dir que dels dinou individus que documentem que ocupaven el càrrec
de sots-batlle a la ciutat de Girona, en principi només un o dos no
eren gironins.84 Un d’ells, Gonsalbo de la Grassa, fou una tria feta
directament per Joan I, que topà amb el rebuig frontal dels jurats i
que, d’altra banda, cal emmarcar en l’escenari de pressió política a què
foren sotmesos alguns municipis com Girona per part d’aquest rei al
llarg de 1393.85 La resta d’oficials que hem pogut identificar, en canvi,
eren ciutadans de Girona.
Alguns es dedicaven al comerç a diferents escales, com ara Joan III
Rovira o Bernat Fàbrega.86 Tot i això, completament per contrast amb
els batlles i tal com en els sotsveguers només succeïa de manera molt
esporàdica, la gran majoria pertanyien a la menestralia i, des del punt
de vista polític, estaven adscrits, doncs, a la mà menor. Joan de Linyà i
Joan Valldemia, per exemple, eren paraires (encara que el segon acabà
identificant-se com a mercader), mentre que Bernat Andreu Cases i
84. En el cas concret de Bernat Safont, que s’esmenta com a sotsbatlle l’any
1371, se’ns escapa si era ciutadà de Girona o procedia d’un altre indret. En unes dates
properes documenten un gironí anomenat així que actuava de procurador tot gestionant
interessos del donzell local Francesc II Santmartí, i un altre (si no eren la mateixa
persona) que s’identificava com a paraire: AHG, Gi-04, vol. 48, f. 3r-v, 1380/06/18; AHG,
Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/02/28. També desconeixem la procedència de Joan Garriga,
elegit directament pel batlle Guillem de Crespià i confirmat pel rei, encara que en aquest
cas sembla més factible que no fos gironí: ACA, C, reg. 1697, f. 64v, 1389/03/18, Montsó.
85. Tot recordant que anava en contra d’una constitució de Corts, els magistrats
gironins s’oposaren a la designació de De la Grassa. Insistiren que els sotsbatlles havien
de ser nomenats pel batlle i que el fet que ho fos el patrici Pere II Santmartí, segons
remarcaven, «hom bestant e sofficient a regi lo dit offici» oferia plenes garanties: AMGi,
I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1393, f. 4r-v, 1393/04/08. Per a la conjuntura de 1393: ap. «Les
conjuntures de malestar vinculades a la inestabilitat financera (1380-1445)».
86. Joan III Rovira era un apotecari que, més enllà del seu ofici, participà un
temps en l’arrendament dels casals del Monar reial de la ciutat liderat pel prohom Ivó I
Camps (el que fou investit batlle entre 1399 i 1400), a més de fer alguna operació en el
mercadeig de pells de bou, entre altres negocis: AHG, Gi-10, vol. 57, s. f., 1412/05/20;
AHG, Gi-06, vol. 133, s. f., 1413/10/20; AHG, Gi-06, vol. 139, s. f., 1415/11/07; AHG,
Gi-04, vol. 61, f. 108v-112r, 1421/11/01. De Bernat Fàbrega sabem que col·locà draps en
diverses comandes mercantils destinades a Sicília i que contragué una societat amb un
bosser per mercadejar a través d’agents instal·lats tant a Barcelona com a Saragossa:
AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1382/05/20; AHG, Gi-04, vol. 49, f. 47r-48-v, 1382/05/13; AHG,
Gi-02, vol. 47, f. 46r, 1385/05/09.
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Pere Ferrer (àlies Avellà) eren hostalers; Bartomeu Soler i Bernat Vilossa, blanquers; Pere I Vinyes i Pere Sot, albadiners; Pere Llop, Pere
Dalmau i Francesc Bertran, bossers; Pere Vilar (àlies Fullà), sabater;
Pere Collell, guasper; Narcís Ermenguer, especier; i Joan Jeroni Saurí,
boter.87 Pere Cortada, per contra, era escrivà, segurament.88
D’acord amb el que s’ha exposat, no sembla que cap ram o ofici es
perfilés més favorable per a l’exercici del càrrec de sotsbatlle, ni tampoc
s’entreveu cap evolució en aquest sentit.89 Al capdavall, més enllà de la
faceta professional, devien imposar-se altres criteris. En aquest sentit,
sabem que Joan de Linyà va ser directament nomenat per l’esposa
de l’infant Joan i duquessa de Girona, Mata d’Armanyac, encara que
se’ns escapa si exercia alguna funció en la cort d’aquesta infanta.90 Per
contra, podem documentar perfectament que Joan Valldemia, tot i ser
també paraire, pels volts de 1380 havia ingressat a la tresoreria del
mateix duc de Girona (i hi continuà una temporada quan el primogènit del Cerimoniós accedí al tron) i s’instal·là a cavall de Barcelona i
de Girona (on exercí els càrrecs d’auditor de comptes i de sobreposat,
una vegada cadascun).91 La tasca d’auxiliar del batlle constituí, per

87. Per a referències a l’ocupació professional de cadascun d’ells: AHG, Gi-02,
vol. 30, f. 116r-v, 1380/02/19 (Linyà); AHG, Gi-07, vol. 42, f. 151r, 1371/09/26; AHG, Gi07, vol. 64, s. f., 1390/06/14 (Valldemia); AHG, Gi-06, vol. 86, f. 172r-176r, 1397/11/03
(Cases); AHG, Gi-06, vol. 139, s. f., 1415/11/24 (Ferrer àlies Avellà); AHG, Gi-06, vol.
90, f. 157r-v, 1400/08/08 (Soler); AHG, Gi-06, vol. 101, s. f., 1404/01/11 (Vilossa); AHG,
Gi-07, vol. 80, s. f., 1415/07/18 (Vinyes); AHG, Gi-02, vol. 170, f. 112r, 1432/06/17 (Sot);
AMGi, I.2.1., llig. 1, s. f., 1403/12/31 (Llop); AHG, Gi-02, vol. 79, f. 63v-64r, 1399/12/24
(Dalmau); AHG, Gi-05, vol. 467, s. f., 1437/01/02 (Bertran); AHG, Gi-04, vol. 103, s. f.,
1430/06/24 (Vilar); AHG, Gi-10, vol. 70, s. f., 1424/01/17 (Ermenguer); AHG, Gi-11, vol. 47,
s. f., 1435/03/05 (Saurí). Val a dir, sobre aquest darrer, Joan Jeroni Saurí, que era justament
fill de Joan Saurí, el qual fou verguer dels jurats durant força anys. Sembla que, una
vegada mort el seu progenitor, tornà a Girona després d’una temporada a Barcelona.
Desconeixem, en canvi, qui era Jordi Saurí i si, com es podria suposar, tenia alguna
vinculació amb els anteriors. En el cas de Lluís Sabater tampoc no podem determinarne l’ofici, per bé que possiblement era fill de l’argenter Berenguer Sabater: AHG, Gi-09,
vol. 57, s. f., 1432/04/02.
88. AHG, Gi-02, vol. 202, f. 139r, 1442/10/27.
89. Respecte a això darrer, s’han documentat algunes denúncies de les autoritats
municipals durant el segle xiv alertant de la pèrdua de qualitat de lloctinents de veguers
o batlles com a conseqüència del sistema de repartiment de salaris: F. Sabaté Curull,
El veguer a Catalunya..., p. 641. De tota manera, com a mínim pel cas que analitzem,
no s’entreveu que el perfil dels ocupants dels càrrecs esmentats decaigués amb el pas
de les dècades, ni que, per exemple, al segle xv apareguin individus amb professions de
rang més baix o nivells de riquesa significativament menors que els de la segona meitat
de la centúria precedent.
90. ACA, C, reg. 1794, f. 106r, 1379/01/28.
91. Per la tasca de comissari de la tresoreria del duc i posteriorment com a
comissari reial al bisbat de Girona en les demandes de coronació de Joan I l’any 1388

506

Albert Reixach Sala

tant, una passa més dins la seva trajectòria. Així mateix, en el cas del
bosser Pere Dalmau hi ha constància d’una veritable carrera després
d’exercir aquest ofici a Girona, ja que fou batlle de la vila de Palamós
i, més endavant, sotsbatlle de la vila de Perpinyà.92
Alguns d’ells, en canvi, no evidencien una relació tan estreta amb
l’entorn de la cort, però sí amb la que en el tombant del segle xiv al
segle xv ja era una de les nissagues més influents a la vegueria, els
Margarit. En aquest sentit, tant Bernat Vilossa com Pere Collell actuaren sovint com a procuradors del cavaller Bernat III Margarit.93 El
bosser Pere Dalmau i el sabater Pere Vilar, al seu torn, destacaren en
l’arrendament d’imposicions, mentre que l’albadiner Pere I Vinyes ho
feu per la seva llarga permanència al consell general de la ciutat; una
circumstància que potser s’unia als serveis que prestà, a semblança de
Vilossa i Collell, a una altra família destacada.94 En suma, si el perfil
professional dels sotsbatlles que ha estat possible identificar era prou
divers, també ho devien ser els camins que els conduïren a l’ofici.
I és que s’hi combinaven les influències exercides des de l’entorn regi
amb altres dinàmiques d’àmbit més aviat local, sobretot si es compara
amb el que observàvem en càrrecs de rang més alt com el de batlle
o sotsveguer.
(la darrera de les tasques que li coneixem en aquest àmbit): AHG, Gi-05, vol. 358, s. f.,
1381/07/09; AHG, Gi-02, vol. 52, f. 85r-v, 1388/11/06. Per a la instal·lació a Barcelona a
partir d’aproximadament 1390 i la probable adquisició de la ciutadania vers 1410: AHG,
Gi-07, vol. 64, s. f., 1390/04/04; AHG, Gi-02, vol. 112 bis, f. 222v, 1411/07/24. Quant a
l’exercici dels càrrecs de sobreposat i d’auditor els anys 1370 i 1400, respectivament:
taules 37; A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. II, p. 1299.
92. Fou batlle de Palamós a partir de 1419 i lloctinent del batlle de la capital
rossellonesa des de finals de 1424: ACA, C, reg. 2604, f. 13r, 1419/03/24, Barcelona; ACA,
C, reg. 2605, f. 17v-18r, 1424/08/21, Barcelona.
93. A propòsit dels vincles entre Vilossa i els Margarit: AHG, Gi-11, vol. 23, s. f.,
1402/02/10. Cal fer notar, a més, la coincidència del càrrec de Vilossa com a lloctinent del
batlle durant l’interregne al mateix temps que un individu que considerem pràcticament
client d’un altre llinatge aristocràtic com els Xatmar, Bernat II Busquets, actuava de
sots-veguer (vegeu ap. «Els sotsveguers: patricis i mercaders amb connexions»). Quant
a la figura del guasper Pere Collell: ap. «Els sobreposats de les obres: afers urbanístics
i planter de líders polítics municipals».
94. Sobre els actors més destacats en l’arrendament d’imposicions: A. Reixach
Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. II, p. 872-940. L’albadiner Pere I Vinyes, que
ingressà durant moltes etapes al consell des de la dècada de 1380, era un actiu menestral
que acabà essent etiquetat com a mercader: AHG, Gi-04, vol. 77, s. f., 1420/07/31; AHG,
Gi-04, vol. 82, s. f., 1422/11/20; AHG, Gi-02, vol. 148, f. 84v-85r, 1424/05/03. Tot i això, un
dels seus trets més destacats segurament fou la seva tasca com a escuder i administrador
de part de les rendes del cavaller Jaume de Campllong, fill de l’influent funcionari reial
Jaspert de Campllong, un servei que seguí exercint per a la generació successiva de la
nissaga: AHG, Gi-01, vol. 372, f. 80r-v, 1417/06/08; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/03/21;
AHG, Gi-08, vol. 6, s. f., 1422/01/07.
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D’acord amb el que plantejàvem, el funcionament ordinari de les
corts dels oficials que representaven la Corona a la ciutat i a la demarcació de Girona depenia del concurs de més actors a banda del
veguer i del batlle o dels seus corresponents lloctinents, ja que aquests
s’envoltaven d’experts en dret i d’altres professionals que els assessoraven en les diverses fases dels processos administratius o judicials.
Així, en l’època que estudiem estaven perfectament institucionalitzats
els oficis de jutge ordinari o de procurador fiscal, per mencionar tan
sols els que queden més ben reflectits a la documentació.95
El més habitual és que aquesta tasca d’assessorar recaigués en juristes o advocats de la pròpia ciutat de Girona, de manera que resultava
força comú que membres de les grans famílies ciutadanes dedicats al
dret exercissin, per exemple, de jutge ordinari de la cort del veguer i
del batlle i que els seus parents directes (només en casos específics ells
mateixos) haguessin tingut presència prolongada al consell municipal i,
fins i tot, haguessin ocupat diverses vegades el càrrec de jurat i altres
magistratures, al marge d’haver actuat també de consellers jurídics a
sou de l’ens local.96 A propòsit, però, dels qui exerciren de veguer o
sotsveguer, caldria veure en futures recerques fins a quin punt es produí aquesta coincidència entre els protagonistes del poder local i de
l’assessorament jurídic de les corts i, així doncs, si tots i cadascun dels
jutges ordinaris foren repetidament jurats o ocupants d’altres càrrecs
d’importància del municipi, o, per contra, tenien precedents variats.97
95. Recordem l’ap. «El veguer, el batlle i les respectives corts».
96. La perfecta simbiosi o gairebé confusió entre el personal de les corts
jurisdiccionals del rei i els grups de poder local és el que es planteja en treballs com
ara: F. Sabaté Curull, El veguer a Catalunya..., p. 667-670, 859. El mateix autor també
considera que la gran presència d’autòctons entre els assessors sempre contrarestava
que, en l’exercici dels principals càrrecs, els forasters condicionessin el rumb d’aquests
organismes.
97. Podem fer una primera prova amb només tres exemples que tenim ben
documentats. D’una banda, dos homes de lleis que foren jutges ordinaris de la cort reial
a la demarcació, els juristes Joan Savall i Eimeric II de la Via (pels volts de 1392 i de
1402, respectivament) i, de l’altra, un doctor en lleis que exercí de jutge d’apel·lacions de
les corts de veguer i batlle del mateix territori des de, com a mínim, l’any 1422, Dalmau
Santdionís. Per ordre de menció: AHG, Gi-09, vol. 21, quadern 4, f. 49r-50r, 1392/09/02;
AMGi, I.1.1., n. 38, f. 57r-v, 1403/10/09; ACA, C, reg. 2604, f. 130r, 1422/07/20, Molins
de Rei. El primer, Savall, llicenciat en lleis, efectivament exercí el càrrec de regidor tres
vegades després d’haver estat jutge ordinari i també fou designat síndic de Corts per la
ciutat de Girona (taula 37). Eimeric II de la Via, igualment llicenciat en lleis, participà
amb assiduïtat al consell general de la ciutat a les dècades de 1380 i 1390 coincidint
amb el seu germanastre Narcís de la Via, però només fou jurat un sol cop l’any 1391
i cònsol de l’Hospital Nou en el bienni 1394-1395: arbre genealògic 10, taules 16 i
20. A propòsit de Dalmau Santdionís, en canvi, sabem que, com el seu pare i el seu
germà (Narcís I i Narcís II Santdionís) tenia una sòlida formació en dret (probablement
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També s’hauria de corroborar si els qui exercien càrrecs com el de jutge
ordinari tingueren més bona acceptació o una relació més fluïda amb
els governants municipals i la prohomenia local quan formaven part
de la mateixa comunitat que no pas quan venien de fora.98
Tanmateix, atesos els objectius forçosament limitats d’aquest epígraf, descartem una investigació monogràfica del col·lectiu de professionals del dret, que requeriria, de fet, un estudi combinat de reconstrucció del funcionament de la cort dels oficials reials de Girona
i d’altres cúries reials de la demarcació, i un altre de prosopografia
dels individus que hi participaren com a jutges o procuradors. I tot
això comptant que, a més, la carrera de molts d’ells també passà per
les corts de senyors feudals o per exercir la seva professió al servei de
grans institucions eclesiàstiques.99
*

*

*

A manera de balanç, podem dir que els diversos oficis jurisdiccionals
emanats de la monarquia a la ciutat i a la demarcació que estudiem
entre aproximadament 1345 i 1445 foren ocupats per un espectre prou
ampli de personatges (taula 23). Pel que fa al principal càrrec, el de
veguer, constatem força diversitat en la procedència geogràfica i, menor,
en la social. Tot i això, predominaren els representants de l’estament
militar, més aviat residents en un districte forà abans de 1400 i, en
havent passat per l’estudi de Montpeller) i n’esdevingué doctor: AHG, Gi-09, vol. 15, s.
f., 1389/01/05; AHG, Gi-01, vol. 241, f. 26r-v, 1391/05/19. Per a dades complementàries:
D. Álvarez Gómez, Compendium Constitucionum Generalium..., p. 15-27. Malgrat això, no
ocupà cap càrrec en l’organigrama municipal (ni, de fet, accedí mai al consell) només
actuà de nunci a favor de la ciutat l’any 1401 per un conflicte per la jurisdicció de la
Pera i Cassà de Pelràs (vegeu ap. «El poder de representar la universitat a l’exterior:
síndic de Corts i missatgers extraordinaris»). En conjunt, doncs, aquests tres perfils
posen en relleu tendències comunes (formació universitària i certa participació política),
però al mateix temps divergències (d’entrada, un grau molt diferent d’implicació amb
el regiment de la comunitat).
98. Caldria valorar la tendència més enllà de casos aïllats. Tanmateix, una situació
que il·lustraria el rebuig que patiren alguns assessors jurídics vinguts de fora de la
ciutat de Girona és la viscuda pel llicenciat en decrets i oriünd de la vila d’Hostalric,
Pere Pasqual. Incorporat al càrrec de jutge ordinari de la cort reial gironina l’any 1437
amb l’aval de força veïns de la seva població d’origen i només un botiguer i uns pocs
menestrals gironins, al cap d’un any els jurats sol·licitaren a la reina Maria la seva
revocació, juntament amb la d’altres oficials: AMGi, I.1.1., n. 54, f. 33r-34r, 1437/06/28;
AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 4, f. 59r-v, 1438/06/14.
99. Vegeu un primer punt de partida d’aquesta línia de recerca, per bé que la
documentació disponible permetria anar molt més enllà: C. Guilleré, Girona al segle xiv...,
vol. I (p. 140-146), II (p. 338-358).
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canvi, domiciliats a la diòcesi de Girona a partir d’aquesta data. Amb
tot, el tret més comú de tots ells eren, sens dubte, els serveis prestats
i les relacions mantingudes amb la monarquia i l’entorn de la cort.
Quant a la figura del batlle, en canvi, el pes dels actors locals és molt
més rellevant i, fins i tot, el d’integrants distingits de la ciutadania o
comunitat política de Girona, la qual cosa no significa que hi hagués
una correlació automàtica amb els individus més destacats en l’organigrama municipal que estudiarem en un altre epígraf. En realitat, la
gran majoria formaven part de xarxes de relacions que transcendien
l’ens municipal per connectar amb la cort o l’administració reials. Al
mateix temps, la tendència detectada en els veguers d’imposar-se candidats domiciliats al bisbat a partir de 1400 es produeix pràcticament a
la inversa, en el sentit que a la primera meitat del segle xv es registra
una minva del nombre de ciutadans gironins respecte del predomini
de què gaudien en la centúria anterior.
Pel que fa als lloctinents dels respectius oficials, els residents a
Girona són majoria, alhora que es diversifica l’adscripció professional,
de manera que el càrrec de sotsveguer l’exerciren molts mercaders
pertanyents a l’estament mitjà i el de sotsbatlle molts menestrals de la
mà menor. Malgrat això, hi ha força indicis de la influència de l’entorn
reial en la major part de designacions, sobretot les del lloctinent del
veguer. I, en conjunt, per tant, sembla incontestable que un dels factors
determinants en la tria dels qui havien de ser investits veguer, batlle
i sotsveguer (així com en certes etapes sotsbatlle) a la demarcació de
Girona era la vinculació amb el sobirà i el seu entorn més immediat.
En conseqüència, les circumstàncies que afectaven la major part de
nomenaments depenien molt més del que succeïa en aquests àmbits
que no pas en el marc estricte de la ciutat. En relació amb aquesta
idea, l’itinerari més usual per accedir a posicions dominants en les
cúries jurisdiccionals no es fonamentava en un cursus honorum basat
en els òrgans i magistratures del govern municipal, sinó que resultaven
més freqüents d’altres periples que incloïen des del servei a l’exèrcit del
rei o a la seva cort fins a cultivar contactes familiars a l’administració
règia i, en casos puntuals, xarxes clientelars liderades per l’aristocràcia
de la regió vinculada a aquests àmbits.
Tot això seria, a grans trets, el que es deduiria de l’anàlisi de la
identitat dels qui ocuparen en els diversos oficis de les delegacions
territorials de la Corona. Tanmateix, d’acord amb el que hem anat
indicant, el resultat pràctic de la mescla de perfils professionals o interessos polítics que sovint es produí en les corts jurisdiccionals només es
podrà conèixer a partir d’estudis aprofundits del seu funcionament. Per
exemple, s’hauria de comprovar la incidència comparada de cadascun
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dels oficis que integraven aquests ens d’acord amb unes atribucions
que, a mitjà termini, amb tota probabilitat evolucionaren com a resultat
de canvis en les correlacions de poders.
Els

altres oficials al territori de

Girona

Fins ara només hem cobert una part del col·lectiu que protagonitzà el
desenvolupament del «contínuum» d’institucions de govern local durant
els darrers segles medievals. De fet, en el conjunt de la demarcació de
Girona emergiren i es consolidaren altres estructures independents dels
òrgans de govern de la comunitat i, alhora, de les corts jurisdiccionals
de la monarquia. És important no oblidar-les perquè d’alguna manera
també contribuïen a l’evolució del mosaic de poders en què s’integrava
el municipi, encara que es tractava de representants locals d’autoritats
superiors i de les quals només rebien una part de les competències i per
a una circumscripció concreta. Ens referim, d’una banda, a l’existència
d’un delegat territorial del batlle general de Catalunya que tenia en les
terres de jurisdicció reial del bisbat l’àmbit d’actuació i, de l’altra, d’un
diputat local del General a la ciutat i a la diòcesi, vigent des que sorgí
aquesta institució.100 Atès que desconeixem les implicacions exactes del
fet d’ocupar els càrrecs esmentats, no aprofundirem gaire en l’anàlisi
de les persones que els ostentaren, sobretot en comparació amb les
anàlisis dedicades a altres ressorts de poder.
Els lloctinents del batlle general de Catalunya al bisbat
Pel que fa al primer ofici esmentat, el de lloctinent del batlle general de Catalunya, resulta complicat precisar-ne les atribucions. Però, a
grans trets, sabem que actuava de representant de la principal autoritat
en l’administració i l’explotació dels recursos del patrimoni reial. Els
coneixements limitats que tenim de la seva figura també en dificulten
la identificació. Com que era un càrrec de nomenament reial, la font
òptima per resseguir les designacions serien, sens dubte, les sèries Officialium de les cancelleries dels successius monarques. Tot i això, l’ofici
no es renovava segons uns terminis prefixats, sinó que es concedia a un
mateix individu durant llargues temporades i, alguns cops, fins i tot, a
perpetuïtat, per la qual cosa les cerques sistemàtiques en aquest fons
esdevenen complicades. D’aquí que calgui emprar amb freqüència les
referències indirectes que apareixen en la documentació municipal (són
100. Vegeu ap. «Els altres delegats: el lloctinent del batlle general de Catalunya
i el diputat local del General».
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especialment útils els esments que es repeteixen any rere any des que,
a partir de principis del segle xv, aquest oficial s’encarregà d’escollir el
mostassaf de la terna preparada pels jurats) o en protocols notarials,
en què, d’altra banda, és possible rastrejar algunes de les tasques de
què es va fer càrrec aquest lloctinent.101
Malgrat tot, en l’etapa compresa entre 1345 i 1445 segurament
coneixem gairebé la llista completa dels qui ocuparen la lloctinència
del batlle general de Catalunya a la diòcesi de Girona, sempre suposant
que persones documentades en dos o tres lapses espaiats romangueren
en l’ofici durant els temps intermedis (taula 13). Sigui com sigui, val
a dir, en línies generals, que tots els lloctinents foren ciutadans de
Girona, tret possiblement de l’excepció de Pere Riera, un habitant de
la vila de Sant Feliu de Guíxols amb gran ascendent en la tresoreria
i l’administració de l’infant i posteriorment rei Joan I.102 Alhora se’ns
escapa la procedència de Guillem Lledó, encara que potser al final
no ocupà la lloctinència, sinó que només fou designat temporalment
comissari directe de l’aleshores batlle general Bernat Serra.103
En general, doncs, estem davant de gironins que, alhora, pertanyien a l’estament mercantil i estaven adscrits a la mà mitjana de la
comunitat política local. Entrarien dins d’aquest perfil, per exemple,
Bonanat II Tornavells, Guillem Bayer, Bartomeu Benet, Narcís Albert,
Bernat I Geroní, Bernat II Ricard i Pere III Trilla. La majoria d’ells, a
més, exerciren oficis jurisdiccionals en l’àmbit local com el de batlle o

101. A més, semblaria que el càrrec no comptà gairebé mai amb un escrivà
exclusiu i no generà, per tant, registres documentals propis.
102. Riera fou un habitant de Sant Feliu de Guíxols que entrà a la dispesa del
duc com a escrivà pels volts de 1380 i que continuà a la tresoreria del rei Martí, i que
fou gratificat per Joan I amb l’ofici vitalici de guardià del port de Sant Feliu i de la
procuradoria fiscal d’aquesta vila: AHG, Gi-04, vol. 49, f. 3v-4r, 1380/09/24; AHG, Gi-10,
vol. 43, f. 48r-49v, 1400/03/01; AHG, Gi-01, vol. 341 bis, s. f., 1409/01/31. Malgrat tot,
potser era fill d’un sastre de la mateixa ciutat de Girona, Bonanat Riera: AHG, Gi-06,
vol. 90, f. 112r, 1400/07/02.
103. De fet, se’n conserva un registre específic de notes i correspondència que
ell mateix realitzà durant una estada iniciada l’any 1393 amb altres funcionaris de la
batllia general per territori gironí: ACA, RP, BGC, reg. 589. Per a referències esparses a
Guillem Lledó com a notari i escrivà propi del batlle general de Catalunya a les dècades
de 1360, 1370 i 1380: AHG, Gi-02, vol. 207, f. 20r-v, 1443/07/17; Maria Teresa Ferrer
Mallol, «Establiments de masos després de la Pesta Negra», El mas català durant l’Edat
Mitjana i la Moderna, Barcelona: IMF-CSIC, 2001, p. 189-241, en especial p. 191. Si fos
vàlida la conjectura, el cas de Lledó s’assemblaria al d’altres servidors de la monarquia
que foren recompensats en una edat avançada amb càrrecs com el de batlle o sotsveguer,
segons exemples comentats més amunt (ap. «Els batlles: els vincles amb la cort i els
grups dominants de la ciutat» i «Els sotsveguers patricis i mercaders amb connexions).
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el de sotsveguer (com ara Bernat II Margarit i Narcís Albert) o, igualment, tal com veurem, amb una certa vinculació amb la monarquia
com el de mostassaf.104 Paral·lelament, alguns foren jurats de la ciutat
més d’una vegada (a tall de mostra, Bonanat II Tornavells o Bartomeu
Benet); altres, com ara Pere III Trilla, també participaren en la gestió
de la tresoreria municipal o tingueren un paper important en l’administració creada per les obres de les muralles al darrer terç del segle
xiv, com succeí amb Bernat I Geroní.105
Els dos únics casos amb característiques una mica particulars
serien el de Bernat II Reixac i el del mercader Bernat II Margarit. El
primer no formava part de l’estament mitjà, sinó que era membre d’una
família patrícia i fill d’un pare homònim que havia estat sotsveguer
i mostassaf, càrrec que Bernat II també exercí un quinquenni abans
d’accedir a la lloctinència del batlle general. Quant al segon, Margarit,
si bé els seus inicis no devien ser gaire diferents als d’altres comerciants esmentats, el rumb clarament ascendent de la seva trajectòria en
entrar al servei de la casa de l’infant Joan, just en les mateixes dates
que assumia la representació local del batlle general de Catalunya, el
converteix en una figura totalment excepcional.106
Els diputats locals del General
Si analitzem l’altre oficial present en l’àmbit local des de la dècada de 1360 que no pertanyia ni a l’administració reial ni al municipi,
sinó a la incipient Diputació del General, es repeteixen alguns dels
mateixos problemes heurístics que planteja l’estudi del lloctinent del
batlle general de Catalunya. A semblança d’aquest, el càrrec de diputat
104. En el cas concret de Guillem Bayer, poc temps abans d’actuar de lloctinent
havia estat procurador fiscal de la cort del veguer i el batlle de Girona: AHG, Gi-05,
vol. 82, s. f., 1355/05/04.
105. Pel que fa al primer, Bonanat II Tornavells, fill d’un individu homònim que
probablement fou jurat l’any 1346, ocupà la principal magistratura del govern municipal
els anys 1355 i 1360: taula 16. Des del punt de vista professional, es dedicà al comerç,
especialment el de teles i de productes tèxtils, i, abans d’esdevenir administrador de
rendes reials a la vegueria i la ciutat de Girona, també fou l’administrador d’una galera
que hagué d’armar el ducat de recent creació a favor del primogènit del Cerimoniós i
amb capital a la ciutat de Girona l’any 1351: AHG, Gi-06, vol. 52, s. f., 1351/11/02; AHG,
Gi-05, vol. 329, s. f., 1359/09/07. Els casos de Bartomeu Benet, Pere III Trilla i Bernat
I Geroní, respectivament, són analitzats amb més detall a: A. Reixach Sala, Municipi,
finances i elits locals..., vol. I, p. 727, 778-782; i a ap. «El càrrec de mostassaf: una via
a mig camí entre el municipi i l’administració reial».
106. Quant a Bernat I Reixac, vegeu ap. «El càrrec de mostassaf: una via a mig
camí entre el municipi i l’administració reial». Pel que fa a Bernat II Margarit: ap. «Els
batlles: els vincles amb la cort i els grups dominants de la ciutat».
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local no estava sotmès a cap renovació periòdica, de manera que no
quedaven mai definides les dates que caldria nomenar un nou oficial
i, en canvi, molts ostentaren l’ofici durant llargues etapes de la seva
vida. Així mateix, l’estudi de l’ofici presenta encara algunes llacunes
i, en certa manera, una de les causes podria atribuir-se també a les
fonts conservades.
Per a la identificació dels successius diputats del General a la
demarcació de Girona entre 1363 i 1445 la principal referència hauria
de ser el fons generat per la Diputació del General. Això no obstant, la
pròpia naturalesa de l’organisme fins ben entrat el segle xv i els canvis que experimentà en les successives corts del tombant del segle xiv
al segle xv comportaren que no es produïssin sèries específiques amb
actes de nomenament dels distints oficials dependents de la institució.
A falta de registres proporcionen informacions valuoses els de lletres
expedides pels diputats residents a Barcelona, algunes d’elles adreçades justament als mateixos diputats locals. De tota manera, havent
descartat per a una finalitat tan concreta un buidatge exhaustiu de la
sèrie de correspondència conservada, les notícies esparses obtingudes
s’han hagut de complementar amb referències aparegudes tant en els
llibres de l’escrivà del municipi com en protocols d’altres fedataris de
la ciutat de Girona.107
Gràcies a la combinació de dades, disposem d’una relació força
completa dels qui actuaren com a diputats del General de Catalunya al
bisbat de Girona al llarg del període estudiat, exceptuant segurament
el tram final (bo i admetent, de nou, que els individus documentats en
anys dispersos conservaren el càrrec durant períodes ininterromputs)
(taula 14). En vista de l’elenc, una primera constatació seria que durant
la vuitantena d’anys que cobreix aquest estudi només se succeïren set
persones. I és que en força casos els mandats s’allargaren entre deu i
quinze anys, i expiraven molt sovint amb la mort dels diputats.108 Així
107. Pel que fa a això darrer, a més, cal assenyalar que a l’àrea de Girona, almenys
per al període investigat, a banda de volums amb àpoques del pagament de pensions
de censals emesos per la Diputació del General, no es conserven llibres de nòtules o
manuals particulars dels delegats territorials de la institució com sí que succeeix en altres
districtes. Per exemple, en el cas d’Osona. Sobre aquest aspecte concret i, en general,
sobre la documentació tocant als diputats locals del General: A. Estrada Rius, «Apunts
per a l’estudi dels deputats locals…», p. 707-708, 715.
108. No ho feren per aquesta circumstància, però, ni Lluís Estruç ni Bernat II
Ferrer. El primer probablement fou rellevat enmig de les tensions viscudes entre els
representants del General a les Corts celebrades a Barcelona entre 1377 i 1378, en què
es destituiren tots els oficials de la institució, inclosos els diputats locals: Maria Teresa
Ferrer Mallol, «Origen i evolució de la Diputació del General de Catalunya» a Les
Corts a Catalunya, Actes del Congrés d’Història Institucional, Barcelona: Generalitat de
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mateix, comparant-ho amb els lloctinents del batlle general de Catalunya, hi ha força diversitat de perfils. Després dels patricis Guillem III
Sunyer i Lluís Estruç, a les dècades de 1380 i 1390 se succeïren dos
mercaders, Bernat II Ferrer i Guillem Hospital. En recolliren el testimoni dos juristes, Joan de Dons i Joan Savall. Finalment, els darrers
identificats eren de nou patricis, Guerau Estruç i Felip Santceloni.
De manera aproximada, doncs, es concreta la tònica apuntada per
A. Estrada, el qual vincula l’evolució experimentada amb les funcions
exercides pels diputats lligades a aspectes financers i mercantils en una
primera etapa i a competències jurisdiccionals en etapes posteriors.109
Òbviament, tots eren individus d’un cert renom en la ciutat de
l’època, com ara el ciutadà honrat Lluís Estruç, cinc cops jurat, lloctinent del veguer i missatger i síndic en diverses Corts (per primera
vegada a les que se celebraren al segon semestre de 1365 a Barcelona,
quan accedí a l’ofici); o el llicenciat en lleis Joan Savall, membre de
l’executiu en quatre legislatures i jutge ordinari de la cort del veguer
i del batlle durant força temps, així com nunci davant del rei l’any
1404 i síndic a les Corts celebrades l’any 1421.110 Igual que Estruç i
Savall, el jurista Joan de Dons, també assumí tasques de representació de la comunitat precisament poc abans de documentar-lo com a
diputat del General.111 Quant als dos comerciants, Bernat II Ferrer i
Guillem Hospital, en contrapartida, participaren activament en la gestió
de l’administració financera local, a banda que Hospital fou també un
Catalunya, 1991, p. 152-159, en especial, p. 155; A. Estrada Rius, «Apunts per a l’estudi
dels deputats locals…», p. 720-721. Bernat II Ferrer deixà el càrrec de diputat coincidint
amb un trasllat de domicili a Barcelona. En aquest sentit, des del 1392 apareix a les
fonts identificat com a veí de la Ciutat Comtal: AHG, Gi-10, vol. 36, f. 20r, 1392/03/23;
AHG, Gi-05, vol. 419, f. 9v, 1393/03/22.
109. A. Estrada Rius, «Apunts per a l’estudi dels deputats locals…», p. 727-728.
En aquest sentit, una aproximació als diputats locals d’arreu del Principat de l’etapa
posterior a 1413 revela la preeminència de notaris i juristes: I. Sánchez de Movellán,
La Diputació del General...., p. 217. Al capdavall, com assenyala P. Orti respecte dels
impostos del General, en un període inicial entre 1365 i 1380 els mateixos diputats locals
nomenaven els recaptadors de les generalitats de les respectives demarcacions, mentre
que a partir d’aquest darrer any la pràctica més habitual fou l’arrendament, de manera
que els diputats s’acabaren limitant al paper de control del procés de recaptació, de
supervisió del frau i de resolució de certs conflictes menors: P. Orti Gost, «Les finances
de la Diputació del General...», p. 121-122.
110. Per a ambdós: taula 37.
111. A propòsit dels casos d’Estruç i Dons: ap. «El poder de representar la universitat a l’exterior: síndics de Corts i missatgers extraordinaris». D’altra banda, per
circumstàncies que precisarem en un altre lloc, és interessant assenyalar el parentiu
de Joan de Dons amb una filla de Bernat I Busquets i germana de Bernat II Busquets,
ciutadà que també ostentà el càrrec de mostassaf i de sotsveguer en una cronologia
similar al mandat de Dons com a diputat: AHG, Gi-10, vol. 50, s. f., 1412/10/05.
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dels representants més habituals de la mà mitjana (i de tot el conjunt
de la població políticament activa) a la juraderia (en formà part en
cinc exercicis) i ostentà, fins i tot, el càrrec de batlle de la ciutat una
dècada abans de ser investit diputat local del General.112
Cal destacar de manera especial els membres de les famílies patrícies Sunyer i Estruç, si bé remarcant-ne una particularitat: deixant de
banda el cas ja glossat de Lluís Estruç, dos dels representants d’aquestes nissagues que exerciren de diputats locals no en foren precisament
els membres més destacats si prenem com a referència les presències
al col·legi de jurats.113 D’una banda, Guillem III Sunyer morí jove i
no pogué acumular un currículum similar al del seu pare Guillem II
Sunyer o el seu germà Pere I Sunyer.114 De l’altra, Guerau Estruç, a
diferència del seu pare Lluís Estruç (o, fins i tot, del seu oncle Bernat I), tampoc no tingué una trajectòria tan important en el govern
municipal. Fou jurat una vegada i sobreposat de les obres tres més, a
despit d’una continuïtat destacable al consell general al llarg del primer
terç del segle xv.115 Casos com aquests demostren que l’exercici del
poder en l’àmbit local era un afer molt més complex que aconseguir
ser nomenat regidor.
* *

*

D’acord amb el que hem vist, els càrrecs de lloctinent del batlle
general de Catalunya i el de diputat local del General només serien
equiparables quant a la condició de delegats territorials d’autoritats
superiors. I és que, en el fons, fins allà on és possible conèixer-les, les
atribucions d’un i l’altre incidien en matèries diferents. Per això mateix,
els perfils habituals dels qui exerciren cada ofici també disten força. Per
una banda, entre els lloctinents del principal responsable del patrimoni
reial al Principat, hi veiem, sobretot, mercaders gironins que participaren
de les institucions locals en diferents parcel·les i que, en especial durant
l’existència del ducat de Girona creat per a l’infant Joan, fill de Pere III,

112. Quant a Hospital: taula 37. Podem afegir-hi que Bernat II Ferrer, a més, també
participà en l’arrendament de generalitats en exercicis previs al seu nomenament com
a comissari o diputat: A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. I, p. 716.
113. Taula 37.
114. Quant a la vida de Guillem III Sunyer: nota anterior i arbre genealògic 29.
115. Morí entre 1435 i finals de 1436: AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1436/12/03.
Vegeu: taules 16, 18. Pel que fa a Felip Santceloni, el cas seria una mica distint, ja que
fou jurat en tres legislatures (1441, 1443, 1458), així com auditor de comptes en una
altra (1442); S. Sobrequés Vidal, «Régimen municipal gerundense...», p. 228-232.
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es trobaven propers a l’entorn del futur monarca. Per altra banda, el
rerefons professional dels diputats locals del General mutà amb el temps
i els comerciants de les dues darreres dècades del segle xiv desaparegueren en favor d’experts en lleis a principis de la centúria següent,
d’acord amb l’evolució de les seves funcions. Tot i això, en conjunt,
preval la varietat, i, com a mínim en comparació amb els lloctinents
del batlle general, resulten més freqüents els prohoms recurrents en
òrgans del municipi com ara el consell i la juraderia, així com en les
legacions enviades pel consistori.
Els actors dels òrgans de govern municipals (1345-1445)
L’entitat que resultà del procés de consolidació de les estructures
polítiques pròpies de la comunitat entre finals del segle xiii i la dècada
de 1340 acabà constituint l’escenari de referència pel grup humà objecte d’aquesta monografia. Aquest ens, ben consolidat en el darrer terç
del segle xiv, no experimentà canvis significatius fins, com a mínim,
mitjan segle següent, el punt final del nostre estudi. Hem apuntat els
orígens, la composició i l’evolució dels dos organismes que, al llarg del
període investigat, articulaven el govern municipal de Girona: el consell general i l’executiu o juraderia. I també hem procurat entreveure
com s’interrelacionaven: simplificant-ho ara força, hem constatat que
el consell era determinant en la presa de decisions d’envergadura i en
l’elecció de representants i d’agents que havien d’actuar en nom de la
comunitat, mentre que el col·legi de jurats s’ocupava, en essència, de
posar en pràctica els acords presos en l’òrgan de representació esmentat,
per més que sovint comptava amb un marge discrecional força ampli.
Una via per aconseguir valorar amb més perspectiva el funcionament d’ambdós òrgans i, en definitiva, del conjunt d’instàncies de govern
de la comunitat passa per examinar amb detall els que hi ocuparen
càrrecs. Això és just el que ens proposem en aquest apartat. Després
d’unes consideracions prèvies sobre la participació en la política local,
encetarem l’anàlisi amb les persones que al llarg del període analitzat,
és a dir entre 1345 i 1445, accediren a l’òrgan de base del govern com
a consellers. A continuació, prestarem atenció als mecanismes que permetien arribar a ostentar algun dels càrrecs electes de renovació anual
obligatòria, o sigui, la figura dels electors. En tercer lloc, ens centrarem
en els qui efectivament exerciren aquestes magistratures, d’entrada, la
principal i més decisiva, la de jurat i, tot seguit, les restants, vinculades al consell: la de sobreposat de les obres, la de mostassaf i les
integrades a l’equip directiu de l’Hospital Nou. Finalment, tractarem els
síndics de representació institucional en tant que càrrecs amb notables
atribucions polítiques.
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participació en les estructures polítiques de la ciutat: consideracions

preliminars

Com apuntàvem, d’entrada dedicarem alguns comentaris al col·
lectiu demogràfic del qual forma part qui era permès o estava en condicions de participar en les estructures polítiques formals de la comunitat. Incorporar-se a òrgans com el consell i, encara més, accedir a
instàncies superiors, només estava a l’abast d’una fracció concreta de la
població masculina, laica i, per descomptat, cristiana (la minoria jueva,
al capdavall, constituïa una comunitat independent entre els habitants
del recinte urbà). Amb això volem dir que en les pàgines que segueixen
tan sols considerarem un grup concret de gironins.
Resulta arriscat afirmar si es tractava d’un grup nombrós o més
aviat restringit respecte del conjunt de la població. Ho és perquè caldria establir si basem aquesta proporció en el total de persones que
hi residien o, com potser seria més raonable, respecte del conjunt de
caps de família o titulars de focs, que hauria d’equivaldre, a grans
trets, amb el d’actors polítics potencials de la comunitat.116 Pel que
fa a la primera opció, no disposem d’indicadors vàlids però, amb tot,
molt probablement conclouríem que el grup analitzat representava un
percentatge mínim respecte del total. Quant a la segona possibilitat,
si bé tampoc no comptem amb dades gaire fiables, es pot assajar una
aproximació.
Per fer-ho cal introduir al càlcul dos elements bàsics: d’una banda,
les xifres conegudes sobre el nombre d’unitats familiars existents a
Girona del període estudiat; de l’altra, una aproximació a les oportunitats d’accés al poder municipal, cosa que quedaria plasmada en el
nombre de places disponibles sumant les de l’òrgan de base, el consell,
amb les de l’executiu. En relació amb el nombre d’unitats familiars,
tenim com a referència el nombre de focs fiscals atribuïts a Girona en
diversos fogatjaments i, en especial, la relació de contribuents o caps
de casa inclosos en la comptabilitat de diverses talles.117 Centrant-nos
en la segona possibilitat, pel que fa a la llista de contribuents de talles
recaptades a les acaballes del segle xiv, les xifres oscil·laren, pel cap alt,
entorn dels 1.400 subjectes fiscals, concretament se’n registren 1.360
116. I aquí cal admetre també un cert marge per a casos com el d’unitats familiars
encapçalades per vídues.
117. Vegeu, en aquest sentit, les valoracions crítiques que s’han fet recentment
sobre l’ús dels fogatjaments com a font per a la demografia històrica: Gaspar Feliu
Montfort, «La demografia baixmedieval catalana: estat de la qüestió i propostes de futur»,
Revista d’Història Medieval, 10 (1999), p. 13-43; P. Orti Gost, «Una primera aproximació
als fogatges…», p. 747-773.
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l’any 1359, 1.346 l’any 1388, i 1.415 l’any 1396.118 Així, si confrontem
la suma aproximada de 1.400 titulars de focs o llars familiars amb les
vuitanta places que s’oferien any rere any al consell denominat general
(incloent-hi totes les magistratures que en penjaven) i les sis de jurat
o corresponents a l’executiu, es dedueix que en cadascun dels exercicis tenien la possibilitat de ser presents i participar en les estructures
polítiques locals, a tot estirar, un 6  % del conjunt d’habitants de la
ciutat amb capacitat real de fer-ho en algun moment de la seva vida.119
Així i tot, més enllà de si el joc polític estava obert a un espectre
més o menys ampli del conjunt de la comunitat urbana, hi ha altres
aspectes que val la pena comentar per tal d’evitar, fins on sigui possible,
determinats apriorismes. Tal com hem deixat entreveure en diferents
passatges no hi ha res que ens asseguri que l’accés a les estructures
governatives d’un municipi com el de la ciutat de Girona fos sempre
un objectiu compartit per tota la comunitat política sense excepció
i, per consegüent, un motiu de disputa en el marc d’una autèntica
competició per aconseguir-hi un lloc. Al mateix temps, però, tampoc
estem en condicions de determinar fins a quin punt l’extrem contrari
de desinterès per aquesta plataforma de poder documentat en algunes ocasions constituïa una realitat habitual o tan sols el resultat de
conjuntures excepcionals de dificultats econòmiques i de desconfiança
creixent en les institucions.
A favor del primer argument, és a dir, del de l’atracció exercida
per aquests òrgans i magistratures, hem exposat factors, com ara les
disputes, per controlar els mecanismes de composició del consell general
(en especial durant els canvis constitucionals de les dècades de 1370
118. Pel que fa a les dades de les successives talles: C. Guilleré, «Aspectes de la
societat gironina...», p. 125; AMGi, Talles, RG 26638, 1390; AMGi, Talles, RG 26643, 1396
(en aquest darrer cas, val a dir que hem descomptat d’un total de 1.510 contribuents els
focs de ciutadans forans, és a dir, persones que no residien a la capital gironina però
que, a certs efectes, en gaudien de l’estatus jurídic de ciutadans). En anys posteriors,
en concret 1462 i 1497, S. Sobrequés dona xifres inferiors, respectivament, de 873 i
992 focs, encara que s’hauria de revisar si ambdues fonts proporcionen dades realment
comparables amb les que citem del segle xiv: S. Sobrequés Vidal, «Censo y profesión de
los habitantes de Gerona…», p. 197-198.
119. A tall de comparació, vegem les xifres que aporta P. Viciano per a diverses
poblacions del regne de València, segons càlculs que efectua amb treballs d’altres autors.
Així, a la seva capital cada any ocupaven magistratures un 1,5  % dels veïns, mentre que
a Xàtiva el percentatge ascendia al 3  % i en viles més petites com Alacant i Onda, se
situava entre el 6  % i el 8  % del veïnat, igual que a Castelló (objecte d’estudi de l’autor),
on, ben mirat, mentre es mantingué el sistema de cooptació la proporció podia ascendir
fins al 10  %: P. Viciano: Regir la cosa pública..., p. 32-34. Una primera impressió seria que,
almenys respecte d’aquests casos, Girona comptava amb un marge per a la participació
política no excessivament reduït ateses les seves dimensions demogràfiques.
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i 1380) i, alhora, per fixar una quota de representants dels diferents
sectors productius o branques de la menestralia dins la franja de la
mà menor. Apunta en la mateixa direcció el fet que els membres de
la gran assemblea, fins a les reformes iniciades l’any 1437, sempre
resultessin de la designació directa dels jurats que acabaven mandat.
Malgrat tot, també hi ha indicis de la hipòtesi contrària.120 A tall
de mostra, el nombre d’assistents a moltes d’aquestes reunions convida
a dubtar de la importància atorgada pels habitants de la ciutat al fet
de ser membre (i exercir de manera activa com a tal) del consell dels
vuitanta, així com la introducció de quòrums baixos o la reducció del
nombre de places en determinades etapes té tota l’aparença de maniobra per evitar les absències deliberades a l’assemblea. Paral·lelament,
es documenta més d’una renúncia a càrrecs pels quals s’havia estat
nomenat o proves fefaents de la negativa de determinats habitants de
la ciutat a exercir oficis o sindicats en nom del municipi.121
Des d’un altre punt de vista, però, és necessari insistir que el focus
d’observació il·luminarà un segment molt reduït de la societat gironina.
Resulta igualment important admetre que hi ha nivells d’indagació en
què no serà possible penetrar. La documentació disponible no ofereix
l’opció d’anar gaire més enllà de registrar un col·lectiu de persones
que exerceixen càrrecs. D’aquí que tan sols en casos molt comptats
s’entreveu que algú que, per exemple, era conseller, jurat o sobreposat
de les obres tenia la capacitat d’imprimir un toc eminentment personal
i distint d’algú altre amb un rerefons diferent a una determinada mesura. Amb això volem dir que les observacions que segueixen deriven
d’un coneixement de vegades força parcial de cadascun dels individus
que participaren en la política municipal al llarg del període tractat.
Per superar aquesta perspectiva fragmentària tendim a agrupar-los a
partir de trets i aspectes que suposem definitoris del seu tarannà, però
no podem considerar-los automàticament els factors precisos d’un determinat comportament.

120. Cal dir que aquests indicis serien més visibles en un estudi aprofundit de
la dinàmica quotidiana de les sessions del consell que, en tot cas, excediria els límits
de la investigació que aquí es publica.
121. Entre altres exemples possibles, sabem que el patrici Jaspert Malarç, l’any
1407, es negà a assumir el càrrec de jurat pel qual havia estat designat: AMGi, Urbanisme
i obres, reg. 11675, f. 1r, 1407. Encara, potser, són més significatives, però, les exempcions
obtingudes del rei per ciutadans molt actius en certes etapes, com ara el canviador
Ramon I Medir o el prohom Bernat II Estruç, de cara a exercir oficis municipals, així
com altres renúncies al fet d’actuar d’adjunt de l’executiu. Vegeu sobre aquesta qüestió:
A. Reixach Sala, «“Con se degen los càrrechs supportar...”» p. 313-323.
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Amb tot, tal com avançàvem, el gran repte de l’anàlisi passa, en
especial, per trobar un rumb segur entre dos extrems apriorístics i així
prevenir les seves implicacions a l’hora d’interpretar les dades reunides.
D’una banda, cal no donar per descomptat un interès desfermat de la
majoria d’estrats de la població per acaparar els ressorts de poder local;
de l’altra, és alhora important no caure contínuament en la postura
oposada, és a dir, creure que predominà en tot moment i entre un espectre social molt ampli una certa despreocupació per les estructures
polítiques formals amb què comptava la comunitat ciutadana.
L’ingrés

al consell denominat general: dinàmiques i possibles factors

Al llarg de la primera part de l’obra, han aparegut diversos elements que indiquen la importància que tingueren sempre per a Girona
la vuitantena de representants del seu cos de residents, com ara, a
propòsit de grans decisions que afectaven tota la comunitat o a l’hora
d’escollir representants per a àmbits específics. Tenint sempre en compte
les consideracions realitzades, hem de procurar observar el conjunt
d’individus que esdevingueren consellers al llarg de gairebé cent anys.
Consideracions metodològiques i sobre les fonts
Insistim, cal ser conscients que el mètode emprat tendirà a destacar les continuïtats i les reiteracions en detriment d’aparicions efímeres en els òrgans de govern.122 Així mateix, la reconstrucció de la
llista completa dels successius membres del consell general planteja
altres dificultats (taula 15). D’entrada, hi ha, és clar, els buits que la
documentació no permet cobrir. Al mateix temps, s’ha de contemplar
l’impacte de certs canvis en la morfologia d’aquest òrgan, en especial
pel que fa al nombre de representants, que afectaren un lapse força
important de l’etapa compresa entre 1345 i 1445.
Pel que fa al primer aspecte, val a dir que, sempre que ha estat
possible, hem reflectit la relació de consellers que es donà en el procés
de renovació anual del dia 1 de gener, és a dir, la que elaboraven els
jurats sortints. Però, fet i fet, només es conserva una sèrie relativament
completa d’aquestes actes a partir de finals de la dècada de 1380. En
els casos que no hem disposat de la nòmina ni tampoc coincidia amb
les situacions excepcionals en què el monarca o un infant proveïren
a discreció les conselleries i per això se’n copià la llista enviada en

122. Apartat «Metodologia utilitzada i fonts documentals».
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els registre cancelleresc corresponent (recordem que succeí els anys
1380-1381, 1386-1388/04 i 1388/04-12), hem recorregut a la relació
de compareixents a una o diverses sessions seleccionades de manera
aleatòria. S’ha intentat, però, que fossin de les sessions més freqüentades. Per consegüent, en aquests darrers casos no oferim el nombre
complet de membres del consell, sinó únicament dels assistents a les
reunions analitzades.123
Malgrat tot, continua havent-hi legislatures en què l’absència de
llibres d’actes del consell fa impossible omplir el buit. Així, per a l’etapa anterior a 1380 només hem localitzat l’acta d’investidura dels nous
consellers de 1345 i, en segona instància, tan sols s’ha disposat de dades parcials per aproximadament la meitat d’anys, i queden totalment
mancats d’informació els exercicis restants, és a dir, els de 1346, 1349,
1350, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1371, 1377 i 1378.
En l’etapa posterior a 1380 hi ha encara llacunes força importants com
la del bienni 1381-1382 i la dels triennis 1408-1410 i 1415-1417, a més
d’uns quants anys solts, en concret: 1384, 1395, 1413 i 1420.
Paral·lelament a l’atzar documental, s’han hagut de considerar les
modificacions que incidiren en el nombre de membres del consell. Des
de 1345 fins més enllà de 1445, estava prevista, en general, l’existència
d’una vuitantena de consellers. Amb la successió, entre 1374 i 1393, de
provisions expedides pel Cerimoniós, pel seu fill Joan actuant com a
duc de Girona i, posteriorment, com a rei, el nombre de components
fou rebaixat a quaranta-cinc membres entre 1374 i 1379, l’any 1380,
s’establí en seixanta, davallà a la quarantena entre 1386 i 1387 i tornà als vuitanta membres amb l’entronització de Joan I, el qual, en el
privilegi de 1393, acabà fixant aquest nombre de places (apartat «Els
canvis de la planta de govern entre 1345 i 1446»).
D’altra banda, cal assenyalar que no hem tingut en compte els
exercicis posteriors a 1436 en l’anàlisi dels qui ocuparen conselleries.
D’acord amb el que ja hem comentat en l’apartat anterior, la inestabilitat dels mandats i la intervenció directa del governador general de
Catalunya i de la reina Maria tot introduint nous mètodes electorals
i, com no havia succeït mai abans, mecanismes d’atzar fins i tot en la
designació dels components del consell dificultava, primer, la recons123. Malgrat la pèrdua d’informació sobre la identitat dels consellers que això
suposa, en aquests darrers casos el decalatge entre la vuitantena teòrica de consellers
(una xifra que, en efecte, hem vist que varià) i el nombre d’assistents constitueix un bon
indicador del grau d’implicació dels representants de la comunitat en el seu organisme de
base, comptant sempre que l’assistència a les assemblees no era, en principi, obligatòria
pels qui havien estat nomenats consellers.
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trucció i, alhora, l’equiparació dels resultats amb els de l’etapa anterior.
Per tot això, no es tindran en compte les legislatures de 1437 a 1445,
com sí que farem en algunes altres magistratures.
Finalment, els obstacles en la reconstrucció de les nòmines de cadascuna de les legislatures obliguen a extremar les precaucions a l’hora
d’interpretar certs patrons o tendències. Així, d’entrada, el nombre tan
elevat d’exercicis sense dades, ni tan sols parcials, durant els primers
decennis analitzats no permeten donar el mateix valor a la freqüència
amb què certs individus formaren part del consell abans de 1380 i
després d’aquesta data (o, encara més, després del 1418), quan la sèrie
ja no presenta pràcticament talls. És a dir, les presències reiterades o,
en certs casos, les autèntiques perpetuacions dins aquest òrgan seran
especialment visibles en el darrer tram del període estudiat, de manera
que qualsevol comparació entre diferents etapes quedaria força esbiaixada. Al mateix temps, de resultes de les fluctuacions del nombre de
consellers durant el lapse aproximat entre 1374 i 1393, és inevitable
que aleshores hi hagués menys marge respecte d’altres èpoques perquè
acumulessin presències al consell.
A aquests factors, derivats de les fonts disponibles, que dificulten la restitució dels components del consell de cada curs i altres
circumstàncies com la del nombre de places, s’uneixen els problemes
que planteja la identificació de tots i cadascun dels individus. Segons
ja hem comentat a la introducció, en aquesta part de la recerca hem
hagut d’intensificar el creuament de les dades biogràfiques acumulades
de centenars de persones i famílies, per exemple, per tal de fixar límits
a les trajectòries vitals de parents homònims o de discernir entre altres
coetanis també homònims. En relació amb tot això, hem constatat
que és fonamental no perdre mai de vista un fet inherent a l’ús del
mètode prosopogràfic. I és que analitzem el comportament d’éssers
vius dins un espai temporal que hem delimitat per motius aliens als
periples vitals de cadascun d’ells. En conseqüència, abordarem el cas
de persones que en encetar el període d’anàlisi ja es trobaven en l’ocàs
dels seus dies i, al mateix temps, clourem l’estudi amb altres persones
que tot just iniciaven el seu periple. D’aquí que amb tota probabilitat
atorgarem bona part del protagonisme a individus la maduresa dels
quals coincidí de ple amb les dècades seleccionades.
Una qüestió una mica diferent, i en què el problema no és de
perspectiva de l’anàlisi, té a veure amb la longevitat, d’acord amb el
que han assenyalat diversos autors des de diferents punts de vista.124
124. Vegeu, de manera general, B. Guenée, «L’âge des persones authentiques...»,
p. 249-279, i la constatació de les mateixes idees (en suma, «une longue vie n’est pas une
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Ningú posarà en dubte que viure més anys constitueix sempre un plus
a l’hora d’enriquir una carrera. En el cas que estudiem i en relació
amb les institucions locals, això serveix per acumular més presències
en un determinat òrgan o de tenir possibilitats d’ostentar més càrrecs.
No es tracta, però, de l’únic factor i justament cercarem altres raons
que, de vegades, tenen més incidència.
Els membres més assidus del consell
Els resultats obtinguts de l’exercici de reconstrucció dels membres
del consell general al llarg del període investigat són els següents: val a
dir que, segons un càlcul molt aproximat, estem davant de 6.560 places
repartides entre les legislatures de 1345 i 1436. Alhora, documentem,
pel cap baix, 856 gironins que formaren part de la gran assemblea
del govern municipal com a mínim una vegada a la seva vida en el
decurs del període esmentat. En 257 casos (30  %) ho feren tan sols
un cop, però la resta pogueren repetir dues vegades (ho aconseguiren
119 persones), tres (74), quatre (61), cinc (53), sis (43), set (37), vuit
(36), nou (27), deu (16), onze (20), dotze (14), tretze (20), catorze (13),
i d’altres arribaren a ingressar-hi quinze o més cops (65).125 Amb tot,
centrarem la nostra atenció en els seixanta-cinc últims que acabem
d’esmentar, és a dir, els que foren consellers quinze vegades o més,
fins a vint-i-set i vint-i-vuit en dos casos concrets.
Dins d’aquest cercle restringit (representen un 7,6  % del col·lectiu
de persones que foren algun cop consellers) ens interessarà avaluar, en
primer lloc, de quina manera es materialitzà la seva reiteració al consell,
o sigui, si estem davant de sèries de presències molt concentrades en
un breu període de temps o més aviat espaiades mercès a la dilatada
activitat dels individus en qüestió en l’esfera pública. En segon lloc,
intentarem discernir si repetiren de manera més habitual consellers
condition suffisante, mais c’est la condition nécessaire d’un grand destin») en l’anàlisi
dels «pabordes» de mercaders i els magistrats municipals de la ciutat de París entre
mitjan segle xiii i mitjan segle xiv: Boris Bove, Dominer la ville: Prévôts des marchands et
échevins parisiens de 1260 à 1350, París: Comité des travaux historiques et scientifiques,
2004, p. 206-209.
125. Comptat i debatut, la mitjana global de presències al consell entre els qui
exerciren de consellers almenys un cop se situa en les 4,7 legislatures o repeticions per
persona. Malgrat tot, es tracta d’una xifra molt aproximada i que variaria immediatament
si fos possible documentar una sèrie més completa de consells dels períodes més «foscos».
A tall de comparació, per a la vila de Castelló de la Plana s’ha calculat, per exemple,
que entre els anys 1375 i 1500 es documentaren 841 veïns que ocuparen un total
de 4.818 mandats de durada anual, incloent-hi a més del càrrec de conseller els oficis de
jurat, justícia i mostassaf: Pau Viciano, Regir la cosa pública..., p. 34.
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representants d’una mà o d’una altra. I, en tercer lloc, relacionarem
els parents consanguinis.
Si, d’entrada, observem el moment que els seixanta-cinc individus
seleccionats accediren al consell, confirmem la sobrerepresentació de
la segona meitat de l’etapa observada (taula 28). En efecte, la gran
majoria de persones que foren consellers durant quinze exercicis o més
visqueren la seva fase de vinculació estreta amb el govern municipal
entre aproximadament els anys 1400 i 1436.
Vegem-ho ni que sigui en el cas dels dotze individus amb vint-i-una
o més repeticions, o sigui, començant pels més freqüents, els patricis
Narcís de la Via i Francesc I Segurioles, el mercader Arnau II Ferrer,
els ciutadans honrats Ramon I Sampsó, Joan Medir i Pere I Terrades, el
mercader Guillem II Bell-lloc, el patrici Francesc I Santceloni, el jurista
Ramon de la Via, els patricis Jaume Avellaneda i Pere II Castell i l’especier Miquel II Vilar (tot deixant de banda el perfil de Pere I Tortosa,
que, per diverses raons, no es pot reconstruir prou bé). Segons l’ordre
en què els hem citat, accediren al consell dels vuitanta dins els lapses
de 1379-1427, 1385-1434, 1390-1436, 1403-1436, 1399-1436, 1370-1429,
1392-1433, 1399-1435, 1351-1399, 1385-1422, 1411-1436, 1391-1434 i
1407-1436. En definitiva, només Francesc I Santceloni fou repetidament
conseller abans de 1400.
Quant a la durada d’aquests períodes, constatem que oscil·len, a
grans trets, entre els vint-i-cinc i els gairebé cinquanta anys. El cas dels
qui encapçalen el rànquing de pertinences al consell (amb vint-i-vuit
i vint-i-set vegades cadascun i durant una etapa d’activitat que voreja
la mitja centúria) suggereix que cal una relació força llarga amb l’administració local per arribar a esdevenir recurrent a les files de l’òrgan
de base del govern municipal. Tot i això, per sota d’aquests casos de
consellers que repetien sovint els exemples resulten més variats. Al capdavall, no hem de perdre mai de vista les llacunes existents per certes
etapes, de manera que seria erroni deduir de trajectòries com les de
Joan Medir o de Francesc I Santceloni que fan falta més de quaranta anys per ser nomenat conseller més de vint vegades: desconeixem
moltes legislatures en què possiblement ostentaren aquesta condició
i que no comptabilitzem. Força al contrari, gairebé totes les carreres
que s’iniciaren després d’aproximadament 1410, quan la sèrie és molt
més completa, demostren que en un lapse no gaire superior als trenta
anys podia assolir-se un índex important de freqüència al consell.
En altres mots, l’acumulació de participacions no depenia necessàriament de llargues carreres. En força casos aquest índex de recurrència
era tan sols el fruit de la repetició constant i de l’encadenament de
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designacions per entrar a la gran assemblea legislatura rere legislatura
amb a penes solucions de continuïtat. Tal com veurem més endavant,
la reiteració o pràcticament permanència al consell estava força lligada
a l’edat amb què s’hi ingressava per primera vegada i, en definitiva, a
les condicions o limitacions per a l’accés a què cadascun d’ells hagué
de fer front. En aquest sentit, doncs, queden paleses força diferències
entre les distintes franges de la societat política local. Per això, abans de
continuar amb l’anàlisi dels gironins que destacaren en la participació
en el regiment de la comunitat com a consellers, resulta interessant
posar en relleu les divergències que es detecten entre aquests diversos
segments.
Un accés distint al consell en cada franja política
Així, si passem ara a ordenar els seixanta-cinc gironins analitzats
segons la mà a què estaven adscrits, constatem que vint-i-vuit pertanyien a la mà major (43,08  % del total), vint-i-un a la mitjana (32,31  %)
i setze a la menor (24,62  %) (taula 26). Tot i la proporció més alta de
representants de l’estament superior de la comunitat política, al capdavall, un terç del total era format per membres del braç mitjà i la
cinquena part restant corresponia al tercer estament. En conseqüència,
en cap cas es pot dir que la reiterada participació en el consell o, fins
i tot, la perpetuació durant cicles significatius de legislatures fossin
característiques exclusives dels prohoms més rellevants de la ciutat,
sinó que també atenyé mercaders o homes de lleis de menys volada,
així com menestrals o persones que exercien professions com la de
paraire, mercer o apotecari.
Això no obstant, és probable que aquesta aparent igualtat amagués dinàmiques una mica distintes en cada estrat. Per intentar copsar-les, farà falta redirigir puntualment la perspectiva a tot el conjunt
de membres del consell en les successives legislatures i a la forma com
s’anaren rellevant. De tota manera, primer, centrem-nos en els vint-ivuit individus de la mà major que repetiren més sovint en l’òrgan de
base del govern municipal. Si els agrupem per nissagues, advertim
que força d’ells formaven part de la mateixa família. Així, tres eren
membres de la família De la Via, dos de la família Escala, tres de la
família Estruç, dos de la família Miquel, dos de la família Santceloni,
tres de la família Sarriera i dos de la família Sunyer. És a dir, més de
la meitat d’aquests vint-i-vuit individus (setze) tenien un parent proper
amb una trajectòria igualment àmplia en el consell local.
De fet, aquesta constatació s’afegeix al que es pot inferir de l’evolució dels consellers de la mà major al llarg del període analitzat i,
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en especial, quan les sèries de dades són més completes. Tot i que no
estem en condicions de precisar-ho millor, hi ha indicis d’una escassa
renovació legislatura rere legislatura en les aproximadament vint-i-sis
places reservades als representants de la mà major o, com a mínim,
d’una renovació molt lenta. Per això, molts dels individus que incloem
en la selecció dels més freqüents ingressaren al consell en un moment
determinat de la seva vida i hi romangueren gairebé ininterrompudament fins als seus darrers dies i paral·lelament amb altres conciutadans
igual de recurrents.
Això ens hauria de fer preguntar si la gran majoria de membres
de la mà major actius des del punt de vista polític tenia sempre plaça
assegurada al consell. En aquest sentit, cal recordar, tal com la historiografia sempre ha assenyalat, que la quota de representació de què
gaudien les franges preeminents en els òrgans de govern local en bona
part de l’Occident medieval resultava desproporcionada tenint només
en compte el volum demogràfic d’aquest grup respecte del total de la
població.126 Farien falta recerques més aprofundides i que permetessin
quantificacions per confirmar-ho amb rigor.127 Però tot fa pensar que,
en línies generals, aquesta era també la realitat de la Girona dels segles xiv i xv. En conseqüència, un De la Via, un Escala, un Estruç, un
Miquel, un Santceloni, un Sarriera o un Sunyer, per referir-nos només
a les nissagues amb més d’un membre entre els consellers més assidus
de la mà major, sempre tingué un lloc garantit al consell.
Si ara observem els individus amb un bagatge rellevant en el
consell adscrits a la mà mitjana i plantegem uns interrogants similars
als que hem fet per als de la mà major, es detecten moltes semblances,
però alhora algun aspecte puntual distint. D’entrada, hi ha algunes
famílies amb més d’un membre entre els més recurrents durant el
període comprès entre 1345 i 1436, per bé que força menys que les
de l’estament superior. En concret, entre els vint individus de la franja mitjana trobem tan sols quatre casos, dos Castell i dos Portell, de
manera que la majoria, setze, constitueixen l’únic representant d’un
cognom determinat.

126. Es recull i desgrana aquesta idea en síntesis d’investigacions sobre governs
municipals catalans: Carme Batlle Gallart, «Esquema de l’evolució del municipi medieval
a Catalunya», Estudis baleàrics, V (31) (1988), p. 61-72, en especial p. 67-68.
127. Tal com dèiem, sempre cal tenir clar quina perspectiva s’adopta en aquestes
afirmacions, és a dir, si es calcula la desproporció respecte del segment restringit de
població políticament activa que acostumava a coincidir amb els titulars de focs fiscals
(excloses vídues i altres perfils singulars) o en relació amb tot el conjunt d’habitants de
la localitat en qüestió.
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A propòsit del procés de renovació dels components d’aquesta mà
dins els successius consells generals, tot apunta que també era força
lent i aliè a paràmetres estrictament polítics o socials. En certa manera,
la tesi historiogràfica de la desigual representació dels estaments en els
organismes polítics també inclouria els sectors teòricament intermedis
que en una ciutat com Girona formaven, com hem dit, comerciants,
homes de lleis encara no prou arrelats a la ciutat o notaris reconeguts. De tota manera, aquest estament mitjà també acostumava a ser
el més exposat a la mobilitat social, perquè uns quants hi ascendien
des de les files de la mà menor o hi havia una promoció a l’estrat més
distingit. I també l’afectava la mobilitat geogràfica, en el sentit que
algunes famílies abandonaren la ciutat i, per tant, la participació en el
seu regiment. Ateses les circumstàncies, té sentit que a mitjà i a llarg
termini es renovessin més fàcilment els grups familiars que formaven
part del consell com a representants de la mà mitjana que no pas els
de la mà superior. És a dir, no era estrany que només una generació
familiar es trobés en aquest estadi intermedi i que a la següent l’estatus
o les condicions haguessin canviat molt.
Malgrat el matís final que hem introduït i —insistim-hi— la necessitat de càlculs que permetin validar-ho, sembla que les vint-i-sis places,
grosso modo, reservades als prohoms de la mà major i les vint-i-sis
per a la mà mitjana donaren sempre cabuda a pràcticament tots els
membres dels respectius estaments. Molt pocs ciutadans prominents,
mercaders, juristes o altres professionals amb formació acadèmica devien
quedar exclosos del consell general en una determinada legislatura, és a
dir, que difícilment els regidors sortints es veien obligats a seleccionar
entre uns quants candidats o a descartar-ne molts altres.
Així mateix, un factor que afavoria aquesta situació que l’exercici
de reconstrucció del consell de les successives legislatures ens demostra
era el fet que, en general, abans de 1437 (i deixant de banda l’etapa de
canvis constants en la planta del govern), el dia 1 de gener no s’escollien
únicament vuitanta consellers, segons prescrivia la legislació referent a
la morfologia dels òrgans de govern, sinó que se n’elegien uns quants
més, fins a superar de vegades la norantena (taula 15).
Bona prova del marge de què gaudien els ciutadans de les mans
major i mitjana per ingressar en el consell també és la coincidència
de membres d’una mateixa família durant un exercici, és a dir, tant de
pares i fills com de germans o fins i tot també de cosins. Una qüestió
sobre la qual no hi havia fixades limitacions,128 i que, d’altra banda,
128. Cal tenir present que no existiren mai ordinacions que restringissin l’accés
de membres d’una mateixa família al consell general. Sí que arribaren a aparèixer, per
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no hauríem d’atribuir a pràctiques fraudulentes afavorides per l’acaparament dels òrgans de poder local per part d’uns sectors determinats,
puix que, en els cinc cursos polítics de 1374, 1380-1381, 1386-1388/04,
1388/04-12 i 1403 que la monarquia designà de manera directa tots els
components del consell també inclogué en les respectives relacions uns
quants parents directes, tant pares i fills com germans.129
En efecte, durant el període analitzat no en manquen pas els exemples, especialment entre les nissagues de la mà major amb representants
més assidus a l’assemblea. Val la pena destacar els casos del ciutadà
honrat Guillem II Sunyer i del seu fill Pere I, que, entre finals de la
dècada de 1360 i fins que morí el primer l’any 1382, simultaniejaren al
consell, cosa que encara fou més habitual, durant l’interval 1382-1392,
entre l’esmentat Pere I i el seu nebot Pere Guillem II Sunyer (fill d’un
germà del primer que havia mort jove), poc abans que aquest premorís
també a l’oncle. Pere I Sunyer, de fet, encara arribà a coincidir amb
el seu fill homònim en els darrers anys de vida (arbre genealògic 29).

contra, l’any 1445 per a l’entrada a l’executiu (ap. «Els canvis de la planta de govern
entre 1345 i 1446»).
129. En concret, l’any 1374, en un consell que havia de ser de seixanta membres,
hi trobem junts els germans Bernat II i Lluís Estruç, ambdós ciutadans, alhora que els
cuireters (esdevinguts mercaders) Guillem Bernat Beuda i Francesc I Beuda. En les
nòmines posteriors les simultaneïtats són molt més habituals. Així, l’any 1380 coincidiren
el mercader Guillem Hospital i el seu nebot Berenguer III Hospital, el patrici Bernat I
Sitjar i el seu fill Bernat II Sitjar, així com el també patrici Guillem II Sunyer i el seu fill
Pere I Sunyer. Durant el bienni 1386-1388 se’n registren igualment força: entre Guillem
Bernat Beuda i el seu nebot Francesc II Beuda, el ciutadà honrat Jaume Bordils i el seu
nebot Pere II Bordils, el comerciant Bonanat I Cerir i el seu germà Guillem II Cerir, el
jurista Ramon de la Via i el seu nebot Narcís de la Via, els germans Bernat II i Lluís
Estruç, ambdós ciutadans honrats, els també ciutadans honrats Francesc I Santceloni i
Francesc II Santceloni, pare i fill, el jurista Bernat Serra i el seu fill, llicenciat en lleis,
Francesc, el patrici Bernat I Sitjar i el seu fill Berenguer Sitjar; el patrici Pere I Sunyer
i el seu nebot Pere Guillem II Sunyer, i, finalment, els cosins germans Berenguer II i
Joan Sarriera. Uns mesos més tard, repetiren moltes de les parelles acompanyades d’algunes
de noves. Exactament documentem les de Guillem Bernat Beuda i el seu nebot Francesc
II Beuda, de Ramon de la Via i el seu nebot Narcís de la Via, dels germans Bernat I i
Lluís Estruç, de Guillem Hospital i el seu nebot Berenguer III Hospital, dels Francesc
Santceloni pare i fill, dels cosins Berenguer II i Joan Sarriera (a més del nebot del
primer, Arnau), alhora que del pare Bernat I Sitjar i del fill Berenguer Sitjar, a part
d’un altre descendent del primer i germà del segon, Bernat II Sitjar. Finalment, quant
a la legislatura de 1403, en què la relació de consellers fou facilitada pel governador
general de Catalunya, registrem les coincidències següents: el jurista Ramon de la Via i
el seu nebot Narcís, el patrici Pere Berenguer I Estruç i el seu net homònim, el paraire
Narcís Huguet Portell i el qui era probablement nebot seu Narcís Portell, escrivà, els
germans Francesc II Sampsó, mestre en medicina, i Ramon I Sampsó, així com el seu
oncle, el ciutadà honrat Francesc I Sampsó. Vegeu: arbres genealògics 5, 7, 9, 10, 14,
17, 21, 23, 24, 25, 28 i 29.
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Una altra mostra d’activitat política simultània entre pares i fills és la
viscuda entre Francesc I Santceloni i el seu fill homònim, Francesc II
Santceloni, entre 1386 i 1399, quan el primer finà. La tònica es reproduí entre aquest segon i el seu primogènit igualment homònim, Francesc III Santceloni, durant l’etapa 1414-1422 (arbre genealògic 24).
Convé assenyalar, a l’últim, la trajectòria paral·lela com a consellers de
l’honorable ciutadà Ramon I Sampsó i del seu fill homònim, Ramon II,
entre 1423 i més enllà de 1436; sense perdre de vista que, al llarg de
la primera dècada del segle xv, Ramon I ja havia compartit presència
al consell amb el seu oncle Francesc I i amb el seu germà Francesc II
Sampsó, mestre en medicina (arbre genealògic 23).
I és que potser fou encara més habitual la coincidència de dos
germans. Alguns dels exemples més remarcables en aquest àmbit es
troben en les famílies de la mà major: Avellaneda, Miquel, Bordils i
Estruç. Els germans Pere I i Jaume Avellaneda, ambdós fills de Bartomeu I Avellaneda, un escrivà regent de la cort del veguer i del batlle de
Girona que arribà a protonotari reial, coincidiren com a membres del
consell en força legislatures entre 1411 i 1421130 (arbre genealògic 2).
Respecte dels Miquel, els exponents de la branca que romangué dins
el cos de ciutadans gironins, els germans Gabriel i Narcís, després
d’algunes presències per separat, també simultaniejaren al consell més
de la meitat d’exercicis entre 1418 i el darrer any analitzat, 1436 (arbre genealògic 20). Quant als Bordils, tot i que cap d’ells és entre els
consellers més assidus, documentem que, al llarg dels decennis de
1360, 1370 i 1380, coexistiren en el consell els drapers Jaume i Pere I
Bordils, ambdós fills de Bonanat (arbre genealògic 5). A més, igual que
els Sunyer, aquesta simultaneïtat es prolongà una generació posterior,
en concret, la que encarnaren els dos fills del draper Pere I Bordils,
Pere II i Nicolau, els quals coincidiren un mínim de cinc anys entre
1411 i 1421. En darrer lloc, a propòsit dels Estruç, registrem que els
germans Lluís i Bernat I, ambdós ciutadans honrats, formaren part
del consell al mateix temps en, com a mínim, onze legislatures durant
un lapse similar al dels drapers Jaume i Pere I Bordils, és a dir, les
dècades de 1360, 1370 i 1380. I, així mateix, des de principis d’aquest
darrer decenni se’ls uní el primogènit de Lluís, Joan, de manera que
coincidiren tres vegades tots tres parents (arbre genealògic 5).

130. Ara bé, tot i que el primogènit, Pere, hi ingressà abans (pels volts de 1394),
l’acabà abandonant coincidint amb l’heretament del castell d’Orriols que havia adquirit el
seu pare i la consegüent incorporació a l’estament militar. Vegeu sobre tot això: ap. «Els
ciutadans més recurrents a l’executiu: adscripció estamental i rerefons professional» i «El
poder de representar la universitat a l’exterior: síndic de Corts i missatgers extraordinaris».

530

Albert Reixach Sala

Al capdavall, hi ha més d’un exemple de coincidència triple, en
especial si també tenim en compte els lligams col·laterals entre oncles
i nebots i entre cosins de primer grau. Ho il·lustra bé una generació
de la família De la Via. D’entrada, constatem que, a finals del segle xiv,
compartiren força protagonisme polític el jurista Ramon de la Via, d’una
banda, i el seu nebot, Narcís (fill de Francesc, germà de Ramon). Així,
coincidiren al consell a partir de la dècada de 1380, però és que, fins i
tot, ho feren amb un germanastre de Narcís, Eimeric II de la Via, fill
d’un segon matrimoni del pare d’ambdós. Per això, entre 1386 i 1400
els trobem sovint tots tres. Succeeix una cosa similar amb la coneguda
nissaga Sarriera.131 Des dels inicis del període que analitzem, s’alternaren dos dels llavors principals membres de la família, els germans
Bernat I Sarriera, mestre en medicina i cirurgià reial, i Berenguer I
Sarriera, ciutadà honrat gironí. I, entre aproximadament 1385 i 1395,
coincidiren els seus respectius descendents i, per tant, cosins germans:
els ciutadans Berenguer II Sarriera i Joan Sarriera, als quals s’afegí
un tercer membre de la nissaga en un parell de legislatures, Arnau II
Sarriera, fill de Bernat II Sarriera i net de Berenguer I Sarriera, és a
dir, un nebot de Berenguer II Sarriera (arbre genealògic 25).
Encara que les coincidències familiars fossin menors, tampoc no en
falten exemples en l’estament mitjà. Una bona mostra ens la brinda la
família Bell-lloc, ben estudiada per J. Fernàndez Trabal.132 El mercader
Guillem I Bell-lloc apareix amb assiduïtat al consell a la dècada de 1360
i en almenys dues legislatures de la fi del decenni coincidí amb el seu
fill Pere III Bell-lloc, el qual, al seu torn, fou conseller juntament amb
el seu germà Bernat a la dècada de 1380. Un altre cas de simultaneïtat
entre pare i primogènit el trobem entre els comerciants Pere II Benet i
Pere III Benet entre, aproximadament, 1411 i 1421, quan el progenitor
morí (arbre genealògic 4).133
Tanmateix, entre l’estament mercantil, més que entre pares i fills,
sembla força usual la coincidència entre germans, un detall significatiu
i que incideix en la importància de la família nuclear en la participació
en la vida pública. En tot cas, un dels exemples més primerencs en

131. Entre altres referències sobre la família aportades amb anterioritat pel mateix
autor o altres investigadors, vegeu C. Guilleré, «Une famille de médecins géronais...»,
p. 677-691.
132. J. Fernàndez Trabal, Una família catalana medieval… Val a dir que al llarg
d’aquesta publicació seguirem sempre la numeració que dona aquest autor per als successius familiars homònims.
133. Finà al llarg de la primera meitat de l’any: AHG, Gi-06, vol. 178, s. f.,
1421/06/07.
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aquesta línia apareix amb els germans Berenguer II i Guillem Hospital,
ambdós comerciants, que més d’una vegada ingressaren al consell durant
un mateix exercici entre, aproximadament, 1362 i 1375, quan Berenguer
morí, o quan, posteriorment, Guillem arribà a coincidir amb el seu
nebot Berenguer III Hospital fins al seu darrer any de vida, 1400 (arbre
genealògic 17).134 Una cosa similar constatem per als germans cuireters
(i ben aviat integrats a l’esfera comercial) Guillem Bernat i Francesc I
Beuda. D’entrada, formaren part de la mà menor, ocuparen càrrecs
de conseller simultàniament des de finals de la dècada de 1360 i fins
a la de 1390, lapse durant el qual, a més d’ascendir tots dos a la mà
mitjana pels volts de 1384, a partir com a mínim de 1383 se’ls uní, fins
i tot, el primogènit de Francesc I, Francesc II (arbre genealògic 6).135
També fou força llarga, encara que sense prolongacions posteriors, la
coexistència al consell en bastants legislatures dels germans comerciants Pere i Nicolau Brugueroles entre aproximadament 1411 i 1430,
poc abans que el primer morís.136
Tancarem la mostra amb un parell d’exemples excepcionals de
coincidència triple (i puntualment quàdruple). D’una banda, tenim el
dels tres fills del mercer Pere Anglès, els mercaders Joan I, Nicolau i
Jaume. Encara que els dos primers ja haguessin ingressat al consell altres
vegades, en les dècades de 1410 i 1420 coexistiren tots tres germans
com a consellers en nombroses legislatures i l’any 1424 s’hi incorporà
el primogènit de Joan I, Joan II137 (arbre genealògic 1). D’altra banda,
hi ha el de la família Portell. Des de la dècada de 1390 es trobaren
força cops al consell en un mateix exercici el taverner Guillem I Portell
i el paraire Narcís Huguet Portell, probablement germans, i coincidiren
una mica més endavant Narcís Huguet i el que devia ser un nebot
seu, l’escrivà (finalment esdevingut comerciant) Narcís Portell. Després
de 1418 i fins l’any 1432, la coincidència fou gairebé ininterrompuda
entre l’esmentat Narcís Portell i un altre mercader nebot seu, Antoni
134. Quant al traspàs de Berenguer I abans del desembre de 1375: AHG, Gi-07,
vol. 53, s. f., 1375/12/08. Guillem morí entre els mesos d’agost i desembre de 1400: AHG,
Gi-09, vol. 29, f. 64r-68v, 1400/08/25; AHG, Gi-06, vol. 93, f. 2r, 1400/12/23.
135. Francesc II premorí el pare el maig de 1393 (AHG, Gi-10, vol. 36, f. 144v-145r,
1393/06/03). I aquest visqué tres anys més, mentre que Guillem Bernat no finà fins l’any
1408: AHG, Gi-10, vol. 38, f. 12r-v, 1396/10/17; AHG, Gi-10, vol. 52, s. f., 1408/04/04.
136. Ho feu, en tot cas, l’any 1432, exercici en què, a més, fou nomenat jurat i no
acabà el mandat, mentre que Nicolau encara seguia viu l’any 1450: AMGi, I.1.1., n. 51,
f. 29v, 1432/09/03; AHG, Gi-04, vol. 204, f. 110r-111v, 1450/10/04.
137. Tots tres germans moriren successivament entre 1428 i 1433. Jaume sabem
que era mort abans del novembre de 1428, Nicolau abans del desembre del mateix any i
Joan abans de l’agost de 1433. Per ordre de menció: AHG, Gi-01, vol. 402, s. f., 1428/11/25;
AHG, Gi-01, vol. 402, s. f., 1428/12/23; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 105v-106v, 1433/09/22.
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Portell (fill d’un Guillem Portell paraire mort força jove).138 Al mateix
temps, en tres exercicis també coincidiren amb el que havia de ser
un cosí germà de Narcís, el mercader Joan Huguet Portell, el fill del
Narcís Huguet Portell, paraire esmentat abans (arbre genealògic 21).
Vist tot això, i almenys pel que fa a les franges de les mans major i mitjana, tant la flexibilitat en el nombre total de consellers com
la coincidència de parents en el consell indueixen a pensar que no hi
havia traves excessives per accedir al consell dels vuitanta legislatura
rere legislatura. Ras i curt, dins el conjunt d’habitants d’aquests estaments no devia haver-hi gaire competència per aconseguir una de les
places disponibles al consell i, per tant, no es feia necessari imposar
sistemes de rotació o d’alternança. En aquest sentit, doncs, s’entén que
la renovació dels col·lectius de consellers de l’estament major i mitjà
anés avançant de manera gradual al compàs de les pròpies trajectòries
vitals i de la regeneració interna dels grups familiars, tret de situacions
excepcionals derivades, per exemple, de l’emigració o de l’ingrés al braç
militar, cosa que implicava l’exclusió automàtica de la comunitat política
ciutadana. Potser un darrer indici d’aquesta relativa naturalitat també
seria l’absència de protestes entorn dels mecanismes de constitució
dels aproximadament dos terços del consell de vuitanta membres que
corresponien a ciutadans, comerciants, metges i lletrats, i el fet que no
s’hi introduïssin canvis fins a la reforma de 1437-1445, quan, com ja
hem dit, s’incidí per primer cop en el procediment d’accés al consell
per a les mans major i mitjana (apartat «Els canvis de la planta de
govern entre 1345 i 1446»).
Tota una altra cosa devia succeir amb la mà menor. La identitat
dels representants d’aquesta mà de la comunitat política i el nombre
de places que se’ls reservava al consell es convertí en un dels principals camps de batalla en la sèrie de modificacions introduïdes en
aquest organisme durant les dècades de 1370 i de 1380. De fet, fins a
1393 no se’ls reservà definitivament una quota específica i, sobretot,
no s’estipularen de manera formal uns mecanismes electorals controlats de manera directa per les corporacions d’ofici. Com es veu en la
successió de jurats d’aquesta mà i que comentarem més endavant, és
possible que abans del 1366 prevalgués massa sovint el poder polític
de petits comerciants i no pas el dels menestrals de diferents rams.
Això no exclou que també se’n documentin força que formaven part
del consell entre, aproximadament, 1345 i 1365. I, a més, no podem

138. La simultaneïtat s’aturà justament amb la mort de Narcís Portell a mitjan
1432: AHG, Gi-02, vol. 251a, f. 113r-120v, 1432/03/29; AHG, Gi-08, vol. 29, s. f., 1432/08/30.
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descartar que les agrupacions professionals ja tinguessin des de principis del segle xiv un cert paper a l’hora de filtrar consellers, per la
qual cosa l’any 1389 tan sols es dotarien de reconeixement legal uns
procediments preexistents.139
Al capdavall, s’ha estudiat poc l’estructura dels col·lectius d’oficis
per a les dècades centrals del segle xiv al Principat, en general, i a
Girona, en particular.140 Davant d’això, per tant, el més raonable seria
139. Recordem referències de principis de la dècada de 1340 en què ja s’esmenten
els jurats, acompanyats, no solament per un grup vague de consellers, sinó també pels
caps dels oficis («capitibus ministeriorum») de la ciutat: apartat «El consell “general”,
òrgan principal de representació del municipi».
140. Un altre aspecte que, particularment en el cas de la ciutat de Girona, condiciona
qualsevol anàlisi de la plasmació política de les estructures del món del treball és la
manca d’estudis monogràfics de sectors com el tèxtil o la pell i, en especial, de la seva
evolució durant el segle xiv. Certament, s’ha constatat la proporció que representaven
certs col·lectius d’artesans dins la massa fiscal en els registres de col·lecta de les talles
de 1360 i de 1388. Quant al primer cas, s’ha dit que els menestrals lligats a la producció
de teixits (entre molts altres, paraires, teixidors, filadors, flassaders —l’autor també hi
comptabilitza drapers, que hauríem de considerar comerciants) representen un 25  % de
la població activa, la branca del cuir (sabaters, adobers, bossers, pellissers i força més)
un 18,9  %, el ram de la construcció un 15,11  %, un 11,8  % el de l’alimentació (carnissers,
taverners, moliners i uns quants més), un 5,9  % el del metall i, dins el 10  % restant,
una petita proporció de membres d’ocupacions lligades a l’administració, com ara, saigs
o advocats, tenint en compte, per una altra part, que també s’inclouen en l’estadística
professions jurídiques o mèdiques, a part de mercaders i canviadors, que, des del punt
de vista sociopolític, no formarien part de la mà menor, sinó de la mitjana: C. Guilleré,
Girona al segle xiv…, vol. II, p. 65-94. Per al segon any resulten, en línies generals, els
mateixos càlculs, és a dir que el sector tèxtil agrupava una quarta part dels contribuents,
el del cuir gairebé un 25  %, el de la construcció i l’alimentació entorn del 10  % cadascun,
i la resta repartits entre el treball dels metalls i oficis no pertanyents a la manufactura
(C. Guilleré., Diner, poder i societat…, p. 138). Malgrat tota la informació que s’aporta en
els treballs mencionats o la perspectiva evolutiva que ofereixen recerques per a èpoques
posteriors (com ara Xavier Torres Sans, «De senyors del drap a senyors de la terra:
draperia i masoveria en la regió de Girona als segles xvi i xvii» a Rosa Congost i Lluís
To (curadors), Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles xi-xx), Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 229-268; i A. Reixach Sala, Els usos de
l’aigua a la Girona..., p. 91-102), no tenim indicadors que aclareixin, per exemple, si la
producció de teles, abans de finals del segle xiv, ocupava gaires menestrals de la ciutat de
Girona mentre havien prevalgut com a centres productors de la regió viles com Castelló
d’Empúries, Banyoles o Camprodon (deixant a part el cas més llunyà de Perpinyà, on
la menestralia exercia la pressió suficient abans de 1340 perquè fos contemplada en les
estructures polítiques municipals). D’altra banda, desconeixem fins a quin punt havien
estat més importants manufactures com la de la pell, sectors professionals una mica
distints com l’especieria, o, senzillament, se’ns escapa si Girona, fins a mitjan segle xiv,
constituïa, en essència, una capital comercial, una plaça mercantil per a la redistribució
de béns manufacturats elaborats en altres punts de la demarcació. I el que és encara
més important pel que analitzem en aquest apartat, tampoc no sabem amb certesa
quines implicacions tenien les confraries d’ofici organitzades entorn d’una determinada
advocació en el pla polític, o sigui en l’accés als òrgans de poder municipal, al marge
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considerar que la possibilitat que unes determinades persones i no altres
esdevinguessin consellers per la mà menor depenia de condicionants
prou diversos o que, com a mínim, no es limitaven només a raons
familiars o simplement biològiques, tal com fa sovint la impressió per
les mans major i mitjana. Intentem veure ara quins podien ser aquests
condicionants. Començarem per examinar el que hem considerat indicis del marge de què gaudien els estaments superiors per ingressar
al consell general i comprovar si es repeteixen d’alguna forma entre
la mà menor, o sigui, la recurrència de determinats individus i les
coincidències entre parents.
D’entrada, hem apuntat que l’assiduïtat a la gran assemblea municipal no era una característica totalment aliena als menestrals o a
altres membres de la mà menor i que representaven una cinquena
part del col·lectiu amb freqüències superiors a les quinze legislatures.
Per això hi ha algunes trajectòries ben destacades com la de l’especier
Miquel II Vilar en la tretzena posició del rànquing total de gironins
vinculats al consell. Comptat i debatut, des del moment que el primer
ocupà una plaça amb només una absència entre 1403 i 1436 i el segon
feu el mateix en el lapse 1407-1436, més que habituals del plenari eren
gairebé fixos.
Entre les setze persones de la mà menor que més freqüentaren el
consell no identifiquem cap consanguini. Tot i això, és cert que s’arribaren a produir ocasionalment coincidències entre germans. Un dels
casos més significatius és el dels bossers Francesc i Pere II Estanyol,
que ingressaren en el consell força sovint entre aproximadament 1380
i 1400 i de manera simultània en uns cinc exercicis. Encara més rellevant és la coincidència dels germans Francesc i Guillem Muntanya
a les dècades de 1420 i 1430, per bé que no pertanyien al mateix ram
en aquest cas, ja que el primer era paraire mentre que el segon barber.
Dins el mateix període coexistiren sovint el barber Mateu Nuell i el
seu germà Bernat, sabater.141 Un altre exemple seria el dels tres germans Francesc, Pere i Bernat Paratge, tots tres pelleters (encara que el
de promoure una reglamentació interna que garantís la qualitat de la producció local:
C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. II, p. 82-87; Albert Reixach Sala, «Mundo laboral,
política municipal y trends económicos en las ciudades catalanas de la baja edad media:
el ejemplo de Gerona (1340-1440)» a Jesús Ángel Solórzano Telechea (eds.), Trabajar en la
ciudad medieval europea. XIII Encuentros Internacionales del Medievo en Nájera (La Rioja)
2016, Logronyo: Gobierno de la Rioja, 2018, p. 349-378, en especial p. 356-363, 374-375.
141. Malgrat això, no tenim dades suficients per assegurar que Bernat Nuell fou
sempre la mateixa persona. A partir d’un cert moment devia ser un fill del mateix Mateu
que exercí de cirurgià, per la qual cosa podríem assistir a un exemple de simultaneïtat
entre pare i fill que suplantà la de dos germans.
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darrer també regentava un hostal), presents al consell entre finals dels
anys 1360 i les acaballes dels anys 1380 Francesc i Bernat arribaren a
coincidir, com a mínim, l’any 1383.
Segons hem argumentat, la continuïtat en el consell de molts
prohoms de les mans major i mitjana, així com la simultaneïtat entre
parents, evidencien la relativa facilitat amb què aquests sectors de la
ciutat tenien accés al consell general. En els menestrals trobem també
alguna traça d’aquestes situacions, si bé la mostra resultant és força
més reduïda. En definitiva, a simple vista podria haver-hi condicions
similars a les de dues mans principals perquè determinats membres
de la mà menor accedissin de manera recurrent a l’assemblea de vuitanta consellers. Això no obstant, els menestrals que tenien opcions
d’ocupar la quota de places del consell reservades al tercer estament
constituïen, sens dubte, un contingent numèricament més alt que les
de les dues altres mans. En conseqüència, difícilment les raons per les
quals trobem diversos membres de la mà menor en la relació de més
assidus a aquest òrgan foren idèntiques a les de ciutadans de les mans
major i mitjana. Cal que seguim observant altres aspectes, comptant
que la manca d’estudis apuntada ens obliga a plantejar les qüestions
que segueixen amb molta cautela.
En qualsevol cas, si ens fixem en la professió de les setze persones
més recurrents potser començarem a trobar les primeres pistes per
entendre per què, malgrat les diferències insalvables amb les capes
superiors de la comunitat política, hi havia membres de la mà menor
relativament assidus a la gran assemblea. En concret, hi ha fins a sis
apotecaris (Pere Bosc, Cristòfol Castanya, Nicolau Cavalleria, Guillem
Pellisser, Joan I Prat i Miquel II Vilar), tres paraires (Joan Andreu,
Francesc Esteve i Pere Perpinyà), un argenter (Francesc I Artau), un
mercer (Francesc II Respart), un tintorer (Guillem I Banyils), un sabater
(Pere Romeu) i un albadiner (Pere I Vinyes). I això al marge del cas que
no aconseguim precisar de Bernat Nuell i del del notari Jaume Comte.
El predomini de determinats oficis entre els més habituals al consell
que es dedueix d’aquestes dades deixa entreveure que en determinats
sectors productius la proporció entre el nombre de professionals i les
places reservades de les respectives corporacions (recordem que en els
privilegis corresponents no es precisava cap xifra) afavoria la continuïtat d’uns individus concrets, mentre que en col·lectius més amplis
s’imposava l’alternança. Així, doncs, per tal com la nòmina de mercers,
de practicants de l’especieria o d’argenters coetanis era relativament
reduïda al costat d’altres rams que aglutinaven molta més població i
que incorporaven un ventall d’especialitzacions més ampli, com els
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sectors de la pell o de la producció tèxtil, un mercer, un apotecari o
un argenter específics podien ser elegits com a consellers amb més
freqüència que no pas, per exemple, un teixidor o un blanquer.142
És clar que el mateix raonament no es podria aplicar als paraires,
un col·lectiu també amb molts representants.143 En aquest cas podria
ser que la perpetuació d’uns personatges concrets obeís a una progressiva estratificació dins la manufactura tèxtil en el tombant dels segles xiv i xv i a l’emergència d’uns mestres d’ofici que, controlant cada
cop més fases del procés de producció del drap, passaren a dominar
les principals estructures organitzatives i es garantiren el protagonisme
de la representació en el govern municipal.144 Com veurem, a més, els
ritmes de perpetuació en el consell entre menestrals de diferents rams

142. A tall de referència, val a dir que C. Guilleré comptabilitza nou especiers
a partir del registre de la col·lecta d’una talla l’any 1388: C. Guilleré, «Aspectes de la
societat gironina a finals del segle xiv...», Diner, poder i societat…, p. 141. D’altra banda,
entre 1350 i 1400, P. Freixas documenta un total de divuit argenters a Girona, valor que
s’eleva a uns quaranta-vuit si hi sumem tots els que hi estigueren instal·lats com a mínim
una temporada entre 1350 i 1450: P. Freixas Camps, L’art gòtic a Girona..., p. 355-358.
No és pas una simple coincidència que a la Barcelona dels segles xiv i xv justament els
cirurgians, els especiers i els candelers de cera, a més dels notaris reials i municipals, així
com els metges, formessin l’anomenat estament dels artistes, un col·lectiu poc nombrós
i amb formació intel·lectual que estava a mig camí entre el comerç i els oficis manuals i
que, per tot això, gaudia d’un espai exclusiu de participació en els òrgans de govern
de la ciutat: C. Vela Aulesa, Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana.
Testaments, família i sociabilitat, Barcelona: Fundació Noguera, 2007, vol. I, p. 28-29.
143. Per donar només unes xifres orientatives, en una talla llevada l’any 1388,
C. Guilleré identifica cinquanta-sis paraires (C. Guilleré, «Aspectes de la societat gironina a
finals del segle xiv...», Diner, poder i societat…, p. 142), mentre que en una altra recaptada
l’any 1396, en una relació que inclou fins a 1.510 contribuents (1.415 descomptant-hi
els habitants de les rodalies de la ciutat), se’n documenten gairebé el doble, noranta:
AMGi, Talles, UI 17414, RG 26643. Sobre aquesta evolució: A. Reixach Sala, «Mundo
laboral, política municipal...», p. 368-372, 377. Per contrast, en el que deu ser un bon
indicador de les desigualtats internes del col·lectiu, el grup de cotitulars dels tiradors
nous al Monar reial de la ciutat (una de les dues infraestructures per al parament o
estesa de draps existents a Girona en aquells anys) es reduïa a una quinzena de membres,
als quals se sumaven uns quants tintorers: AHG, Gi-10, vol. 57, s. f., 1414/04/21. Val
a dir, finalment, que en un elenc de referències de documentació notarial del període
1442-1453, S. Bernato registra fins a cent quaranta paraires: S. Bernato, «Artesania i
comerç a Girona...», p. 70-71.
144. A falta d’estudis sobre els paraires al Principat baixmedieval, vegeu en un
balanç de recerques de diferents territoris dels regnes d’Aragó i València com es produí
la consolidació, al llarg del segle xv, d’aquesta figura, que esdevingué una mena d’artesàempresari que controlava el procés complet d’elaboració del drap tot transferint capitals
des de l’esfera de la producció a la de la comercialització: Germán Navarro Espinach, «La
política de desarrollo de las manufacturas textiles en la Corona de Aragón» a Lorenzo
Tanzini i Sergio Tognetti (eds.), Il governo dell’economia: Italia e Peninsola Iberica nel
basso Medioevo, Roma: Viella, 2014, p. 285-308, en especial p. 304-305.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

537

no eren equivalents quan es tractava d’accedir a l’executiu. Amb tot,
insistim, a tall de recapitulació, seria necessari estudiar amb deteniment les plataformes d’associació dels menestrals i les seves dinàmiques
internes per afinar hipòtesis d’aquesta mena.145
Comparades, doncs, les trajectòries entre els prohoms que més
freqüentaren el consell general de la ciutat de Girona entre 1345 i
1436, es constata que en qualsevol dels tres estaments en què es dividia la comunitat política local es donaven certes condicions per ser
reiteradament conseller i, fins i tot, per romandre a la gran assemblea
de manera ininterrompuda des del moment que s’assolia una certa
edat i fins als darrers anys de vida. De tota manera, els factors que
ho determinaven eren diferents en el cas dels ciutadans opulents de la
mà major i dels membres de la mà mitjana respecte de la menestralia.
L’edat com a factor d’ingrés al consell
Ara bé, a part del marge per a la repetició en les designacions,
que diferia segons les mans, la magnitud d’una carrera política en les
institucions locals també es devia, en una proporció força important,
al moment vital en què s’iniciava, és a dir, quan, per primera vegada,
s’entrava a formar part del seu òrgan de base. Per això, d’acord amb
les ordinacions de 1445, els dos principals aspectes que es valoraven
a l’hora de permetre l’entrada en la vida política eren, per descomptat,
l’edat i el matrimoni.146
Dins aquest marc cercarem les tendències que se seguiren en relació amb l’edat i el fet d’haver-se casat a l’hora de formar part del
consell general per primer cop.147 Malauradament, la manca de fonts
seriades, en el període que estudiem, per conèixer la data de naixement d’una persona ens impedeix preparar una mostra suficientment
àmplia d’individus en què se n’indiqui l’edat quan accedeixen a ser
consellers per primer cop. Tot i això, ho hem intentat a partir de les
referències prou directes que ens proporcionen els contractes d’alletament o de dides que s’hagin conservat (en especial per a les famílies
145. Un altre aspecte que s’hauria de tenir en compte per explicar la representativitat
distinta dels oficis és la qüestió de la jerarquia d’ocupacions i sectors productius dins
la menestralia i que en la mateixa època quedava palesa en escenaris tan il·lustratius
de l’estructura social com el protocol seguit en les festivitats cíviques o amb motiu
d’entrades reials: M. Raufast Chico, «”E vingueren los oficis e confraries..”...», p. 651-686.
146. Ll. Vermell, doc. 107 (1445/02/13).
147. Una perspectiva general de la integració dels joves al món dels adults durant
l’edat mitjana: Marie-Thérèse Lorcin, «La relève des générations: sociologie, mythes et
réalités», Revista d’Història Medieval, 5 (1994), p. 13-40.
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més riques) o altres indicadors continguts en actes notarials en què
coincideix que un menor, tot anunciant la seva edat exacta o compresa
entre un marge de quatre o cinc anys, renunciava als drets inherents a
aquesta condició i a la intermediació d’un adult i actuava amb plena
capacitat jurídica. Així, hem aconseguit reconstruir aquesta circumstància per a una vintena de gironins que representen un espectre força
ampli de franges socials: des d’hereus de grans nissagues ciutadanes
fins a descendents de menestrals, passant per fills de comerciants. Al
mateix temps, sempre que n’hem tingut notícia, ja que tampoc no hi
ha fonts específiques a propòsit de l’esdeveniment, s’ha consignat la
data aproximada en què contragueren matrimoni o, més ben dit, en
què signaren les esposalles.148
A partir del quadre que n’hem confegit (taula 27), s’entreveu que
la tònica habitual era incorporar-se al consell entre els vint i els trenta
anys d’edat coincidint amb el període immediatament posterior de la
prometença de noces o de la celebració. Tot i això, com succeeix en
les dinàmiques de reiteració en aquest òrgan, s’observen patrons una
mica distints entre estaments. En concret, es percep més precocitat en
els descendents de la mà major. Hi ha casos clars com el de Pere III
Escala, que amb disset anys ja havia emparaulat el casament i amb
vint-i-dos entrava al consell per primer cop en començar l’exercici de
1419, o els dels també ciutadans Jofre Santmartí, Nicolau II Desvern
i Joan Vinyoles, que foren cridats per al consell els anys 1367, 1428 i
1383 amb vint-i-un, vint-i-quatre i dinou i vint-i-cinc anys, respectivament, i tots també casats o, com a mínim, amb el matrimoni concertat.
Al capdavall, doncs, observem que cap d’ells havia assolit la majoria
d’edat legal, fixada a la Catalunya de l’època als vint-i-cinc anys.149

148. Pel que fa a la documentació generada pels pactes matrimonials i el fet que
no acostumen a precisar la data exacta d’un casament, sinó el moment que s’arranja:
Lídia Donat Pérez, Xavier Marcó Masferrer i Pere Orti Gost, «Els contractes matrimonials
a la Catalunya medieval» a Rosa Ros Massana (ed.), Els capítols matrimonials: una font
per a la història social, Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines
– Centre de Recerca d’Història Rural (IRH) de la Universitat de Girona, 2010, p. 19-46.
149. Vegeu sobre els cicles vitals a la Catalunya baixmedieval i el marge que podia
existir entre les prescripcions legals i la pràctica, des de l’òptica de la documentació
testamentària i prenent com a referència un col·lectiu socioprofessional concret: C. Vela
Aulesa, Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana..., vol. I, p. 253-272.
S’han fet reflexions similars per a les comunitats rurals del regne de València, on la
majoria d’edat legal se situava als vint anys, mentre que l’elegibilitat en l’exercici de
càrrecs públics en els vint-i-cinc: Antoni Furió, Antoni J. Mira, Pau Viciano, «L’entrada en
la vida dels joves en el món rural valencià a finals de l’edat mitjana», Revista d’Història
Medieval, 5 (1994), p. 75-106.
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Quant a la mà mitjana, es troben perfils així amb menys freqüència la mitjana d’edat s’acosta més a la trentena que no pas a la
vintena. De manera que devien constituir veritables excepcions casos
com el del mercader Francesc Raset, qui amb tan sols dinou anys
fou rebut a la gran assemblea en la legislatura de 1428 i havia signat
les esposalles uns mesos abans. Finalment, els dos únics exemples
que tenim de l’estament inferior (el de l’hostaler Joan Cases150 i el del
barber Guillem Muntanya151) suggereixen la possibilitat que entre els
menestrals, tal com també es desprèn de la normativa oficialitzada l’any
1445, es tendís a formar part del consell a una edat més avançada,
quan ja s’havia assolit la plena consolidació en l’àmbit professional i,
fins i tot, un cert reconeixement, cosa que podia no arribar fins a la
quarantena. Al marge de tot això, pesen sovint les particularitats de
cada trajectòria personal, com evidencia el notari Bonanat Nadal, el
qual, atès que actuà d’escrivà del consell i de la juraderia entre 1373 i
1377 per posteriorment anar a servir a la cancelleria de l’infant Joan
i romandre-hi mentre aquest regnà, no esdevingué conseller fins que,
ja a les portes de la vellesa, tornà a Girona.152
La mostra aplegada resulta insuficient per anar més enllà d’observacions com les esbossades. I no és possible valorar bé circumstàncies
que segur que influïen en l’edat per ingressar al consell, com ara, la
independència adquirida per joves de bona família que havien esdevingut orfes de pare ben aviat i, en conseqüència, s’havien convertit

150. El periple de formació en el món de la mercaderia de Cases el portà a
desplaçar-se fins a l’Alvèrnia (en concret a la població de Montferrand), si bé, a mitjan
dècada de 1420, ja havia tornat a Girona i s’havia casat: AHG, Gi-01, vol. 362, s. f.,
1414/12/24; AHG, Gi-06, vol. 145, s. f., 1417/11/29; AHG, Gi-09, vol. 56, s. f., 1421/11/18.
És esmentat com a hostaler a partir de 1423 i des de llavors participà amb freqüència
en l’arrendament d’imposicions municipals amb el mercader que l’havia acollit abans de
sortir temporalment del Principat, el comerciant Jaume Anglès: AMGi, I.2.1., llig. 3 bis,
reg. 2, s. f., 1422/12/27; AHG, Gi-08, vol. 9, s. f., 1424/04/20; AHG, Gi-05, vol. 463, s. f.,
1425/08/08 Per tot això, s’escolaren més de deu anys d’activitat professional abans que
fes el salt a la vida política de la ciutat.
151. Sabem que hagué d’esperar a tenir més de quaranta-cinc anys per ingressar
al consell, tot i que pels volts de 1409 ja s’havia casat i exercia de practicant mèdic
acceptant algun aprenent. Aquesta circumstància no fou, però, un obstacle per encetar
una carrera realment destacada, sobretot en comparació amb altres col·legues seus, i
que el portà a ser jurat per la mà menor tres vegades, auditor de comptes i, així mateix,
cònsol de l’Hospital Nou: AHG, Gi-06, vol. 121, s. f., 1409/03/22; AHG, Gi-07, vol. 80,
s. f., 1415/06/04; taula 37.
152. Taula 21. Pel que fa al periple de Nadal: AMGi, I.1.1., n. 9, f. 8r-9v, 1378/01/01;
AHG, Gi-09, vol. 11, s. f., 1387/06/02; ACA, RP, MR, reg. 392, f. 71r, 1392/08; AHG, Gi-09,
vol. 23, f. 51v, 1394/02/07; AHG, Gi-09, vol. 27, f. 36r, 1397/08/20; AHG, Gi-11, vol. 18,
f. 103r-104v, 1398/09/25.
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ràpidament en els principals representants de la nissaga, o el fre que
suposava per a alguns menestrals novells el fet de treballar a l’ombra
d’un progenitor longeu, o topar amb moltes dificultats per una plena emancipació econòmica. De tota manera, aquesta mateixa mostra
permet certificar la importància de l’edat i del matrimoni per passar
a formar part activa de la vida política local i torna a posar en relleu
la disparitat de condicionants que incidien en els tres estaments de la
comunitat política.
* *

*

En efecte, totes les dinàmiques que hem constatat al llarg d’aquest
apartat no demostren de manera fefaent la importància del consell
general com a plataforma bàsica i màxim òrgan de representació del
govern municipal. Això no obstant, deixen entreveure que per a determinats sectors de la societat gironina la presència en aquest òrgan
era una qüestió important. Encara que les opcions d’ingressar-hi eren
distintes per als prohoms de la mà major o els membres de la mà
mitjana respecte dels practicants d’oficis mecànics o de la resta de
components de la mà menor, hem documentat força casos de gent
que entrà per primera vegada a l’assemblea de vuitanta membres des
de jove; en el cas dels dos estaments superiors fins i tot abans d’haver
assolit la majoria d’edat legal, situada als vint-i-cinc anys, i, en general,
sempre en funció de les circumstàncies familiars.
Ara bé, només podrem corroborar definitivament el potencial polític
del consell si aconseguim sostenir dues qüestions bàsiques. La primera
té a veure amb la influència d’aquest organisme en la presa de decisions
i la seva posada en pràctica, un tema, tal com ja hem apuntat, molt
difícil de discernir sense anàlisis detallades i en el temps curt que, fins
on permetin les fonts (en essència les actes de les successives sessions
celebrades), facin atenció a episodis concrets i a tota la seqüència de
decisions i mesures que desencadenaren.
La segona, en canvi, es pot abordar amb més garanties. Es tracta d’avaluar el paper del consell, ja que és general a l’hora de filtrar
l’accés als càrrecs electes. L’interès que hi hagué en moltes etapes per
controlar la composició del plenari ens convida a pensar que aquest
paper era important. Amb tot, cal que demostrem que el consell dels
vuitanta actuà realment d’avantsala per a l’exercici de magistratures.
En definitiva, hem de veure, per exemple, si l’acumulació d’anys d’experiència al consell es traduïa en l’ostentació de més oficis i una assumpció de més tasques en nom de la universitat. Amb aquest propòsit,
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dedicarem el pròxim epígraf al mecanisme que permetia projectar-se
des de l’assemblea a posicions amb atribucions concretes dins l’aparell
polític del municipi.
L’accés

a l’executiu i a la resta de magistratures:

el rol de les comissions electores

Tal com hem descrit, a la ciutat de Girona del període estudiat
no hi va haver més òrgans que el consell general, format per una
vuitantena de membres (i del qual depenien dues o tres magistratures), i un executiu, format per dos representants de cadascuna de les
tres mans, que es renovava cada any. Òbviament, la gran diferència
en el nombre de places entre un organisme i l’altre comportava que
l’accés a la juraderia fos molt més restringit. També ho era en la resta de magistratures municipals emanades de la gran assemblea i que
actuaven de corretges de transmissió en esferes concretes en què el
municipi tenia incidència, com ara, certs aspectes urbanístics (el parell de sobreposats de les obres), el control de l’activitat comercial i
manufacturera (el mostassaf) i, sobretot, en la fiscalitat i les finances
municipals (d’on en resultaven els oïdors de comptes i, és clar, tota
l’administració articulada al voltant de la hisenda local).153
Partim de la premissa que la plataforma des d’on s’aconseguia
ingressar a la majoria de magistratures era el consell. Tot apunta que
haver-hi accedit primer resultava imprescindible per fer el salt al col·legi
de jurats o a la resta de càrrecs. D’aquí que imaginem un flux regular de persones a dos nivells: d’una banda, gironins (en rigor, residents
a la ciutat i pertanyents a la contribució) que passaven a formar part
de la vuitantena de membres del consell en un any concret, que podien repetir-hi més endavant i que l’acabaven abandonant pel motiu
que fos; d’una altra banda, consellers que, després d’una espera més
o menys llarga, eren cridats a assumir responsabilitats més grans i a
ocupar alguna de les magistratures, que ho feien en una ocasió o en
diverses i que, finalment, també acabaven desapareixent de l’àmbit
polític per una raó o altra. Segons hem explicat, el ritme d’alternança
entre individus era superior dins el col·lectiu de mestres de determinats oficis o àmbits professionals similars que no pas en els segments
més distingits de la comunitat urbana. Tot i això, sempre existí aquest

153. Recordem que la prosopografia dels auditors de comptes ha estat tractada
juntament amb la resta d’oficis vinculats a l’administració financera, una part de la
recerca que no s’inclou en aquesta publicació.
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doble circuit: més accessible i inclusiu el que afectava el consell que
no pas el tocant a les magistratures.
En aquest apartat analitzarem com es produïa el transvasament
entre ambdues esferes al llarg de l’etapa que estudiem. Per això centrarem
l’atenció, d’entrada, en la possible existència d’uns requisits per optar a
elevar-se entre el conjunt de simples consellers i en la naturalesa dels
filtres a l’hora d’accedir a les magistratures i singularment a l’executiu;
uns filtres indestriables dels mecanismes electorals institucionalitzats a
partir de l’any 1345 i vigents, tret dels canvis temporals de les dècades
de 1370 i 1380, fins l’any 1436.
La teoria política (o saviesa popular) subjacent al sistema no era
pas gaire rebuscada. El narrador de la Doctrina Compendiosa, en una
de les disquisicions sobre les qualitats que havien de posseir els rectors
de la cosa pública i quins perfils s’hi ajustaven millor, sentenciava que
per exercir l’ofici de regidor «no tots aquells qui s’hi affaiten deuen
ésser rebuts». L’autor anònim, en un to que ressonava igual que el del
cèlebre menoret Francesc Eiximenis, continuava dient que només hi
podien optar «aquells qui no tant solament sàpien e puxen versemblant
aprofitar en la cosa pública, ans encara que lurs persones, paraules
e obres sien tals que appareguen honorables e denoten quanta és la
ciutat e lur offici», perquè, al capdavall, l’element fonamental en joc era
«la dignitat de l’offici» i, per tant, calia evitar persones que suposessin
«menyspreu e escarn, a minva de la ciutat».154 D’acord amb això, els
trets que sense discussió havien d’acreditar els candidats a les principals magistratures com la de jurat eren honorabilitat i capacitat per
no comprometre ni el prestigi del càrrec ni el de la pròpia comunitat,
i, alhora, es donava per descomptat que no tothom reunia aquestes
condicions.
En el terreny pràctic, però, quan i en quines circumstàncies se
suposava consolidada l’honorabilitat requerida? Tal com hem procurat
mostrar, en l’entrada a les institucions locals a través de la incorporació al consell general s’exigia una edat mínima i normalment també
es valorava molt positivament l’estat civil de casat. No havent-hi més
referents formals que les ordinacions de 1445, poca cosa pot afegir-se
als requisits addicionals per ostentar càrrecs electes, en especial el de

154. Anònim, Doctrina compendiosa..., p. 73. Vegeu, així mateix, com eren descrits
els regidors municipals per Eiximenis, dels quals, a més d’amor pel bé comú i aptituds
contrastades, també s’havia de valorar que tinguessin un cert nivell de riquesa per evitar
que fossin corromputs amb massa facilitat: P. Verdés Pijuan, «La teoría del gasto público
en la Corona de Aragón...», p. 85-88.
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jurat.155 En el document al·ludit tan sols es remarca la necessitat de
ser natural de la ciutat o demostrar-hi un mínim de deu anys de residència. Ambdós elements, edat (amb matrimoni o sense) i ciutadania, redunden en lògiques comprensibles. Amb mesures d’aquesta
mena segurament es volia evitar l’entrada immediata de nouvinguts a
les posicions més decisives del govern municipal. De tota manera, la
pròpia dinàmica de participació en la política local devia marcar els
temps: si no se n’era natural, sense un període llarg d’aclimatació a la
comunitat resultava improbable teixir els contactes i acumular avals
suficients, en definitiva, el capital social necessari per arrencar el vol
en la carrera política.156
D’aquests aspectes més aviat informals vegem-ne la concreció en
uns mecanismes força ben regulats. Al llarg del període estudiat, el
procediment electoral bàsic passava per l’acte del dia 1 de gener, és
a dir, en primer terme, consistia en la selecció duta a terme per part
dels regidors sortints de la vuitantena de membres del nou consell
constituent. Aquests nous membres, sempre reunits separadament per
mans, nomenaven una comissió electora de sis membres que designaria els diversos magistrats començant pels sis jurats. En conseqüència,
entre la figura de simple conseller i la de jurat o altres càrrecs electes
d’estricta renovació anual exercia d’intermediari un equip d’electors
format per dos representants de cadascuna de les tres mans. A priori,
no estem davant d’una cooptació absolutament directa d’uns magistrats
que nomenaven personalment els seus successors, sinó que hi havia,
com a mínim, la intervenció prèvia del consell general; en teoria, de
tot el seu conjunt de membres, a la pràctica, dels que se n’arribessin
a reunir el primer dia de gener.
Per tot això, és important conèixer la identitat d’aquests membres
de les comissions i intentar determinar com podien afectar en les designacions finals. Les preguntes que hauríem de respondre serien les
següents. De quin marge discrecional gaudien aquests electors? Hi ha
alguna pista sobre com es formaven les comissions? Tenim indicis
abundants que els electors decantaren molt sovint la seva tria d’acord

155. Ll. Vermell, doc. 107 (1445/02/13).
156. És en aquests termes que J. Fernàndez Trabal descriu la trajectòria ascendent
de Guillem I Bell-lloc a la mateixa ciutat de Girona: «l’essencial de la carrera política
de qualsevol aspirant era agradar i guanyar suports». J. Fernàndez Trabal, Una família
catalana medieval…, p. 117-118. En una línia similar s’expressa E. Crusellas a propòsit
de l’accés dels mercaders a l’organigrama del govern municipal de la ciutat de València:
E. Cruselles Gómez, Los mercaderes de Valencia en la Edad Media (1380-1450), Lleida:
Milenio, 2001, p. 300.
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amb criteris suspectes com la proximitat familiar o altres afinitats?
Arribaren, fins i tot, a autonomenar-se, atès que, de fet, no hi havia
cap disposició que impedís explícitament aquesta possibilitat?
Seguint la pauta habitual, ens proposem restituir la llista de comissions electores que se succeïren entre 1345 i 1436, comptant que
després d’aquesta legislatura els mecanismes electorals variaren força.
En no haver-se conservat l’acta de l’elecció ordinària del dia de ninou
per molts anys de la segona meitat del segle xiv, ens és impossible
documentar gairebé la meitat de les comissions electores del període
seleccionat. I això sense comptar els exercicis en què la tria dels magistrats es dugué a terme amb procediments una mica diferents, és a dir,
durant l’etapa de canvis que abastava grosso modo entre 1370 i 1390
(taula 17). Ben mirat, abans de 1390 tan sols s’ha pogut completar la
reconstrucció de tres anys i, per després, segueix havent-hi llacunes importants fins aproximadament 1410. Malgrat això, intentarem formular
algunes hipòtesis a partir de les legislatures en què tenim constància
dels qui reberen l’encàrrec de realitzar nomenaments tot comparant-los,
per exemple, amb els equips de jurats cessionaris i, alhora, amb els
que integraren el nou col·legi en la legislatura que aleshores s’encetava.
Atesa la poca informació que en tenim o les circumstàncies especials de força exercicis anteriors a l’any 1390, començarem l’anàlisi
directament pels d’aquest decenni. El primer que constatem en confrontar els equips d’electors amb els governs que resultaven de la seva
tria és l’existència de diverses coincidències entre consanguinis que
formaven part d’un grup i de l’altre. Així, per exemple, Bernat I Sitjar
fou elector l’any 1389 i el seu fill homònim Bernat II Sitjar, jurat, cosa
que es repetí l’any 1392, Pere I Sunyer fou elector i el seu nebot Pere
Guillem I Sunyer, finalment, jurat. Així mateix, l’any 1425, el mercader
Jaume Anglès actuà d’elector i el seu germà Joan I Anglès sortí escollit
regidor i, seguint dins el mateix grup familiar, l’any 1427 es repetí la
situació entre Nicolau Anglès, el tercer germà, i el Jaume que acabem
d’esmentar. En una altra família, la dels germans tintorers Nicolau i
Pere I Banyils, la combinació resulta encara més significativa, ja que
ambdós germans, per l’ordre en què els hem mencionat, foren jurats
en dues legislatures seguides, les de 1430 i 1431: en la primera Pere
havia estat elector i en la segona ho havia estat Nicolau, ocupacions
en què tornarien a alternar-se els anys consecutius de 1432 i 1433.157

157. La repetició no tingué aleshores conseqüències immediates en la conformació
de l’executiu, per bé que l’any 1433, quan Nicolau era elector, nomenà el seu germà Pere
per a la tríada d’oïdors de comptes.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

545

Finalment, cal assenyalar un cas de 1436 en què fou elector el ciutadà honrat Bernat III Miquel i es designà entre els regidors per la mà
major el seu oncle Narcís.158
En altres moments, en canvi, el que s’observa és que foren nomenades electors unes quantes de les persones que en el mateix acte de
l’1 de gener havien abandonat l’executiu i s’havien tornat a incorporar
immediatament al consell general (taules 16 i 17). Per exemple, l’any
1417 havien estat jurats els ciutadans Francesc II Santceloni i Pere III
Desvern, els mercaders Nicolau Anglès i Pere II Benet i els paraires
Guillem Arnau i Jaume Ferrer i, de cara a l’elecció dels nous edils de
1418, esdevingueren electors tres d’ells, Nicolau Anglès, Guillem Arnau i Jaume Ferrer. Semblantment, l’any 1420 foren jurats el ciutadà
honrat Joan Sarriera, el doctor en lleis Francesc II Serra, els comerciants Ramon Raset i Nicolau Vinyoles, l’apotecari Guillem Pellisser i
el paraire Bartomeu Agustí, i en l’elecció per al curs següent Nicolau
Vinyoles i Guillem Pellisser exerciren d’electors. De manera similar,
l’any 1422 foren jurats els ciutadans Pere I Miró i Arnau Camós, els
mercaders Pere II Tortosa i Jaume Anglès, el paraire Joan Andreu i
l’escrivà Antoni Coll i, a l’hora de triar la comissió electora per a l’any
1423, reaparegueren Pere I Miró, Arnau Camós, Jaume Anglès i Joan
Andreu. Una darrera manifestació de la dinàmica té lloc entre els anys
1434 i 1435, quan en el primer any mencionat foren jurats el doctor en
lleis Francesc II Serra i el ciutadà honrat Joan Gornall, els mercaders
Ferrer I de Comelles i Antoni Portell, el cirurgià Guillem Muntanya i
el tintorer Nicolau Banyils, i s’integraren a la comissió amb vista al
següent curs Joan Gornall, Ferrer I de Comelles i Guillem Muntanya.
Si ampliem la comparació entre electors i jurats a la resta de magistratures que s’ocupaven seguint els procediments electorals del dia 1
de gener, és a dir, amb els sobreposats de les obres i els «rebedors» de
comptes, augmenten els exemples en la mateixa línia i acaben apareixent autonomenaments.159 Així, pel que fa al càrrec col·legiat vinculat a
aspectes urbanístics, veiem que l’any 1419 Francesc II Santceloni actuà
com a elector i el seu fill Francesc III fou designat sobreposat, igual
com feren l’any 1430 Pere I Terrades i el seu fill Francesc, i el mateix
Pere I, l’any 1433, amb el seu nebot Joan, un vincle de què es beneficià també Joan II Anglès l’any 1428 quan el seu oncle Nicolau havia
format part de la comissió electora. Però és que, fins i tot, constatem
que l’any 1418 Joan Sarriera integrava l’equip d’electors i ell mateix

158. Vegeu, per a totes les famílies comentades: arbres genealògics 1, 20, 28 i 29.
159. Taula 18; A. Reixach Sala, Municipis, finances i elits locals..., vol. II, p. 1296-1301.
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fou escollit sobreposat, cosa que es repetí l’any 1421 amb el mercader
Nicolau Vinyoles, i els anys 1427, 1429 i 1434, respectivament, amb els
també mercaders Pere Brugueroles, Joan Cavalleria i Ramon I Medir.160
A propòsit dels auditors de comptes, també trobem tant l’elecció de parents com autodesignacions. En aquest sentit, l’any 1423 fou
membre de la comissió electora Jaume Anglès i el seu germà Nicolau
resultà investit auditor de comptes, cosa que tornà a succeir l’any 1433
entre Nicolau Banyils i el seu germà Pere I. Semblantment, el jurista
Ramon de la Via, que l’any 1392 era elector, participà en la tria del
seu nebot Narcís de la Via com a «rebedor», una relació idèntica a
l’existent entre Antoni Portell i Narcís Portell, oncle del primer, si bé
a la inversa, ja que fou Antoni l’elector i Narcís el nomenat. Els exemples d’autonomenaments ens els brinden Jaume I Marcó i el mercader
Guillem Hospital l’any 1362 (un exemple de casos simultanis, ja que
tots dos foren, alhora, primer electors i posteriorment oïdors), l’especier
Miquel II Vilar l’any 1412, els ciutadans Pere I Terrades i Joan Medir
els anys 1421 i 1422, respectivament, i l’apotecari Cristòfol Castanya
l’any 1427.161
I tot això al marge del que hauríem de considerar autèntics especialistes en les comissions electores de principis del segle xv, com
ara el patrici Pere I Miró, que en formà part en vuit legislatures, les
de 1411, 1412, 1419, 1423, 1425, 1426, 1427 i 1429 (amb tot, només
arribà a l’executiu els anys 1413, 1422 i 1428), el també patrici Pere I
Terrades, que fou elector els anys 1411, 1421, 1422, 1425, 1426, 1430
i 1433 (i jurat, en aquest cas sí que prou sovint, els anys 1401, 1402,
1418, 1423, 1427 i 1431) i, així mateix, els germans Anglès, ja que
Nicolau, Jaume o Joan I integraren la comissió els anys 1418, 1419,
1423, 1425, 1426, 1427, 1428 (algun d’ells accedí a l’executiu els anys
1415, 1416, 1417, 1422, 1425 i 1427). Finalment, mereix una menció
a part l’especier Miquel II Vilar, que actuà d’elector per la mà menor
en 1412, 1419, 1422, 1423, 1426, 1427, 1432 i 1435. Només arribà a
la juraderia els anys 1414 i 1440, per bé que es convertí en el clavari
de les imposicions per antonomàsia del període, cosa que ens fa sospitar que, atès el pes adquirit en la hisenda municipal, era considerat
un home de plena confiança per vigilar també de prop qui entrava a
l’executiu del govern.162

160. Vegeu arbres genealògics 1, 24, 30.
161. Vegeu arbres genealògics 10, 17, 21.
162. Vegeu per Miró, Terrades, Anglès i Vilar: taula 37. A propòsit de la trajectòria
de Miquel II Vilar com a tresorer: Albert Reixach Sala, «Hacienda local y redes financieras
en la Cataluña bajomedieval: los tesoreros del municipio de Gerona (1355-1443)», Aragón
en la Edad Media, 25 (2014), p. 207-238, en especial p. 237.
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Comptat i debatut, cal que prenguem nota de tots els noms que
acabem d’esmentar: ens hi tornarem a referir quan assagem de reconstruir els grups dominants en l’escena política de principis del segle xv.
Ara, però, hem d’insistir que la mostra reunida de comissions electores
deixa massa descobert el primer terç del període analitzat; d’aquí que
no tinguem cap garantia que els exemples trets a col·lació representin
una dinàmica general i no un percentatge molt concret del global de
situacions. De tota manera, proporcions a banda, ho hem vist en prou
legislatures com per no considerar-ho un fet aïllat. Per tant, podem
concloure que els mecanismes electorals emprats a Girona entre mitjan segle xiv i mitjan segle xv, o, com a mínim, a la primera meitat
d’aquesta segona centúria, deixaren via lliure al nepotisme o, fins i
tot, als autonomenaments, sobretot en la confecció de les comissions
electores dels nous magistrats i, de vegades, també en les tries fetes
pels responsables de les designacions el primer dia de gener.
La constatació, tanmateix, no ens hauria de portar a l’extrem de
qualificar el sistema d’absolutament corromput en benefici d’una minoria
distingida. D’entrada, perquè, entre els casos citats, trobem prohoms de
la mà major, però també mercaders i, fins i tot, algunes famílies de la
mà menor. Alhora, perquè no hi ha cap indici que ens permeti conèixer si determinades magistratures com la de sobreposat o la d’auditor
eren cada any objecte d’una disputa aferrissada entre molts candidats
(devia ser molt més difícil, és clar, resistir-se a l’honorabilitat implícita al càrrec de jurat). Per consegüent, el fet que sortís escollida una
persona per algun d’aquests càrrecs que era parent directe o coincidia
exactament amb un dels membres de les comissions electores potser no
topava en tots els casos amb el rebuig frontal de la resta de veïns.163
Per una altra banda, és cert que l’etapa en què es concentren
la majoria de casos esmentats, és a dir, aproximadament el lapse de
1415-1435, desembocà en les reformes impulsades, a partir del 1436,
pel governador general de Catalunya i la reina Maria de Castella com

163. En general, malgrat que no hi ha hagut cap treball empíric suficient i
requereixin molts matisos, són útils pel que aquí s’intenta plantejar les reflexions com
les de S. Reynolds sobre el caràcter eminentment estratificat de la societat medieval i la
necessitat d’evitar presumpcions que enterboleixen massa sovint l’anàlisi del comportament
dels grups dominants en l’àmbit local: Susan Reynolds, «Medieval urban history and the
history of political thought», Urban History Yearbook, 9 (1982), p. 14-23. Òbviament, això
no ha de fer caure en la postura oposada de limitar-se, davant la incapacitat d’interpretar
els fets segons els paràmetres i valors contemporanis, a considerar inherent al sistema (i,
així, autojustificat) qualsevol abús. Vegeu en aquest últim sentit: Stephen Rigby, «Urban
“Oligarchy” in Late Medieval England» a J. A. Thomson (ed.), Towns and Townspeople...,
p. 62-86, en especial, p. 63-70; P. Viciano, Regir la cosa pública..., p. 62.
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a lloctinent del Magnànim, en virtut de les quals s’introduïren filtres
eficaços per reduir el protagonisme que havien acaparat fins llavors
els regidors que cessaven a l’hora de constituir el nou consell. Tot i
això, superada la difícil conjuntura del tombant del segle xiv al segle xv
i abans de la implantació d’aquestes novetats de 1436, és a dir, entre
pràcticament 1410 i aquest darrer any, no hi ha mostres de grans
tensions en els òrgans polítics de Girona, tal com s’hauria d’esperar,
si pràctiques com les que comentem fossin absolutament injurioses i
l’esca de conflictes reiterats. En rigor, no devia tractar-se ni d’una cosa
ni de l’altra. I, al capdavall, cal valorar sempre el funcionament de tots
aquests mecanismes polítics des de l’òptica de complexes xarxes i de
jocs d’aliances amplis que confluïen en la cerimònia de renovació de
magistratures del dia 1 de gener, però que estaven en marxa al llarg
de tot el curs polític i de períodes més llargs, i que assumien ajustos
i reequilibris de manera constant.
De fet, a través de l’anàlisi dels electors només hem pogut entreveure alguns aspectes que incidien en les eleccions de càrrecs de
renovació anual. Ens queda pendent l’estudi concret dels que finalment
foren designats, peces fonamentals del conjunt del procés i que, en
realitat, el doten de sentit. Per això, dedicarem els propers apartats a
una revisió acurada de les persones que ocuparen efectivament tots els
càrrecs que giraven entorn del consell general. Primer ens fixarem en
el col·legi de sis jurats i, a continuació, en la parella de sobreposats
de les obres, en el mostassaf i en l’equip directiu de l’Hospital Nou.
La

presència en els successius col·legis de jurats

Abans d’introduir-nos en l’examen dels gironins que arribaren a
exercir el càrrec de jurat en alguna legislatura durant el període comprès
entre 1345 i 1436, calen alguns aclariments previs en relació amb les
fonts i dades disponibles, així com sobre determinats criteris adoptats
a l’hora d’analitzar el material aplegat.
Consideracions preliminars
Hem de remarcar que centrarem l’atenció en els corresponents
perfils i trajectòries dels membres de l’executiu únicament, és a dir,
en cas que hi entressin més d’una vegada, com transcorrien les reiteracions. Així no considerarem la possibilitat que exercissin altres
magistratures com la de sobreposat o mostassaf durant la mateixa
etapa. En contrapartida, atesa la dependència recíproca del consell de
vuitanta membres i de l’executiu i l’existència dels dos circuits de re-
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novació dels seus membres a què abans ens referíem, sí que tendirem
a valorar la presència prèvia o simultània al consell.
Val a dir que la comparació entre els membres d’ambdós òrgans
no sempre resultarà prou equilibrada. I és que les fonts ens han permès
reconstruir la relació pràcticament completa del col·legi de jurats durant el lapse que ens interessa, a diferència dels integrants del consell
general o d’altres càrrecs que en depenien (taula 16).164 En tot cas,
ens centrarem concretament en les legislatures compreses entre els
anys 1345 i 1436, moment a partir del qual, com ja hem comentat, es
modificaren aspectes importants del sistema electoral. Així mateix, s’ha
de fer esment a uns pocs exercicis una mica excepcionals en què la
llista sembla incompleta. Solament hem pogut documentar cinc dels sis
jurats en tres legislatures (l’any 1384 i una breu legislatura del darrer
tram de l’any 1402) o tan sols quatre (l’any 1405). Per contra, en dos,
en concret els cursos de 1407 i de 1415, el que succeí és que amb tota
probabilitat es nomenaren únicament cinc regidors.165
El fet de cenyir-nos a un període limitat en el temps implica de
vegades establir cesures arbitràries a algunes trajectòries iniciades abans
de la primera data extrema o que continuaren més enllà de la darrera,
d’aquí la deformació ja assenyalada de les dades corresponents als individus tant del tram inicial com final de l’arc cronològic seleccionat.
Com dèiem, a més, la completesa de la informació sobre la principal
magistratura del govern municipal respecte de la que tenim dels membres del consell o d’altres oficis que veurem més endavant comporta
que el coneixement d’alguns periples quedi una mica descompensat.166
En qualsevol cas, de moment, ens fixarem en el col·lectiu que en
un moment o altre arribà a formar part de l’equip de sis jurats. Primer
els analitzarem de manera individual per determinar-ne diversos trets
i, posteriorment, els classificarem per grups de consanguinis. Enceta164. Encara que no s’han conservat les actes de l’elecció de càrrecs de l’1 de
gener de cada any, hem gaudit de força vies alternatives per documentar els membres de
l’executiu, sobretot si es compara amb les dificultats que, segons comentarem, presenten
altres oficis de menor importància. En cas de no disposar de la documentació del dia de
ninou, hem prioritzat els apunts comptables que certificaven el pagament dels salaris que
corresponien a cadascun dels sis magistrats i hem fet ús de mencions més esporàdiques
al llarg de l’exercici en contractes de negocis diversos del municipi.
165. En el cas de 1407, tenim constància de la renúncia explícita de Jaspert I
Malarç, el que hauria hagut de ser un dels dos jurats de la mà major: AMGi, Urbanisme
i obres, reg. 11675, f. 1r, 1407.
166. Amb això volem dir que és possible que constatem que una persona ocupà
més cops el càrrec de jurat que el de conseller o que, d’altra banda, registrem que ostentà
ocupacions secundàries com la de sobreposat de les obres o la de mostassaf sense haver
tingut gaire continuïtat en el consell general.
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rem la panoràmica individual fent atenció a una característica bàsica,
el segment de la comunitat política a què pertanyia cadascú. A continuació, n’examinarem la professió exercida. Amb tot, hem d’insistir
que una determinada ocupació professional només marcava veritables
distincions dins el tercer estament.167 Per contrast, molts dels prohoms
de la mà major no practicaven cap ofici concret, excepte uns quants
que eren juristes reconeguts i un grup reduït que es dedicava al comerç
de manera més o menys activa. Pel que fa a la mà mitjana, la gran
majoria dels seus membres eren comerciants, a banda d’alguns titulats
en lleis i medicina i uns pocs notaris.168
Els ciutadans amb més recurrència de l’executiu: adscripció estamental
i rerefons professional
Fetes aquestes consideracions prèvies, constatem el següent entre
els anys 1345 i 1436. Amb el benentès que alguns equips foren renovats abans d’expirar un any sencer o es prolongaren per més temps,
estem al davant de cent quatre mandats i, per tant, el que equivaldria a
618 càrrecs individuals (tenint en compte les cinc excepcions ja esmentades en què el col·legi de sis representants no es constituí sencer). Així,
fins a setanta gironins diferents foren investits jurats en tres legislatures
o més, xifra que s’eleva a 330 persones si considerem tots els individus
que almenys una vegada accediren a l’executiu. Centrant-nos només en
el segment superior de recurrència que fixem en les tres repeticions o
més (és a dir un 21,2  % del col·lectiu complet), veiem que quaranta-un
individus foren regidors tres vegades, dinou quatre vegades, sis cinc
vegades, tres sis vegades i tan sols un set vegades (taula 39).169
167. Això no obstant, tradicionalment s’han usat les categories socioprofessionals
(en el sentit de grups d’individus que exerceixen una mateixa professió —manual, comercial
o liberal— amb independència de poder comptar amb altres fonts de renda) per a l’anàlisi
de la participació de la societat local en les estructures del seu propi regiment. Vegeu en
aquest sentit un treball clàssic com Albert Rigaudière, «Hiérarchie socio-professionnelle et
gestion municipale...», p. 167-214, així com altres aplicacions en l’àmbit català com ara:
C. E. Dufourq, «“Hornats”, “mercaders” et autres...», p. 1361-1393, M. Turull Rubinat,
La configuració jurídica del municipi..., p. 590-619; i una justament tocant a la ciutat de
Girona per al període 1323-1380: C. Guilleré, Diner poder i societat..., p. 67-87.
168. Recordem l’apartat «Balanç historiogràfic i definició d’objectius».
169. Val a dir que, per bé que els càlculs realitzats no siguin exactament els
mateixos ja que no fixen un mínim de repeticions i l’anàlisi inclou també els individus
que foren regidors tan sols una vegada (a Cervera representaven un 50  % del total,
mentre que a Girona eren un 78,8  %), M. Turull detecta uns nivells de concentració
del càrrec de paer (regidor) similars per a la vila de Cervera entre 1350 i 1395. I, a
més, no considera que siguin gaire elevats, sinó que «més aviat caldria interpretar fins
i tot una distribució del càrrec de paer relativament important»: M. Turull Rubinat, La
configuració jurídica del municipi..., p. 613-616.
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En relació amb la pertinença a les diverses mans entre aquests
setanta individus més assidus, 25 eren de la mà major (35,71 % del
total), 25 de la mitjana (35,71 %), 14 de la menor (20 %) i 6 (8,57 %)
ascendiren de la menor a la mitjana al llarg de la seva vida (taula 31).
Així doncs, igual que entre les seixanta-cinc persones que formaren
part del consell general amb més freqüència, tampoc no hi ha una
desproporció excessiva a favor dels prohoms més distingits. Ben mirat,
en relació amb el col·legi de jurats, els percentatges encara resulten
més equilibrats que en la nòmina de consellers amb més recurrència
(com hem vist, 43,08 %, 32,31 % i 24,62 %, respectivament). D’acord
amb aquestes xifres, doncs, no es pot afirmar que un estrat social específic presenti la reiteració de càrrecs en l’executiu municipal com a
tret genuí. Encara que sigui lícit qüestionar-nos si tots els membres del
col·legi de jurats incidien en igualtat de condicions en el rumb de la
política local, com a mínim en termes de representativitat i de presència
nominal, l’assiduïtat de certs personatges en la principal magistratura
del govern local no estava condicionada per l’adscripció a un estament
concret de la comunitat política.
Sigui com sigui, passem a veure de manera detallada cadascun dels
casos al·ludits amb un mínim de tres càrrecs com a jurat (taula 29).
El primer lloc en el rànquing dels únics deu gironins que foren edils
entre cinc i set moments distints l’ocupa el jurista Ramon de la Via,
seguit pel patrici Pere I Terrades i per dos homes del món del comerç,
el mercader Francesc Trilla i el canviador Ramon I Medir. A continuació venen altre cop tres ciutadans de la mà major, Joan Sarriera, Lluís
Estruç i Guillem II Sunyer, així com els casos una mica particulars
dels germans Berenguer II Hospital i Guillem Hospital (ambdós comerciants i pertanyents d’entrada a la mà menor, encara que a la llarga
ascendiren a la mitjana) i del paraire Guillem Arnau.
Pel que fa, finalment, als cinquanta-vuit individus que exerciren
tres o quatre càrrecs cadascun, distingim entre setze ciutadans de l’estament superior sense dedicació professional concreta i adscrits a l’estament superior;170 vint-i-quatre mercaders més o menys actius que

170. Es tracta de Pere I Sunyer, Bernat II Estruç, Pere I Bordils —malgrat
que sovint era denominat draper—, Pere II Desvern, Francesc I Santdionís, Francesc
I Segurioles, Ramon I de Bóixols, Narcís Miquel, Ramon I Sampsó, Pere I Escala,
Francesc I Santceloni i el seu fill Francesc II Santceloni, Pere II Bordils, Berenguer I
Sarriera, Ramon I Sitjar i Pere I Miró.
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quedaven inclosos dins la mà mitjana;171 sis juristes;172 a més de dotze
menestrals que pertanyien a la mà menor: dos cuireters,173 dos paraires,174
tres apotecaris i un barber, un sastre, un pellisser i un mercer.175
Una altra dada que també caldria assenyalar és la cronologia de les
trajectòries a la juraderia. Tornem a prendre com a referència únicament
les setanta persones amb tres mandats o més. Si tracem una divisòria
a l’any 1400, punt que equivaldria aproximadament a la meitat de la
centúria que analitzem, veiem que quaranta-sis completaren la major
part del seu periple abans d’aquesta data i que, en canvi, només vint-iquatre després; al marge de carreres com les de Joan Sarriera, Andreu
Figuera, Guillem Arnau, Pere II Bordils, les quals discorregueren ben bé
en el tombant del segle xiv al xv. Això indica que a la segona meitat del
segle xiv la principal magistratura i, per extensió, el govern municipal,
estigué en poder d’un nombre més reduït de persones respecte de la
primera meitat de la centúria posterior? Ho valorarem més endavant
(apartat «Unes elits polítiques perfectament definides?»).
Tal com queda palès en la relació de persones que accediren a
l’executiu més vegades, el perfil professional realment no es diversifica
fins que no ens endinsem en l’estament inferior de la comunitat política. No debades és l’única franja on l’ocupació actuà de criteri per
regular l’accés a les estructures de govern. Així, respecte de les mans
major i mitjana, només es distingeixen tres o quatre perfils distints: els
membres de famílies patrícies sense dedicació professional específica,
altres amb formació acadèmica universitària orientada al dret o a la
medicina, comerciants i algun notari (tot i que, en general, els fedataris formaren part, d’entrada, de la mà menor, tal com especificarem).
D’aquesta manera, en l’evolució dels representants de l’estament
superior entre 1345 i 1436 veiem que s’alternaren successivament ciutadans sense ocupació amb juristes, per bé que eren força més nom171. Ens referim a Guillem I Castell, Jaume I Marcó, Joan Marcó, Pere Brugueroles,
Bernat II Teixidor, Berenguer III Hospital, Joan Medir, Guillem Queixàs, Pere Tortosa
de Queixàs, Pere II Tortosa, Jaume Anglès, Guillem I Bell-lloc, Pere II Bell-lloc, Pere II
Ferrer, Francesc Pabia, Bernat Ribot, Bonanat I Cerir, Pere III Domingo, Guillem II Guic,
Bernat Llémena, Pere III Trilla, Pere Berenguer Joan Moles, Pere Perpinyà i Nicolau Puig.
172. Són, en concret, Joan Savall, Guillem I Domenja, el seu fill Guillem II
Domenja, Pere II Prat, Francesc I Serra i el seu fill Francesc II Serra.
173. Els germans Francesc I i Guillem Bernat Beuda, encara que, a la pràctica,
eren comerciants i que, alhora, ascendiren de la mà menor a la mitjana al llarg de la
seva vida, vegeu l’apartat «Unes elits polítiques perfectament definides?».
174. Pere Ginesta i Francesc Esteve.
175. Entre els especiers: Joan I Prat (que s’acabà definint mercader), Cristòfol
Castanya i Guillem Pellisser. Quant al barber: Guillem Muntanya. El sastre és Andreu
Figuera, el pellisser, Miquel I Vilar, i el mercer, Francesc II Respart.
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brosos els primers. De tota manera, hi ha escasses sèries d’anys (ni es
concentren en un període concret) en què no s’hi inclogués un expert
en lleis.176 La importància del col·lectiu jurídic en els governs municipals ha estat assenyalada per diversos autors.177 Tot i això, també és
cert que en poques legislatures ambdós prohoms de la mà major eren
juristes: passà només en un 8,65 % del total de mandats.178 L’excepció
en tot això, és a dir, el fet que els jurats de la mà major no fossin ni
patricis ni juristes, són el metge reial Guillem Colteller (1374)179 i el
176. De fet, es registren com a molt el trienni 1345-1347 i tres quinquennis
excepcionals (1354-1358, 1389-1392 i 1421-1425).
177. Sobre el protagonisme que adquiriren els juristes, en especial en terrenys
com el del desenvolupament de la potestat normativa progressivament adquirida pel
municipi: Tomàs de Montagut Estragués, «La jurisdicción municipal en Cataluña y los
juristas de Barcelona en la Baja Edad Media» a J. M. Cauchies, E. Bousmar, «Faire bans,
edictz et statuz»..., p. 331-364. Per un parell de referències clàssiques sobre el relleu
adquirit pels experts en lleis en els governs locals del regne de França: René Fedou,
Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de
robe. París: Les Belles Lettres, 1964; André Gouron, «Le rôle sociale des juristes dans
les villes meridionales au Moyen Âge», Villes de l’Europe méditerranéenne et de l’Europe
occidentale du Moyen Âge au xix siècle. Actes du colloque de Nice (27-28 mars 1969),
París: Les Belles Lettres, 1969, p. 55-67.
178. Ens referim als anys 1348/08-12, 1370, 1375, 1378, 1381, 1395 (ben mirat, un
exercici força particular perquè tots dos jurats de la mà mitjana també eren professionals
del dret), 1399, 1403 i 1409. Val a dir, a propòsit de la mateixa legislatura de 1395, que
coincidiren quatre juristes, Guillem Vengut, Ramon Prat, Berenguer Espigoler i Pere
Basset, els tres últims, de fet, ben coneguts en l’entorn reial per la relació que hi havia
tingut el seu pare, com en el cas de Prat, o per la brillant trajectòria que aleshores
tot just iniciaven, com ara Espigoler i Basset. Quant a Pere II Prat: ap. «El poder de
representar la universitat a l’exterior: síndic de Corts i missatgers extraordinaris».
179. La figura de Colteller, molt vinculada a les corts de Pere III i de l’infant,
posteriorment rei, Joan I, ha estat destacada per la historiografia des de fa molt de temps.
Vegeu, així, el treball pioner de Josep M. Roca Heras, «Mestre Guillem Colteller, Metge
dels Reys d’Aragó Pere III y Johan I», Quart Congrés de Metges de Llengua Catalana.
Girona, 26-28 de juny de 1921, Barcelona: Impr. Badia, 1922. Alhora, Colteller és a
bastament documentat en estudis dels professionals de la medicina de la Corona d’Aragó
baixmedieval. En el periple que es coneix del metge gironí de 1360 a 1392, s’aporten
diverses evidències de la reputació assolida com a metge de confiança dels infants Joan
i Mata d’Armanyac, els quals li garantiren protecció econòmica, li oferiren avantatges
en matèria fiscal i en concursos de creditors, salvaren el seu prestigi, li facilitaren la
intermediació amb altes instàncies en profit de familiars seus i, com a favor culminant,
el regraciaren amb la jurisdicció del castell i el terme d’Esponellà al bisbat de Girona:
Manuel Grau Montserrat, «Medicina a Besalú (s. xiv): Metges, apotecaris i manescals»,
Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, any 1982-1983 (1984), p. 99133, en especial p. 113-114; C. Ferragud Domingo, Medicina i promoció social..., p. 62,
91, 204, 213-215, 218, 287, 288, 297, 326, 328, 345, 397 i 523-526. Podem afegir-hi que
Guillem Colteller devia arribar a Girona l’any 1353, quan els jurats acordaren que pel
trasllat de domicili i l’exercici de l’ofici a la ciutat li pagarien 25 ll. anuals. L’any següent
percebé, en canvi, una pensió de 20 ll.: AMGi, I.1.1., n. 1, f. 7r-v, 1353/01/16; AMGi,
I.1.1., n. 2, f. 56v, 1354/11/08.

554

Albert Reixach Sala

també professional mèdic Patllari Serradell (1405)180 i, d’altra banda,
tres membres de la família Bordils denominats «drapers» (Bonanat, el
seu fill Pere I i el seu net Pere II), i dels quals tenim indicis fefaents de
la seva activitat,181 així com en Francesc I Santmartí, també presentat
com a comerciant de teles durant l’etapa que fou jurat.182

180. El llicenciat en medicina Patllari (o Pal·ladi) Serradell és un cas menys
conegut que Colteller. Sabem que l’any 1403 aconseguí una carta de franquesa de talla
que segurament indica que s’acabava de traslladar a viure a la capital gironina procedent
probablement de la vila de Camprodon, d’on almenys eren els seus pares: AMGi, I.1.1.,
n. 38, f. 28r, 1403/03/10; AHG, Gi-04, vol. 91, s. f., 1426/05/21. El càrrec de jurat que ara
estudiem i el d’auditor de comptes de 1410 són els únics que se li coneixen, més enllà
de formar part del consell i de comissions assessores fins aproximadament 1411. Se li
atribueix l’autoria d’un regiment de pestilència: Lluís Batlle i Prats, «La biblioteca del
mestre Marc Roca, metge de Girona (1427)» a Jacint Corbella i Corbella (ed.), Tercer
Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Actes, vol. 1, Barcelona-Lleida: Universitat
de Barcelona – Seminari Pere Mata, 1981, p. 11-21, comentari a l’apèndix «Notícia sobre
Pal·ladi Serradell», a p. 21.
181. Avantpassats directes de Bonanat Bordils, identificat com a draper a les
fonts, havien estat autoritzats per a la construcció de molins drapers a principis del
segle xiv: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I (p. 429), II (p. 352, 408); J. Fernàndez
Trabal, Una família catalana medieval..., p. 31. Al mateix temps, Pere I Bordils liderà,
juntament amb el seu germà Jaume (qui sap si més actiu, de fet), una societat i un
obrador dedicats al comerç de draps amb clientela a la ciutat i a la ruralia gironines i
que, amb la mort de Pere, el seu fill homònim reprengué. Potser, però, anà deixant de
banda el negoci amb els anys, amb la qual cosa també va ser denominat draper amb
menys freqüència i, per exemple, ja no es consignà aquest ofici en el seu darrer testament:
AHG, Gi-01, vol. 78, f. 89v-90r, 1366/05/30; AHG, Gi-01, vol. 210, f. 162r-v, 1378/09/22;
AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1386/01/07; AHG, Gi-09, vol. 9, s. f., 1386/03/23; AHG, Gi-09,
vol. 14, s. f., 1388/01/24; AHG, Gi-09, vol. 21, f. 181v-182r, 1393/06/27; AHG, Gi-04, vol. 61,
f. 131v-135r, 1421/09/04; arbre genealògic 5.
182. Segons una trajectòria força similar, els Santmartí també havien estat una
família amb tradició en el mercat de teles, tot i que Francesc I Santmartí esdevingué
el darrer membre vinculat al sector, que abandonà molt probablement coincidint amb
l’adquisició de la jurisdicció del castell de Vilobí pels volts de 1368, en el marc d’una
operació financera d’alta volada, i amb el consegüent ascens a l’estament militar. Sobre
els antecedents de la família i una menció de Francesc I encara com a draper a la
dècada de 1350, abans de perdre aquesta etiqueta professional: C. Guilleré, Girona al
segle xiv..., vol. II, p. 90, 259-260, 340; AHG, Gi-06, vol. 62, s. f., 1355/02/12; AHG, Gi-01,
vol. 78, f. 15r-16r, 1366/05/08. Pel que fa al procés d’adquisició del castell de Vilobí que,
igual que altres jurisdiccions similars, va ser objecte de diverses lluïcions o intents de
recuperació fins a la patrimonialització definitiva (com a mínim, durant un cert període)
en benefici de la família Sanmartí: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I, p. 87, 356; J.
Fernàndez Trabal, Una família catalana medieval..., p. 97; Josep M. Marquès Planagumà,
«Uns homes compren per al rei la jurisdicció del poble (1374)», Vilobí, art i societat: els
articles que han fet història, Vilobí d’Onyar: Ajuntament de Vilobí d’Onyar, 2006 (treball
original de 1977), p. 67-79; ACA, C, reg. 1216, f. 103v, 1368/05/16, Barcelona. Quant a
referències pòstumes a la condició de cavaller: AHG, Gi-01, vol. 130, f. 126r, 1383/09/16;
AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/02/10.
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En contrapartida, en la franja de l’executiu reservada a la mà mitjana s’esbossa una tendència que acabà portant a l’hegemonia completa
dels mercaders. De fet, en el còmput global és molt clar el predomini dels
comerciants, sempre entesos en un sentit ampli (també hi incloem
els canviadors o titulars de les taules de canvi que s’obriren a Girona
a les dècades centrals dels segle xiv) i sense tenir en compte possibles
línies d’especialització (no sembla, en suma, que hi hagués grans diferències pràctiques entre l’etiqueta de draper i la de mercader). Tot i
això, fins a mitjan dècada de 1390 es documenta la inclusió puntual
d’un jurista al costat d’un membre de l’estament mercantil i situacions
excepcionals com la de 1366, en què tots dos foren homes de lleis, a
part del cas de 1395 ja mencionat.183 Precisament després d’aquest exercici deixen de trobar-se altres professionals que no fossin mercaders,
llevat del jurista Joan de Dons l’any 1408, dels mestres en medicina
Bernat I Cavalleria (1401-1402) i Marc Roca (1403), i de diversos notaris, fins aleshores integrats a la mà menor, com comentarem més
avall.184 En conjunt, es constata, doncs, un ascens dels juristes cap
a la mà major que deixà un gran espai polític en la franja de la mà
mitjana als practicants de l’art de mercadejar.
Tots aquests canvis en el perfil dels magistrats responien, òbviament,
a transformacions més profundes a l’interior de la comunitat política
i a reajustaments en la composició de les mans que havien d’afectar
els membres del consell dels vuitanta.185 Ara bé, al capdavall caldria
183. Els homes de lleis que esdevingueren jurats per la mà mitjana una o més
legislatures són, concretament, Bernat I Serra, Guillem I Domenja, Ramon Venguí, Francesc I Adroer, Guillem I Vinyoles, Guillem Badia, Pere I Cantó, Bernat Cebrià i Francesc I
Serra, així com els ja esmentats Berenguer Espigoler i Pere Basset. Una excepció que
cal assenyalar és la de Joan Vinyoles, fill del mencionat jurista Guillem I Vinyoles,
però que, a diferència d’aquest i tot i formar-se en dret, no exercí professionalment de
jurista i, per tant, seria l’únic ciutadà sense dedicació professional concreta inclòs dins
la franja de l’estament mitjà: AHG, Gi-11, vol. 9, s. f., 1389/08/31; AHG, Gi-09, vol. 27,
f. 8v-9r, 1397/06/26.
184. Quant a la figura del metge Marc Roca: Ll. Batlle i Prats, «La biblioteca del
mestre Marc Roca...», p. 11-21. També és esmentat pel fet que instituí l’Almoina del Pa
de la seu gironina hereva universal dels seus béns i a propòsit d’alguna altra disposició
del seu testament, com ara la tocant a un esclau negre que posseïa: C. Ferragud Domingo,
Medicina i promoció social..., p. 79, 139, 606, 612, 615.
185. Per comprovar-ho caldria un estudi detallat de la successió de cadascun dels
grups de consellers que desbordaria l’anàlisi presentada en l’epígraf anterior. I, ultra això,
encara que detectéssim hipotètics canvis potser tampoc no es copsaria l’autèntic abast del
fenomen, inevitablement vinculat a l’evolució de la consideració social de certs col·lectius
professionals com els titulats en dret o en medicina, i altres circumstàncies difícils de
ponderar a partir de les fonts i de la perspectiva que emprem, i tot això tenint present
les reserves ja exposades a l’hora de considerar que la faceta professional marcava de
manera decisiva el comportament polític dels dos principals estaments.

556

Albert Reixach Sala

preguntar-se si, a la pràctica, diferia molt una legislatura en què, per
exemple, hi hagués al capdavant del govern municipal un representant
de les nissagues més honorables que no exercia cap professió d’una
altra en què hi hagués un germà, un cunyat o un gendre d’aquest
mateix que s’havia format en lleis o medicina.
Tal com avançàvem, s’entreveu força més determinant el ventall
professional dels jurats de la mà menor (taula 32).186 D’acord amb les
reformes de les pràctiques electorals introduïdes pels volts de 1390, el
repartiment de quotes de participació en el consell i la juraderia entre
els diferents sectors professionals i productius generà un veritable debat.
I, per tant, queda clar que el fet de pertànyer a una corporació o a una
altra tenia implicacions polítiques prou diferents. Per aquesta raó ara
passarem a analitzar tot el conjunt d’oficis que apareixen reflectits a la
tercera franja de l’executiu, la que correspon a la mà menor, i posarem
un èmfasi especial en l’evolució del protagonisme d’alguns rams.
Una primera constatació és la que ja apuntà C. Guilleré en el seu
estudi dels jurats gironins entre 1323 i 1380: abans del darrer terç de
la dècada de 1360 no es documenta gairebé cap artesà o practicant
d’un ofici manual en els jurats de la mà menor.187 Entre els regidors
d’aquest període s’hi compten només individus vinculats, en essència, al
món del comerç: des de mercaders a drapers passant per un canviador.
Tanmateix, igual que resulta difícil establir franges d’especialització entre
comerciants, molts cops tampoc no és possible traçar una línia clara
que separi la condició de mercader o de titular d’un petit establiment
de la de simple menestral o practicant d’un ofici mecànic.188 Hi ha casos
entre aquests jurats anteriors als anys 1370 especialment il·lustratius.
Per exemple, Joan I Prat (membre de l’executiu a la segona meitat de
1348, l’any 1352 i l’any 1369) era denominat sovint mercader, però de
vegades també consta com a especier, ja que, en efecte, regentava una

186. Diversos aspectes de la relació entre menestralia i govern municipal de
Girona com a cas per a l’estudi del fenomen en el conjunt de la Catalunya baixmedieval
es desgranen, com ja hem dit, a: A. Reixach Sala, «Mundo laboral, política municipal y
trends económicos...», p. 349-378.
187. C. Guilleré, Diner, poder i societat..., p. 73-74, 92-93. Ens referim al context
conflictiu en què es manifestà aquest problema a l’apartat «Tensions en l’afermament de
les estructures econòmiques de l’administració local (1360-1380)».
188. A propòsit d’aquestes dificultats per fixar separacions entre les figures d’artesà,
de botiguer o de mercader, pot veure’s la síntesi de Germán Navarro Espinach, «Los
protagonistas del comercio: oficios e identidades sociales en la España medieval», El
comercio en la Edad Media (XVI Semana de Estudios Medievales, Nájera y Tricio del 1
al 5 de agosto de 2005), Logronyo: Instituto de Estudios Riojanos, 2006, p. 147-187, i
la monografia d’E. Cruselles Gómez: Los mercaderes de Valencia..., en especial p. 77-79.
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apotecaria.189 Una trajectòria similar d’ascens en el terreny professional
es detecta en Arnau I Ramada (jurat els anys 1356 i 1368), que apareix
en la documentació indistintament com a blanquer o mercader, així
com Guillem II Guic (jurat els anys 1356, 1362 i 1385), de vegades
dit hostaler, de vegades mercader i, en qualsevol cas, actiu tant en els
circuits de teles com de gra.190 En definitiva, la diversitat dels seus
negocis i la clara vocació mercantil no permet qualificar-los de simples
menestrals, però, alhora, els seus orígens devien dificultar-los la consideració d’autèntics mercaders a ulls dels membres més consolidats
de l’estament.
Ultra aquestes circumstàncies, no comença a entreveure’s un canvi
real de tendència fins l’any 1367. I aquest té lloc amb el nomenament
com a jurat del flassader Joan Rovira, encara que no amb la designació
simultània de Guillem Bernat Beuda (un altre menestral-comerciant
com els que acabem de descriure). A partir d’aleshores la tònica es consolidà progressivament amb eleccions com les de l’argenter Berenguer
Eimeric l’any 1368, del pelleter Miquel I Vilar l’any 1370 o del bosser
Ramon Cerir l’any 1371. Des de 1367, per tant, esdevingué significativa
la proporció de professionals d’un dels diversos àmbits de l’estructura
productiva de la capital gironina. I tot això tenint en compte, a més,
que gairebé desaparegueren individus amb l’etiqueta de mercaders.191

189. Com a «apothecarius» formà aprenents i comerciava amb productes elaborats per ell mateix al seu obrador a partir de certes tècniques de formulació: AHG, Gi-05,
vol. 60, f. 137r, 1351/02/05; AHG, Gi-05, vol. 65, f. 158v-159v, 1360/04/04; AHG, Gi-05,
vol. 111, f. 156r-v, 1359/12/18. Malgrat això, també mercadejava amb draps o amb plantes
tintòries com el pastell, a més, és clar, de dedicar-se al préstec tant a particulars com a
institucions: AHG, Gi-05, vol. 302, s. f., 1372/07/24; AHG, Gi-05, vol. 302, s. f., 1372/08/08;
AHG, Gi-05, vol. 302, s. f., 1372/08/08; AHG, Gi-05, vol. 300, s. f., 1372/09/07; AHG,
Gi-05, vol. 63, f. 8r-v, 1351/06/27; AHG, Gi-05, vol. 59, f. 134v, 1350/06/01; AHG, Gi-05,
vol. 107, f. 74v-75r, 1359/06/19. Per les particularitats de l’ofici d’especier o apotecari,
vegeu la detallada monografia amb què compta la ciutat de Barcelona: C. Vela Aulesa,
Especiers i candelers a Barcelona..., 2 vols.
190. Quant a Ramada: AHG, Gi-05, vol. 341, s. f., 1367/07/12; AHG, Gi-05, vol. 359,
s. f., 1372/05/28; AHG, Gi-07, vol. 18, f. 93v, 1379/09/02. Guilleré també destaca aquest
cas basant-se en la forma que és mencionat (es corregeix la denominació de blanquer
per la de mercader) al registre de la col·lecta de la talla de 1360: C. Guilleré, Diner,
poder i societat..., p. 74. Pel que fa a Guic, a la denominació com a hostaler, però alhora
a la societat de drapers de què formà part i a operacions d’importació de gra en què
participà, a més d’arrendaments d’exaccions del General de Catalunya: AHG, Gi-05, vol. 92,
f. 74r, 1356/04/13; AHG, Gi-05, vol. 307, s. f., 1375/05/17; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f.,
1383/03/01; AHG, Gi-05, vol. 340, s. f., 1367/10/13; AHG, Gi-05, vol. 314, s. f., 1380/09/20.
191. Hi ha tan sols excepcions esporàdiques com la de Mateu Segúries l’any
1379, de Bernat Vilar l’any 1380, de Bernat I Geroní i Pere II Estanyol de l’any següent
i de Narcís Portell l’any 1406, un escrivà que es convertí en mercader i protagonitzà un
ascens d’estament. Així mateix, deixem de banda el perfil sempre poc clar d’hostalers i
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Entre els cursos polítics de 1367 i 1436 quedaren especialment
representats en la parella de la juraderia reservada a la menestralia
els dos principals sectors productius existents a la ciutat: el tèxtil i la
pell. Simultàniament, hi havia algun representant puntual del ram del
metall i del de la construcció, i també practicants de l’art de la notaria,
la cirurgia o l’especieria, que en altres ciutats foren la base d’un grup
polític diferenciat de la menestralia.192
En efecte, el binomi més determinant en la manufactura gironina
i la d’altres poblacions coetànies era el format pels rams del tèxtil i
la pell.193 I, en consonància amb aquest fet, val la pena observar llur
importància en la parcel·la concreta dels equips de jurats (taula 32).
En aquest sentit, detectem que entre aproximadament 1370 i 1390
prevalgueren els representants dels oficis lligats a la pell i el cuir. Ens
referim als blanquers (Ponç I Arnau), als albadiners (Pere Serra i Jaume
Aulina —llavors ja mercader—), als bossers (Ramon Cerir, Pere Cerir),
als cuireters (al cas una mica excepcional de Guillem Bernat Beuda i
del seu germà Francesc), als sabaters (Pere Romeu), als basters (Guillem Dolcet i Deuslondà Artau) i, sobretot, als pelleters (Arnau Orriols,
Nicolau Vilossa i Miquel I Vilar). En contrapartida, durant aquesta
etapa només hi hagué dos paraires (el mateix Pere Ginesta en dues
ocasions —hi tornà l’any 1398— i Guillem Arnau —que repetirà més
endavant i esdevindrà el menestral més assidu al consell i a la juraderia durant tot el període analitzat), a part d’altres oficis tèxtils de la
fase d’acabats, és a dir, tres sastres (Bonanat Riera, Francesc Marrà,
Pere Costa), un jubater (Francesc Vilella), un peller (Pere Sifré) i un
mercer (Pere Closella).
Cal esperar fins ben entrada la dècada de 1390, i coincidint amb
la implantació del privilegi dels menestrals pels vint anys següents, per
trobar amb gran regularitat representants del tèxtil entre els jurats de
la mà menor.194 El fenomen queda palès amb els paraires Guillem I
Devesa (1393), Pere III Trilla (1395), Jaume Ferrer, Guillem Arnau
(ambdós l’any 1397), Joan Jonquera (1398), el ja mencionat Pere Gitaverners (que seguiren, en conjunt, a la mà menor) i que exemplifiquen els casos de
Guillem Bonet (1391) i Bernat Vila (1403).
192. C. Vela Aulesa, Especiers i candelers a Barcelona..., vol. I, p. 28-29.
193. Falten molts estudis de cas i aprofundits sobre ambdós sectors. En donen
fe estats de la qüestió, com ara: Antoni Riera Melis, Gaspar Feliu Montfort, «Activitats
econòmiques» a Jaume Sobrequés (dir.), Història de Barcelona. Vol. 3: La ciutat consolidada,
segles xiv-xv, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 137-272; Jordi Morelló Baget,
«La manufactura de la pell» a L’art gòtic a Catalunya, Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
vol. 10 (Arts de l’Objecte), p. 324-336.
194. Vegeu l’apartat «Els canvis en la planta de govern entre 1345 i 1446».
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nesta i Pere Perpinyà de Viladevaques (ambdós l’any 1399), alguns dels
quals repetiren al llarg de les primeres dècades del segle xv com Joan I
Jonquera (1409), Pere Perpinyà (1411-1412), Guillem Arnau (1408, 1417,
1423) i Pere III Trilla (1418), mentre que n’aparegueren altres de nous
com Francesc Esteve (1407, 1415, 1424 i 1429), Joan Andreu (1414,
1422), Jaume II Ferrer (1417, 1421), Bartomeu Agustí (1420, 1427),
Joan Vilar (1431) i Joan Vinyes (1436).
Tot i el gran augment del nombre de paraires, continuà havent-hi
altres menestrals lligats a la producció de teles, és a dir, sastres i mercers, com Andreu Figuera (1392, 1394, 1396, 1401 i 1402), Pere Planell
(1400-1401) i Francesc II Respart (1423, 1428, 1433). I sorgiren nous
perfils com el de teixidor, amb Francesc Guerau (1401-1402), el de
capeller, amb Bernat I Ricard (1404) i, sobretot, el de tintorer, que representava la família Banyils (Pere I Banyils —1410, 1415—, Francesc I
Banyils —1415—, Nicolau Banyils —1430, 1434— i Pere II Banyils
—1431, 1436. En síntesi, en els darrers anys del segle xiv el sector tèxtil
es consolidà com el més influent en l’equip dirigent del govern municipal, un procés especialment visible a través dels paraires, que coparen
els llocs reservats a la mà menor en exercicis com el de 1397 o 1399.
De tota manera, els qui devien ser els màxims exponents del triomf
de la manufactura drapera a Girona estaven acompanyats puntualment
per pelleters o altres membres del ram del cuir, si bé, al contrari que
els primers, en franca reculada dins els òrgans de poder polític. Així,
des del nomenament com a jurat del pelleter Francesc Andreu l’any
1396, no tornaren a trobar-se representants del sector fins l’any 1402
(quan coexistiren el blanquer Pere Reig i el pelleter Francesc Escot).
I, en general, s’inicià una etapa d’aparicions molt esporàdiques que
il·lustren els blanquers Bernat Lavanera (1405), Pere Lavanera (1408)
i Pere Mor (1426), o els basters Guillem Artau (1421) i Mateu Nuell
(1424). Paral·lelament, es registraren designacions puntuals d’altres sectors d’importància menor, com el del metall, amb les del ferrer Narcís
Bofill l’any 1392, el guasper Pere Collell en l’exercici de 1400-1401/06,
l’argenter Francesc I Artau els anys 1406 i 1428, així com, per un altre
ram, les del picapedrer Guillem Morei l’any 1391 i del pintor Francesc
Borrassà en el bienni 1411-1412.
Representen un cas a part durant tota l’època estudiada els practicants de l’art de la notaria, col·lectiu on també hauríem d’incloure
els escrivans.195 Juntament amb altres arts abans esmentades, formen

195. Per a una panoràmica de la presència dels notaris en els òrgans de govern
de la ciutat de Barcelona, on sembla que, per exemple en el consell i en l’executiu,

560

Albert Reixach Sala

part d’un grup professional paral·lel al de les ocupacions mecàniques
stricto sensu.196 Cal destacar, sobretot, la presència en l’executiu dels
notaris Bartomeu Tord i Guillem Llobet els anys 1377 i 1378, respectivament.197 A la dècada de 1380 ingressà una vegada a la juraderia el
fedatari Guillem Banyils (1385). A partir de llavors, el més habitual fou
que els notaris consolidats formessin part de la mà mitjana, tal com
il·lustren els casos de Berenguer Capella (1397), Bernat Pintor (1402),
Miquel Pere (1419),198 Nicolau Frugell (1426), Berenguer Ferrer sa Sala
(1427) i Joan Escuder (1433). Per contrast, els simples escrivans seguiren a la mà menor, d’acord amb les trajectòries de Jaume I Gironella
(1407, 1416) i d’Antoni Coll (1422), cosa que canvià al cap de poc quan
Joan I Banyils fou regidor l’any 1432 ja per la mà mitjana i el mateix
Jaume I Gironella, en la tercera vegada que accedia a l’executiu l’any
1436, també hi entrà en la parella reservada a l’estament intermedi.
Numèricament més rellevant fou encara la presència d’apotecaris i
cirurgians en el col·legi de jurats, que tingué força continuïtat al llarg
de tot el període seleccionat.199 Pel que fa als especiers, documentem
Nicolau Cavalleria (1372), Guillem Ramon Joan (1378), Simó Estrader
(1382), Narcís Casesnoves (1383), Bernat Saragossana (1390/01-07 i
1398), Berenguer Arloví (1395), Joan Ribot (1403), Pere Palol (1404),
Guillem Pellisser (1413, 1420, 1430), Miquel II Vilar (1414), Pere Bosc
(1416 i 1425), Cristòfol Castanya (1419, 1426 i 1435), Pere Jaume Bosc
(1432), Guillem Ribot (1433) i Francesc Mestre (1436). A propòsit dels
cirurgians o barbers, cal assenyalar els barbers Francesc Coral (1388),
Bernat Marc (1410), Jaume Arloví (1418), Mateu Nuell (1424) i el cirurgià Guillem Muntanya (1425, 1429, 1434). En definitiva, aliens als
canvis en la correlació de representants de la manufactura tèxtil o de
la pell, els practicants de la medicina constituïren un percentatge important dels individus de la comunitat política gironina que arribaren
a ostentar el càrrec de jurat. Ben mirat, sembla que experimentaren
una tendència ascendent en el darrer tram de l’època que estudiem.
tingueren comparativament poca presència: Jordi Günzberg i Moll, «La participación
de los notarios en las principales instituciones políticas barcelonesas (siglos xiv-xv)»,
Barcelona, Quaderns d’Història, 5 (2001), p. 47-55, en especial p. 49-51.
196. A propòsit de la distinció entre notaris o fedataris públics i escrivans: Laureà
Pagaroles Sabaté, «Notaris i auxiliars de la funció notarial a les escrivanies de la Barcelona
medieval», Lligall, 8 (1994), p. 53-71.
197. I fou amb una coincidència interessant: Tord es convertí al llarg del curs
immediatament següent al seu exercici en escrivà del consell i de la juraderia: taula 21.
198. Igual que Tord, també just l’any abans de ser nomenat escrivà del municipi:
taula 21.
199. Recordem un estudi bàsic sobre aquest col·lectiu: C. Vela Aulesa, Especiers
i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana..., 2 vols.
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I és que des d’aproximadament 1420 en endavant, gairebé no hi hagué
legislatura que un dels edils de la mà menor no fos un apotecari o
un cirurgià.
Tal com apuntàvem, però, la proporció canviant dels diversos
oficis menestrals dins l’executiu ha de constituir la mostra visible de
transformacions molt més profundes, entre altres esferes, en les bases
econòmiques de Girona i qui sap si en les d’altres ciutats del Principat
durant els darrers segles medievals. Malgrat això, la mateixa variabilitat
segurament confirma l’interès que tingué la menestralia per accedir
a l’òrgan rector del govern municipal, en especial arran de les possibilitats que els oferia a l’hora de regular aspectes bàsics dels sectors
manufacturers en què estaven adscrites les respectives professions.200
En resum, certs conflictes latents en el si de la mà menor evidencien
els interessos sectorials o «gremials» que rodejaven sovint l’accés al
col·legi de jurats.
La continuïtat de grups familiars al capdavant del govern
En qualsevol cas, la tradició historiogràfica ha tendit a orientar
l’interès més aviat en lluites intestines entre faccions, en què l’element
familiar tenia un paper cabdal i transcendia la majoria de components
socials.201 En aquesta línia, ara comentarem alguns aspectes de l’existència i la continuïtat de grups de consanguinis (en essència, individus
que compartiren un mateix cognom) entre la nòmina d’ocupants de la
magistratura de jurat entre 1345 i 1436 (taula 38).
Així documentem fins a 193 famílies distintes en què un dels seus
membres accedí a aquesta magistratura de la ciutat de Girona com a
mínim una vegada. Tanmateix, si desglossem aquest conjunt per nivells
de freqüència, observem que 82 famílies (42,49  % del total) només ho
feren en un únic exercici, mentre que, en l’extrem contrari, entre les
que ho aconseguiren entre deu i catorze cops, només n’hi trobem set
(3,62  %) (taula 39). Tot i això, és igualment cert que una mica més de

200. Vegeu l’apartat «Canvis episòdics entre 1385 i 1445: noves exaccions,
anadiments i primers simulacres de monopolis».
201. Pel que fa al complex tema dels enfrontaments entre faccions a les ciutats
medievals, vegeu l’apartat «Les conjuntures de malestar vinculades a la inestabilitat
financera (1380-1445)». Tal com advertíem, el tema resulta enormement atractiu i semblaria
lògic que l’objectiu final de qualsevol estudi prosopogràfic dels protagonistes de l’evolució
d’un municipi baixmedieval fos aconseguir penetrar i explicar enfrontaments d’aquesta
mena. A Girona, com hem vist, n’esclataren amb relativa freqüència al llarg de l’època
estudiada. Tot i això, els objectius de l’aproximació que segueix són molt més modestos.

562

Albert Reixach Sala

la meitat dels grups familiars un membre dels quals fou investit jurat
almenys un cop repetiren més endavant.202
Per diverses raons no podem extreure grans conclusions d’aquestes
xifres.203 D’una banda, en la línia del que han plantejat alguns autors,
cal tenir presents limitacions importants a l’hora de considerar les
persones que compartien un cognom com a exponents d’uns mateixos
interessos. A això cal afegir-hi el període relativament llarg de temps
en què se situen les dades manejades i l’alta probabilitat que tinguessin lloc processos de mobilitat social en el si d’una mateixa nissaga.204
Un altre aspecte fonamental rau en el fet que el parentiu de sang no
constitueix l’única forma de lligam familiar i que, en força contextos,
té igual o més pes una aliança entre cunyats o entre sogre i gendre que
no pas entre cosins o, fins i tot, germans que han pres camins molt
diferents. D’aquí que les xarxes que en resultaven no es basaven en el
simple agregat de grups de consanguinis, sinó en altres interrelacions
que aquí no tenim en compte.205 Convé recordar que quan ens referim
a 193 famílies que ostentaren la principal magistratura del municipi
sempre ens situem en una societat en què, segons les xifres apuntades
més amunt, a tot estirar un 6  % de la població activa tenia possibilitats reals d’intervenir en els òrgans polítics locals com a membre del
202. Atesa la relativa mobilitat, en especial, entre les mans menor i mitjana al
llarg de tot el període analitzat, descartem establir distincions entre les famílies segons
la mà a què estaven adscrites. Tot i això, els coeficients resultants molt probablement
s’acostarien als calculats per C. Guilleré, centrats en l’etapa entre 1323 i 1376, i en què
es veu clarament que les places ocupades per la mà major es repartiren entre un nombre
molt inferior de famílies (gairebé la meitat menys) que en el cas de la mà menor, o, el
que seria el mateix, l’estoc de grups familiars de l’estament superior amb representació
a l’executiu al llarg del temps fou molt més reduït que el dels menestrals i artistes, en
la línia que, de fet, ja hem vist a propòsit del consell dels vuitanta: C. Guilleré, Diner,
poder i societat…, p. 80-81.
203. En realitat, no considerem els resultats obtinguts suficientment representatius
com per establir comparacions amb altres ciutats i viles catalanes, a diferència del que
han assajat alguns autors: P. Daileader, True Citizens: Violence, Memory and Identity...,
p. 161-174.
204. A això es refereix S. P. Bensch quan, en assenyalar que el fet de compartir
cognom podia produir-se entre parents no necessàriament propers i amb projectes polítics
distints, apunta de ple al problema de basar únicament en el parentiu la cohesió d’un
col·lectiu concret entorn d’uns instruments de poder: S. P. Bensch, Barcelona i els seus
dirigents..., p. 162.
205. Parteixen d’aquesta premissa propostes com la de C. Guilleré justament
respecte dels que foren jurats de la ciutat de Girona entre 1323 i 1376. L’autor adverteix
de la superposició d’aliances entre famílies de diferents estaments (segons una forma
similar a «llinatges horitzontals») en el que podria representar una estratègia de les
nissagues patrícies per diversificar i consolidar les seves bases en el sistema polític local:
C. Guilleré, Diner, poder i societat…, p. 81-87, 108-111; C. Guilleré, «Les élites urbaines
catalanes...», p. 271-276.
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consell dels vuitanta o ostentant algun dels diversos càrrecs electes.206
Amb això volem dir que la major o menor obertura de la juraderia
només s’hauria de valorar des de la perspectiva d’aquest col·lectiu ja de
per si minoritari. Si penséssim en el conjunt de la població gironina,
les probabilitats del global de caps de família d’ingressar a l’executiu
resultarien ínfimes.
Malgrat aquestes reserves, tot indica que la base de la piràmide
de famílies amb representació a l’executiu entre 1345 i 1436 és relativament ampla, alhora que un gran nombre de famílies de cognom
diferent ocuparen el gruix principal del volum de 618 càrrecs disponibles en la mesura que tingueren membres distints a la juraderia d’un
a quatre cops (taula 30). Vist així, costa imaginar un acaparament del
col·legi de jurats per part d’una llista tan reduïda de nissagues. Una
cosa és que, efectivament, només unes poques acumulessin un nombre
considerable de repeticions (més de deu). L’altra és que constituïssin
el perfil majoritari dins el conjunt de grups familiars amb representació en un moment o l’altre a l’executiu. I és que, remarquem-ho, els
resultats obtinguts mostren que el tant per cent que aquest grup amb
més recurrència significava dins el volum total d’ocupacions de l’ofici
de jurat (entre l’11,33  % i el 15,86 %) no supera el del col·lectiu d’individus que ingressaren a l’executiu un sol cop i sense tenir cap més
consanguini que seguís els seus passos (13,27 %).
De tota manera, d’acord amb els objectius generals de l’obra, ens
decantem per centrar-nos en aquest grup selecte de set grups familiars
(un 3,62 % del conjunt; amb cinc casos pertanyents a l’estament superior)
que al llarg de diverses generacions aconseguiren «col·locar» efectius
a la juraderia amb molta més freqüència que la resta (taula 38). El
propòsit passa, en concret, per veure la durada del periple d’aquestes
famílies i identificar i comptabilitzar els individus que personalitzaren
aquesta continuïtat.
Pel que fa al primer punt, veiem que els vincles de les nissagues
amb la juraderia varien força amb el temps. Mentre que en casos com
els de les famílies patrícies De la Via, Terrades, Sunyer, Escala o Estruç
la seva presència s’estén des de la dècada de 1340 fins a la de 1420 o
1430, els comerciants Hospital no anaren més enllà del tombant del
segle xiv al segle xv.
D’altra banda, mirant exactament a quines persones ens referim
en cada cas, no en totes les sagues succeeix el mateix. Per exemple, la
206. Recordem l’apartat «La participació en les estructures polítiques de la ciutat:
consideracions preliminars».
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supremacia dels De la Via en la parcel·la estricta dels càrrecs de jurat
es deu, en gran mesura, a la trajectòria excepcional del llicenciat en
lleis Ramon de la Via, que arribà a ostentar l’ofici en més de la meitat de casos en què estigué implicada la família. Tot i així, la resta es
repartí entre cinc membres que només exerciren l’ofici una o, com a
molt, dues vegades (Eimeric I, Francesc I, Narcís, Eimeric II i Eimeric
III). A propòsit dels Estruç i els Escala, la importància política també
fou compartida per diversos parents. Respecte dels Estruç, destaquen
les carreres dels germans Lluís i Bernat II Estruç, amb cinc i quatre
legislatures com a jurats, respectivament, força per sobre dels descendents del primer, Joan I, Guerau i Joan II, amb tan sols una aparició
cadascun i deixant de banda Pere Berenguer I i Bernat Guillem Estruç,
en principi membres d’una branca familiar ja distanciada dels esmentats.
Dels Escala, documentem que Pere I Escala s’abillà amb la gramalla de
regidor en tres legislatures, igual que el seu besnet homònim, Pere III.
Ho feren més sovint, doncs, que els fills de Pere I, Guillem I (2) i
Bernat I (1), i que el seu net Bernat III (2).
Per contra, els Terrades assoliren certa continuïtat gràcies a tan
sols quatre parents i encara de manera desigual. La principal aportació
anà a càrrec d’un únic membre, el patrici Pere I Terrades, edil de manera reiterada (sis cops) al primer terç del segle xv, mentre que el seu
avi i el seu pare ho havien aconseguit un i dos exercicis en cada cas i,
finalment, el fill de Pere I també només un cop. La tendència decreixent
reapareix en l’evolució dels Medir: després del banquer Ramon I Medir,
jurat fins a sis vegades, el seu primogènit, Joan, repetí tres cops i el
net, Ramon II, ho fou un sol cop. Els Sunyer també gaudiren d’influència al capdavant del govern amb tres parents, per bé que amb un pes
més equilibrat, que correspongué a Guillem II Sunyer, el seu fill Pere I
Sunyer i el nét del primer i fill del segon, Pere I Sunyer, amb cinc,
quatre i tres càrrecs cadascun. Passà una cosa similar amb els Hospital, encara que, en realitat, la seva presència a la juraderia es reduí a
dues generacions: primer la que constituïen els germans Berenguer II
i Guillem Hospital, mercaders, amb cinc oficis cadascun, i després la
del fill homònim del primer, Berenguer II, amb tres càrrecs més.207
L’anàlisi específica del grup restringit de famílies que en el decurs
del període tingué més representants al capdavant del govern de la ciutat
de Girona deixa entreveure que el seu predomini o, com a mínim, el
que reflectiria la repetició successiva d’un mateix cognom entre els sis

207. Vegeu taula 37, i, pel que fa al conjunt de famílies, arbres genealògics 10,
12, 14, 17, 29, 30.
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jurats no es concretà exactament de la mateixa manera. Per a alguns
grups familiars, llur posició preeminent fou deguda només a la intensa
activitat política d’un o, com a molt, dos individus concrets. Per contrast, en d’altres derivà de la suma de més trajectòries personals, però
menys destacades. Tal com valorarem (apartat «Unes elits polítiques
perfectament definides?»), la diferència resulta molt significativa a l’hora
de considerar el protagonisme adquirit per determinades famílies en un
escenari específic com la capital gironina i arribar a afirmar l’existència
d’un grup dominant amb uns components i uns límits molt precisos.
Comparant l’assiduïtat al consell de vuitanta membres i a la juraderia
Malgrat que la reiteració en la principal magistratura del govern
municipal constitueixi un dels millors indicadors del poder polític assolit
per certs individus o famílies, no hem de perdre de vista el fet que el
funcionament del govern local resultava més complex. En aquest sentit,
una de les hipòtesis plantejades és que el consell de vuitanta membres
constituïa una plataforma fonamental per ascendir (i descendir) en
les posicions del sistema. Tot fa pensar que pertànyer al Consell obria
la possibilitat d’accedir a l’executiu i, així mateix, la de tornar a ser
designat per formar-ne part en un futur.
Ara ha arribat el moment, doncs, de posar a prova aquest plantejament i argumentar amb dades concretes la importància del consell
general com a plataforma per a la mobilitat dins les estructures de
poder municipals i, en especial, per a ser de l’executiu. Amb aquest
propòsit, ens preguntem si feien falta gaires anys de bagatge com a
conseller abans de ser designat jurat per primer cop. I, suposant que
aquesta experiència prèvia fos un requisit, si hi havia un període tipificat
d’espera abans de fer el salt a l’executiu. Paral·lelament, hem d’examinar
si l’acumulació de càrrecs de regidor era per norma general el resultat d’haver format part del consell de manera gairebé ininterrompuda
durant un lapse determinat. Finalment, haurem d’avaluar si en tots els
supòsits esmentats s’evidencien diferències entre els diversos estaments.
A fi de respondre a aquests interrogants, compararem trajectòries
al consell dels vuitanta amb l’ocupació del càrrec de jurat. L’exercici
no està exempt de limitacions, la major part lligades a les incògnites
ja comentades en la restitució de les llistes completes de membres del
consell general, així com a l’efecte distorsionador derivat de limitar
l’anàlisi a un segment temporal concret (1345-1436) en el qual s’escapen
les trajectòries dels individus o dels grups situades als extrems inicial
i final de l’arc cronològic. Per això, des de bon principi ens centrarem
en una mostra relativament petita d’individus que resultarà de fixar-nos
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en els que foren nomenats regidors tres o més cops al llarg de la seva
vida. A més a més, a fi d’entreveure el temps que transcorria entre la
primera presència al consell i el primer accés a l’executiu, passarem
per un filtre previ les setanta persones que destacaren al capdavant
del govern municipal bo i tot seleccionant únicament les que també
apareixen a la llista de consellers més recurrents, o sigui, per sobre
del llindar de les quinze participacions.208
Aplicant la discriminació comentada, resulta un col·lectiu de trentatres ciutadans (taula 33). A més, aquest grup de gironins (que foren
jurats entre tres i set vegades diferents i, alhora, registrem que accediren al consell quinze cops o més) segueix tenint una composició força
heterogènia, que inclou des de ciutadans opulents (15) i comerciants
(10) fins a menestrals (8). Si calculem els anys que passaren entre la
primera elecció com a conseller i la primera investidura com a jurat en
tots els trenta-tres casos, advertim, d’entrada, vuit exemples que també
cal excloure, ja que la menció més antiga com a conseller és posterior
al primer càrrec de jurat, coincidència inversemblant que, sens dubte,
és conseqüència directa de les febleses de la reconstrucció documental.
Malgrat això, en els vint-i-cinc ciutadans restants veiem que el lapse
que havia de transcórrer per formar part del col·legi de jurats variava
entre un sol any (l’únic exemple d’això segur que també està condicionat
pel fet d’esdevenir conseller en el primer exercici introduït a l’anàlisi) i
el cas extrem de trenta-tres, però el temps oscil·lava, majoritàriament,
(de disset d’ells) entre els quatre i els nou anys.
Entre els que la durada de l’espera fou més llarga, hi ha els casos
de Joan Medir (fill del canviador Ramon I Medir) i el del patrici Pere I
Sunyer. Pel que fa al primer, primogènit del banquer gironí més destacat de les dècades de 1360 i 1370, seria plausible que la longevitat del
pare comportés que Joan, almenys en la seva participació en la vida
política, restés sempre a l’ombra fins que aquest no morí l’any 1382.
D’aquí que, malgrat haver entrat al consell l’any 1370 una vegada contret matrimoni, no fos nomenat per a cap càrrec significatiu fins l’any
1377 (aleshores actuà d’auditor de comptes) i, al marge de l’exercici de
208. De fet, considerant indistintament el conjunt sencer d’individus que ocuparen
amb més assiduïtat el càrrec de jurat, amb tota probabilitat ens fixaríem en força trajectòries
afectades pels problemes de reconstrucció de la nòmina íntegra de consells generals i
que, per això mateix, perjudicarien les interpretacions posteriors. Amb això volem dir
que, per exemple, prohoms de la mà major o mercaders que probablement ingressaren
molt sovint al consell general durant les dècades de 1350, 1360 o 1370, però que, com
a conseqüència de les nombroses llacunes que presenta la reconstrucció d’aquest òrgan,
no documentem que ho feren, induirien a pensar que no eren necessaris un cert nombre
d’anys de conseller per accedir a l’executiu quan la realitat potser resultava prou diferent.
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l’ofici de batlle de la ciutat en una situació força particular entre 1380 i
1382, no accedís a l’executiu fins l’any 1391.209 El cas de Pere I Sunyer
suggereix una lectura similar: el pare, Guillem II Sunyer, seguia en la
maduresa de la seva carrera quan Pere, a finals del decenni de 1360,
començà a prendre posicions en la política municipal beneficiant-se,
d’entrada, del traspàs prematur del seu germà més gran, Guillem II.210
Això no obstant, hagué d’esperar a la mort del progenitor l’any 1382
per recollir-ne el testimoni amb presències periòdiques a la juraderia.211
A banda de tot això, ens preguntem, al mateix temps, si l’accés
amb certa freqüència a l’executiu partia normalment d’una trajectòria
dilatada en el consell. En aquest sentit, hem creuat les llistes entre
jurats i consellers més assidus i detectem trenta-tres casos de coincidència al costat de trenta-set que no, és a dir, de gironins que exerciren
de jurat tres o més vegades, però que, en canvi, no documentem que
formessin part del consell en quinze cursos polítics o més.212 Això no
obstant, per tal de limitar tant com sigui possible la distorsió dels anys
en què tenim més mal documentat el consell general, hem de reduir la
mostra a vuit individus pels quals tenim la certesa que foren designats
jurats tres o més vegades i no havien format part del consell general
en quinze legislatures o més.213
209. És versemblant que el nomenament de Joan Medir com a batlle per part de
l’infant Joan i duc de Girona s’emmarqués en el pla de compensacions que el primogènit
ideà per frenar les pressions dels creditors en la gran quantitat de deutes que tenia pendents
amb l’establiment bancari del pare de Joan, Ramon I Medir, entre altres canviadors
catalans: A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. II, p. 947-952.
210. Quant a la mort de Guillem III Sunyer entre el novembre de 1365 i el febrer
de 1366: AHG, Gi-05, vol. 278, s. f., 1365/11/06; AHG, Gi-05, vol. 280, s. f., 1366/02/17.
211. A propòsit de la defunció de Guillem II Sunyer: AHG, Gi-01, vol. 220, f. 92r94v, 1382/12/19. Respecte de Guillem II i Pere I Sunyer, vegeu: taula 37.
212. No cal insistir en la idea que les dades de què disposem per al col·lectiu de
consellers són molt més incompletes, en especial per a la segona meitat del segle xiv.
Per consegüent, qualsevol observació que s’hi faci s’ha de prendre amb moltes reserves.
213. Concretament, a fi de corregir el biaix, hauríem de fixar-nos, d’entrada, en la
cronologia de les carreres dels individus que queden exclosos de l’àmbit de coincidència
entre consellers i jurats. Així, detectem que dels trenta-set que no coincidien, vint-i-nou
iniciaren la seva trajectòria política abans d’aproximadament l’any 1390, de manera que
no és gens fiable el grau de recurrència al consell que en calculem, cosa encara més
complicada en els més actius en les dècades de 1350 i 1360 i que molt probablement
havien participat en la política local amb anterioritat a l’etapa investigada. Al capdavall,
hi ha casos flagrants de la mà major que augmentarien la sospita, com els dels ciutadans
honrats Guillem II Sunyer, Pere I Bordils, Ramon I de Bóixols o els juristes Guillem I
Domenja i Pere II Prat, pels quals sembla improbable que el currículum de presències a
la juraderia i d’ostentació d’altres oficis no anés unit a una llarga cadena de reeleccions
com a membres del consell dels vuitanta. I això, és clar, tenint també en compte les
relativament poques traves que hem vist que es trobaven dins l’estament superior a
l’hora d’ocupar una plaça de conseller.
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Constatem que el més habitual fou que la presència reiterada a
l’executiu es correspongués amb la inclusió continuada en l’òrgan de base
del govern local (trenta-un casos) i no que l’accés a la juraderia es produís
independentment d’una certa continuïtat com a conseller (els vuit casos
a què hem considerat convenient limitar-nos). Detectat això, centrem-nos
en les excepcions respecte de la tendència majoritària i preguntem-nos
què poden indicar (taula 35). A grans trets, hauríem d’examinar si
tenien alguna cosa en comú aquestes vuit persones que es distingiren
per encapçalar el govern però no pas per ser assídues al consell. Ens
referim, en concret, als experts en lleis Francesc I Serra i el seu fill
homònim, als mercaders Pere Brugueroles, Jaume I Anglès i Pere III
Domingo, i, finalment, a tres menestrals: el sastre Andreu Figuera, el
paraire Jaume Ferrer i el barber Guillem Muntanya.
En primer lloc, advertim que a la relació no hi ha cap patrici o
membre de la mà major, sinó un parell de juristes, tres mercaders i
tres menestrals. Atesa aquesta diversitat de perfils professionals i, en
definitiva, les dimensions reduïdes del conjunt que ara analitzem, sembla
difícil detectar aspectes compartits que expliquin la seva reiteració a la
juraderia sense una carrera paral·lela com a consellers. Per al primer
cas, el del llicenciat en lleis Francesc I Serra, potser hauríem de buscar les causes en el fet que visqué en un període amb força convulsió
política: fou jurat per primer cop durant el primer semestre de 1390
i hi tornà l’endemà del controvertit procés de sanejament financer del
tombant del segle xiv al xv i enmig de les tensions viscudes durant el
regnat de Martí I, quan es produïren diversos relleus sobtats d’equips
de govern, de manera que possiblement es veié immers en aquesta
dinàmica de canvis constants que el portà, d’altra banda, a ascendir
de mà.214 De tota manera, un plantejament similar no serviria per
justificar el periple del seu primogènit, el doctor en lleis Francesc II
Serra.
En segon lloc, a propòsit de Pere Brugueroles i Jaume I Anglès, cal
dir que estem davant de comerciants amb germans que sostingueren un
nivell equivalent d’activitat econòmica i política. Els hem trobat entre
els exemples de consanguinis que compartiren plaça al consell en més
d’una legislatura i ostentaren simultàniament altres oficis municipals, si
bé ells, perquè potser eren els primogènits de les respectives famílies,
foren els més habituals a l’executiu (apartat «Un accés distint al consell
en cada franja política»). La figura de Pere III Domingo resulta menys

214. Taula 37. Pel que fa a les tensions d’entorn de l’any 1400: apartat «Les
conjuntures de malestar vinculades a la inestabilitat financera (1380-1445)».
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clara, però és possible que aprofités la inèrcia de la trajectòria del seu
progenitor en el sistema polític local.215
Si passem, finalment, als exemples dels menestrals, la primera
hipòtesi seria que les circumstàncies pròpies d’aquest col·lectiu a l’hora
d’ingressar en les estructures polítiques locals també marcaven el seu
pas des del consell a la juraderia. Pel que hem vist fins ara, sembla
que l’accés a l’executiu dels menestrals que ho aconseguien era més
ràpid que no pas en altres estaments. A fi de posar a prova la idea,
analitzem una mostra en què, a banda dels tres individus que veiem
que foren tres cops jurats i no formaven part dels gironins amb quinze
o més aparicions al consell, inclourem tots els menestrals que ocuparen
l’ofici de regidor dues vegades (taula 36).216
Una vegada calculat el temps que transcorregué entre el moment
que tots aquests individus ingressaren al consell per primer cop i l’any
que foren escollits jurats també per primera vegada, es corrobora que,
efectivament, alguns processos d’incorporació al consell i de posterior
consecució de l’honor de jurat es completaren en menys d’un quinquenni.
Però això ho veiem, en especial, entre artesans del tèxtil, mentre que
en el cas dels anomenats «artistes» en altres ciutats (notaris, escrivans
o apotecaris) l’itinerari tardava bastants més anys a completar-se. En
suma, en la línia del que s’observa en les dinàmiques de participació
en el consell general, hi havia recorreguts distints fins arribar al poder
municipal per als diferents col·lectius professionals. Si, en general, als
membres de les corporacions d’ofici vinculades a sectors de producció
concrets els calia un marge de temps inferior per arribar a les posicions més rellevants del govern local o gaudien d’una vida política més
curta, aleshores s’entén millor l’interès que demostraren per controlar
l’accés al consell general.
* *

*

215. Segons suggerirem a propòsit de l’ofici de mostassaf que exercí el seu pare,
Pere II, a l’apartat «El càrrec de mostassaf: una via a mig camí entre el municipi i
l’administració reial».
216. A la pràctica, exclosos els membres de la mà menor d’abans de 1370, que,
de fet, no entrarien dins el grup de menestrals, sumem als ja citats Andreu Figuera,
Jaume Ferrer i Guillem Muntanya, l’escrivà Jaume I Gironella, els paraires Joan Andreu,
Bernat Andreu, Bartomeu Agustí, Joan I Jonquera, Francesc Guerau, els tintorers Pere
I Banyils i Pere II Banyils, el blanquer Pere Mor, els especiers Miquel II Vilar, Guillem
Ribot i Bernat Saragossana, el sabater Pere Romeu, el baster Guillem Artau, el pintor
Francesc Borrassà i el mercer Jaume Eimeric.
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A tall de conclusió, després de revisar el perfil i la trajectòria dels
membres habituals de la juraderia en la Girona d’entre, aproximadament, 1345 i 1445, comprovem que l’anàlisi de l’exercici del poder local
no s’hauria de cenyir únicament a calcular presències en l’executiu.
Com hem vist, l’accés a la principal magistratura del govern municipal estava interrelacionada amb la incorporació a l’òrgan de base del
sistema polític, el consell de vuitanta membres. Amb tot (apartat «Els
equilibris competencials entre el consell dels vuitanta i la juraderia»),
resulta molt complicat precisar les diferències que existiren entre el
poder efectiu del consell respecte del col·legi de jurats i, per tant, en
les implicacions pràctiques de ser un simple membre del consell dels
vuitanta o, en canvi, d’abillar-se amb la gramalla de jurat. En hipòtesi, atesa l’absència d’una distinció concreta de les competències de
cada òrgan i que quedés recollida en les ordinacions promulgades i
conservades, el més probable és que les diferències variessin segons
la conjuntura i, segurament també, la personalitat i l’actitud de qui
pertanyia a cada etapa al consell o a la juraderia.217
L’examen dels gironins que més ingressaren en el consell local o
foren investits més cops jurats tampoc no permet establir tendències
generals en aquest sentit. De tota manera, posa en relleu la complexitat
de les dinàmiques amb què es materialitzava el domini polític en les
institucions locals, en general, i l’administració municipal, en particular.
Per a les famílies que aspiraven a una presència significativa i a una
capacitat real d’intervenir en aspectes diversos del regiment de la comunitat no n’hi havia prou amb aconseguir que un dels seus membres
fos jurat tantes vegades com fos possible al llarg de la seva vida: la
política municipal era un joc amb més escenaris. Per la mateixa raó,
l’estudi que ens ha de portar a valorar l’existència de grups dominants
que basaven el seu poder en la participació intensa i continuada en el
govern d’una vila o ciutat requereix ampliar la panoràmica més enllà
de la magistratura principal.
L’exercici de les
a l’ostentació

altres magistratures: dels interessos específics

Centrem, doncs, l’atenció en altres magistratures que giraven entorn del consell. Tal com hem vist, al llarg de la primera meitat del
segle xiv, l’incipient govern municipal de Girona, com el d’altres po217. Autors com C. Carrère també apunten aquesta idea per als òrgans municipals de
Barcelona durant la mateixa època, encara que, malauradament, no acabin de desenvoluparla amb exemples concrets: C. Carrère, Barcelona 1380-1462..., vol. II, p. 177-184.
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blacions, anà adquirint competències complementàries a les funcions
que n’impulsaren la cristal·lització, tot plegat amb força sincronia amb
la dinàmica fiscal. De resultes d’aquest procés, i paral·lelament a la
consolidació definitiva del col·legi de sis jurats o executiu, nasqueren
noves magistratures que depenien del consell general i que exercien
individus procedents d’aquest òrgan. Així, cada any, a més de nomenar
els ciutadans que passarien a liderar l’administració municipal, també
es designaven persones per a càrrecs creats arran de les competències
assumides pel govern local en terrenys, com ara, l’urbanisme o el
control de l’activitat productiva i dels intercanvis comercials dins
el recinte urbà, juntament amb funcions diverses entorn de l’assistència
als malalts i als desvalguts.
El fet de ser la persona escollida per ocupar un d’aquest càrrecs,
col·legiada en el cas dels sobreposats de les obres i els cònsols de l’Hospital Nou, però individual en el del mostassaf, permetia, sens dubte,
ostentar durant una legislatura concreta un rang superior al de simple
conseller o membre del consell dels vuitanta. Tot i que molt probablement l’honor d’assumir aquests oficis quedava força lluny del de jurat,
no hauríem de descartar que el simple prestigi sobrevingut motivés que
determinats sectors de la comunitat política local desitgessin ser triats
per a aquests càrrecs, sovint amb la perspectiva de progressar en una
hipotètica carrera política. Això no obstant, les atribucions específiques
de cadascuna de les ocupacions potser també atreien grups amb uns
interessos molt concrets. En conseqüència, serà al voltant d’aquestes
dues grans hipòtesis, la d’un atractiu inherent a les competències de
l’ofici i la de la promoció dins el mosaic de poders locals, que analitzarem el conjunt de gironins que, entre els anys 1340 i 1440, foren
nomenats sobreposats de les obres, mostassafs o cònsols de l’hospital
controlat pel municipi.
Els sobreposats de les obres: afers urbanístics i planter de líders polítics
municipals
Un dels oficis vinculats al consell municipal que s’institucionalitzà més aviat a la ciutat de Girona fou el de sobreposat de les obres.
Aquesta figura, en realitat doble, perquè eren dues persones les que
n’exercien el càrrec, que s’havia d’ocupar d’aspectes d’ordenament de
l’espai públic que entraven dins el marc competencial del consell, es
consolidà entre els anys 1315 i 1339. Des de, com a mínim, la dècada
de 1340, l’elecció dels dos oficials formava part del cerimonial consuetudinari de l’1 de gener amb què cada any es renovava el consell i es
nomenaven les principals magistratures del govern municipal (apartat
«Els sobreposats de les obres»).
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En consonància amb l’arc temporal de la investigació, ens hem
centrat en els cent un mandats o cursos polítics que s’escolaren entre
1345 i 1443. Prenent com a referència les designacions d’oficis del dia
de ninou i altres possibles esments indirectes (com ara documents en
què duien a terme una determinada gestió o anotacions comptables del
pagament dels salaris que corresponien als que l’ocupaven), hem aconseguit reunir dades per a quaranta-sis exercicis, és a dir, per una mica
menys de la meitat (45,5 %). D’aquests quaranta-sis, a més, en un cas
coneixem únicament un dels dos membres de la parella. D’altra banda,
entre els buits que no ha estat possible omplir, un dels més significatius
és el que trobem entre 1363 i 1375, coincidint amb una de les fases
decisives del procés d’emmurallament de la ciutat i en què prevalgué
el paper de coordinació exercit pels obrers nomenats pel rei i aliens a
la potestat normativa acumulada pel govern municipal des de feia unes
dècades (taula 18).218
A diferència del col·legi de jurats o d’altres magistratures com la
comissió d’auditors de comptes, la parella de sobreposats de les obres,
possiblement per la precocitat de la seva consolidació, no tingué mai
en compte la paritat entre mans que habitualment se cercava amb els
equips de tres membres o múltiples de tres. Per això, el primer aspecte
que observarem dels quaranta-sis mandats que ens ha estat possible
reconstruir serà la seva composició des del punt de vista estamental, o
sigui les combinacions que hi hagué entre membres de diferents mans.
Veiem, així, que onze integraren dos representants de la mà major
(23,9 % del total), vint-i-tres, un de la mà major i l’altre de la mitjana
(50 %), sis, dos de la mitjana (13 %), dos, dos de la menor (4,34 %), dos
en què un pertanyia a l’estament mitjà i l’altre a l’inferior (4,34 %) i,
finalment, un únic cas en què un estava adscrit a la mà major i l’altre
a la menor (taula 40). En definitiva, en la meitat dels cursos polítics
que coneixem foren sobreposats de les obres de la ciutat un prohom de
218. Per davant d’uns sobreposats de les obres que tal volta es continuaren nomenant
però que no han deixat rastre en la documentació, s’imposà l’autoritat del cirurgià reial
Bernat I Sarriera i del jurista Pere II Prat. En contacte continu amb els capitans militars
comissionats pel rei, aquests dos fidels servidors del monarca marcaren les directrius
principals de millora i ampliació del recinte defensiu coincidint amb la segona part de
la guerra amb Castella i amb les primeres entrades de companyies mercenàries dels anys
posteriors. A la dècada de 1380, Sarriera i Prat foren rellevats per altres prohoms que
continuaren actuant com a representants directes del monarca fins que la seva funció
acabà sent absorbida per l’executiu municipal a finals del segle xiv en un projecte que
seguia inconclús: apartat «El procés d’emmurallament: entre els plans de defensa de
la monarquia i les necessitats comunitàries». Això no obstant, des de la segona meitat
dels anys 1370 tornem a veure que regularment s’investiren sobreposats de les obres dos
membres del consell i així es repetí sense interrupció fins a la fi de l’etapa investigada.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

573

la mà major i un altre adscrit a la mà mitjana, alhora que de la meitat
restant gairebé un quart de les combinacions inclogué dos gironins de
la mà major, cosa que confirmaria un predomini d’aquest estrat segons
s’ha constatat també per a altres poblacions.219
Més enllà de la constatació, hauríem de comprovar si hi ha indicis
que el càrrec atragué certs habitants de la ciutat i en quina mesura.
Es presenta una via per aproximar-nos-hi i passa per examinar, dins
de les sèries que hem pogut documentar, si es produí una reiteració
destacable d’unes mateixes persones o grups familiars.220 Individualment,
hi ha casos de repetició en l’ofici en més d’una legislatura, encara que
no són gaire nombrosos, particularment en comparació amb els índexs
d’assiduïtat al consell o a la juraderia; per altra banda, una circumstància
lògica atès que el nombre molt menor de llocs que s’oferien en cada
legislatura per al càrrec de sobreposat al costat de la vuitantena del
consell o de les sis places de l’executiu. De la mà major, sobresurten els
patricis Pere Guillem III Sunyer, Pere III Escala i Guerau Estruç, que
ho foren en tres moments diferents, l’oncle d’aquest darrer, Bernat II
Estruç, en dos, el mateix nombre que els ciutadans honrats Francesc III
Santceloni, Nicolau I Bordils, el seu germà Pere II Bordils, Joan Sarriera,
Jaume Avellaneda, Pere I Terrades, Francesc III Terrades i Joan I Terrades. Uns paràmetres similars corresponen als representants de la mà
mitjana. El cas més rellevant (i sobre el qual tornarem més endavant)
és, sens dubte, el del mercader Bernat II Geroní, que ocupà el càrrec
tres vegades, seguit dels també comerciants Pere Brugueroles, Pere II
Benet, Nicolau Puig i Bartomeu Tord, que, juntament amb el notari
Nicolau Frugell, l’exerciren dos cops. Finalment, a causa de la presència
també més reduïda d’aquest estament en el balanç global de mandats,
cap dels representants de la mà menor repetí com a sobreposat.221

219. Per exemple, a la vila d’Igualada, pel període comprès entre aproximadament
1280 i 1380, es conclou que els càrrecs responsables d’aspectes urbanístics (en figures
diverses lligades a la gestió de l’església parroquial o de les muralles amb més o menys
equivalències amb els sobreposats de les obres gironins) foren sempre copats per les
mans major i mitjana, és a dir, drapers i mercaders: J. Cruz Rodríguez, «El municipi
igualadí medieval...», p. 35-40.
220. Òbviament, repetir en el càrrec també podria ser conseqüència del fenomen
contrari, o sigui, segons la mateixa lògica apuntada per les coincidències entre els electors
i els nomenats per a les magistratures, que molt poca gent estigués disposada a assumir
aquella tasca i que les comissions que en designaven el responsable haguessin d’escollir un
grup molt reduït de candidats reals. Tot i això, segons desgranarem, el fet que una gran
part dels finalment nomenats sobreposats participaren per altres vies en l’administració
municipal ens convida a pensar que la primera hipòtesi seria la més versemblant.
221. Així, entre d’altres, l’especier Guillem Ramon Joan, el paraire Joan Valldemia
o el sastre Bernat Ferrer només foren nomenats un sol cop.
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Ben mirat, el paper de la menestralia en relació amb la magistratura
centrada en afers urbanístics només tingué una certa continuïtat durant
els darrers anys del decenni de 1370.222
Si calgués fer esment de famílies que acumularen designacions
al llarg de diverses generacions, hauríem de referir-nos a nissagues
ben conegudes de l’estament superior, en concret, als Terrades, que
sumaren sis càrrecs, als Estruç i Sunyer, cinc càrrecs cadascuna, o
als Bordils i als Santceloni, quatre. Al mateix temps, no sorprèn gens
comprovar que totes elles pertanyien al grup selecte de dotze famílies
que accediren nou vegades o més al col·legi de jurats, o que, tret dels
Bordils, alguns dels seus membres també apareixen en la nòmina
dels més assidus al consell general (taula 38).223
Vist tot això, és evident que la figura de sobreposat de les obres
despertà un cert interès, com a mínim el d’algunes famílies o individus.
En aquest sentit, s’entreveuen dues grans possibilitats per explicar-ho.
D’una banda, que l’ofici tingués un atractiu per se, gràcies als àmbits
en què era possible incidir, de l’altra, que la seva «utilitat» estigués
més vinculada a intangibles com l’honorabilitat o d’altres valors que
rendibilitzaven a l’hora de construir una certa carrera política.
Pel que fa a hipotètics al·licients inherents al càrrec, les competències atribuïdes als sobreposats de les obres ens suggereixen que el
seu exercici feia possible controlar o, fins i tot, afavorir certs interessos
de tipus urbanístic. Disposem d’un repertori molt limitat d’episodis en
què s’evidenciï el paper concret que tenien aquests oficials municipals,
però en alguns sí que es demostra marge per autoritzar privatitzacions
de carrers sense sortida o per executar petites obres d’arranjament de
vies públiques (apartat «Els sobreposats de les obres»). D’aquí que
seria coherent la suposició que accedir a l’ofici de sobreposat de les
222. En concret, en les legislatures de 1376 i 1378 hi havia un mestre d’ofici en la
parella i dos membres de la mà menor en les de 1377 i 1379, a part que l’únic component
que coneixem de l’any 1378 per a l’ofici col·legiat que ara analitzem també ho era.
223. Aquesta circumstància és precisament la que detecta M. Turull a la vila de
Cervera durant el segle xiv. Segons aquest autor, a partir de mitjan dècada de 1360, tots
els que ocuparen el càrrec (allí denominat simplement «obrer») foren extrets del cos
d’assidus al consell, raó per la qual els membres de l’estament de mercaders i els individus
amb «una trajectòria —passada o futura— farcida de càrrecs polítics i responsabilitats en
el consell», per tal com l’ocupació reportava prestigi i reconeixement: M. Turull Rubinat,
La configuració jurídica del municipi..., p. 293-294. De fet, també podria plantejar-se que
era justament prestigi i reconeixement el que requeria un càrrec amb funcions arbitrals
com el d’obrer, encara que, segons el que hem aconseguit veure pel cas dels sobreposats
de les obres de Girona, els que ocuparen aquest ofici sovint hagueren de maldar amb
altres oficials o instàncies amb funcions similars com el batlle general de Catalunya o
els mateixos jurats de la ciutat.
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obres permetia, posem per cas, als grans senyors d’albergs, solars i
censos emfitèutics ubicats dins la ciutat de vetllar pels seus interessos
immobiliaris.224
No cal insistir en el fet que la majoria de famílies de la mà major
que hem esmentat, així com alguns dels mercaders que apareixen més
recurrentment en l’ofici, posseïen béns d’aquesta mena en les seves carteres d’inversió o en les seves herències.225 Així, els Sunyer, els Estruç,
els de la Via, els Prat (juristes) o els Bell-lloc, a banda de posseir diversos habitatges arreu del nucli urbà, foren els promotors d’establiments
o sectors d’urbanització en l’època d’expansió registrada les primeres
dècades del segle xiv i d’on obtingueren rendes durant dècades.226 Al
seu costat, però, l’exemple més rellevant és el de Joan Sarriera, fill del

224. Si no era exactament prendre decisions o traçar determinats projectes en
l’ordenament de places i carrers que els beneficiessin de manera directa, almenys estar
al corrent de qualsevol novetat respecte a això i aconseguir que la seva opinió fos
tinguda en compte.
225. Pel que fa a la tinença de finques urbanes i al mercat immobiliari en poblacions
catalanes i de la resta de la Corona d’Aragó a la baixa edat mitjana, vegeu: Manuel
Riu Riu, «La financiación de la vivienda, propiedad horizontal y pisos de alquiler en la
Barcelona del siglo xiv», a E. Saéz et alii (ed.), La ciudad hispánica…, vol. II, p. 13971405; Paulino Iradiel Murugarren, «Mercado inmobiliario, crédito y crecimiento urbano
medieval en Valencia», i José Ángel Sesma Muñoz, «Mercado inmobiliario en Zaragoza
(1370-1420): La reorganización urbana bajomedieval», Mercado inmobiliario y paisajes
urbanos en el occidente europeo (siglos xi-xv). Semana de Estudios Medievales Estella 2006,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2007, p. 377-415 i p. 417-470.
226. Un avantpassat directe de Guillem II Sunyer impulsà un establiment a l’àrea
del Mercadal l’any 1304, el ciutadà Eimeric de la Via (també ascendent directe de les
generacions que analitzem), un altre al carrer de la cort reial a principis de la dècada
de 1330, igual que el ciutadà Bernat Bordils o el jurista Pere I Prat, que ho feren, l’any
1337, al carrer dels Fusers, la mateixa zona on s’alçà la promoció d’obra del mercader
Jaume Bell-lloc: Josep Canal et alii, La ciutat de Girona en la 1a meitat del segle xiv: La
plenitud medieval, vol. IV, Història Urbana de Girona, Girona: Ajuntament de Girona,
1998, p. 19. Alguns d’aquests prohoms, atès l’abast de les seves possessions, donaren
nom a carrers sencers, com ara l’anomenat carrer d’en Sunyer: AHG, Gi-10, vol. 23,
s. f., 1373/07/11. Exemples aïllats de la inevitable implicació d’alguns d’ells per raons
particulars amb la gestió de les vies públiques poden ser situacions, com ara, la llicència
reial obtinguda l’any 1399 per Francesc II Santceloni per cloure un porxo d’un alberg
seu al carrer de la Draperia (AMGi, I.1.1., n. 34, f. 83r-v, 1399/12), una operació similar
a la que havia assajat anys abans (en concret pels volts de 1392) a tocar del portal del
burg de Sant Pere de Galligants però que havia fracassat des que s’havia iniciat un
plet amb el govern municipal (AMGi, I.1.1., n. 26, f. 6r, 1392/08/03). També és possible
vincular ciutadans de la mà mitjana que foren sobreposats amb conflictes similars, com
ara el botiguer Pere Moles, que fou sobreposat l’any 1442, molt poc després que tinguem
registrada una causa oberta per ell en tant que llogater d’un immoble, i el mercader
Joan Jordi de Llémena, com a conseqüència de l’enderrocament d’uns envans a la plaça
de les Cols ordenat precisament per la parella d’oficials municipals que aleshores feien
de sobreposats de les obres: AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1437/08/08.
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cirurgià reial Bernat I Sarriera, de qui heretà la senyoria del castell de
Requesens, un feu del rei situat dins el recinte primitiu de Girona que
incloïa rendes emfitèutiques substancioses i esteses en diferents punts
del sector de l’Areny, en especial, a l’extrem sud.227 Dins el col·lectiu de
mercaders de l’estament mitjà, en canvi, crida força l’atenció la figura
dels germans Pere i Nicolau Brugueroles: eren nebots (i de vegades
actuaren d’agents) de Guillem Brugueroles, sagristà segon de la seu
durant aquest període i, doncs, administrador d’una de les institucions
que acaparava el domini eminent de més immobles de la ciutat.228
La majoria d’interessos patrimonials de les nissagues esmentades
es traspassaren progressivament durant unes quantes generacions i al
mateix ritme que els seus membres també se succeïen en els òrgans
de poder local. Per això, el simple relleu gradual en aquestes posicions de poder els permetia conservar els instruments de control sobre
l’ordenament urbanístic que oferia el govern municipal. Així mateix, hi
ha almenys un cas en què es nota una gran coincidència entre la data
d’un nomenament com a sobreposat i l’esclat d’un conflicte urbanístic
que afectà de manera directa la família d’un dels oficials. Es tracta
de la designació de Francesc I Segurioles a la segona meitat de 1390,
moment en què justament s’estava a punt de resoldre la primera part
d’un llarg litigi entorn de l’anomenada obra d’en Vivers: un conjunt
d’habitatges impulsat pel jurista Arnau I de Vivers, a la dècada de 1340,
a l’oest del pla de Sant Pere de Galligants, que la família Segurioles
havia heretat i que amb la construcció de les muralles del raval va
haver de ser enderrocat per ordre reial. Els immobles, finalment, foren
expropiats amb la consegüent necessitat d’indemnitzar-ne els titulars.229
227. Segons es desprèn de diversos documents, aquest alou tingut en feu del rei
derivava d’una antiga possessió del llinatge Montcada que, havent passat per les mans
dels Cabrera, vescomtes de Girona, i els Requesens, retornà a la Corona: AHG, Gi-05,
vol. 130, f. 99r, 1357/04/27. Per a exemples d’alguns dels censos percebuts per raó de
l’esmentat castell: AHG, Gi-05, vol. 382, s. f., 1384/12/05; AHG, Gi-02, vol. 52, f. 244r-245v
(1389/06/15), 246r-v (1389/06/16), 248r-v (1389/06/16). Al marge d’aquesta circumstància,
Joan Sarriera també era senyor útil d’altres albergs, com ara un al carrer de la Tallada,
que acabà traspassant: AHG, Gi-06, vol. 93, f. 29v, 1401/02/28.
228. Quant al parentiu entre tots tres: AHG, Gi-04, vol. 203, f. 44r-46v, 1432/03/21.
Per exemple, l’any 1409, Nicolau actuava de batlle de l’esmentada sagristia, deixant de
banda que també posseïa diversos habitatges que dedicava al lloguer, com ara un al carrer
Ballesteries: AHG, Gi-06, vol. 115, s. f., 1407/09/17; AHG, Gi-10, vol. 85, s. f., 1435/05/14.
229. A propòsit del seu emplaçament: Josep Canal et alii, La ciutat de Girona
en la 1a meitat del segle xiv..., p. 36; C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I, p. 461.
Per referències indirectes a la part de l’herència del jurista Arnau I de Vivers que rebé
Ferrer de Segurioles, pare del Francesc que ara analitzem, atesos els continus serveis
prestats com a procurador i les remuneracions pendents per això: AHG, Gi-05, vol. 89,
f. 130v-132r, 1356/02/26. Després que s’hagués procedit a l’enderrocament parcial dels
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En casos com el de Segurioles, potser és igual de determinant el
fet que just el curs següent de ser sobreposat de les obres, l’any 1391,
l’antic obrer esdevingués jurat de la mà major per primera vegada a la
seva vida. En efecte, el lloc preeminent que ocupava el càrrec de jurat
en l’organigrama municipal i, segur que també, en el terreny pràctic
convida a pensar en la idea d’una progressió en la jerarquia d’honors.
En aquest sentit, l’ofici de sobreposat de les obres podria interpretar-se,
al costat d’altres oficis emanats del consell com el d’auditor de comptes,
mostassaf o cònsol de l’Hospital Nou, com una mena de trampolí per
impulsar membres del consell que tenien opcions d’accedir a la juraderia.
Si ens fixem primer en les grans famílies ciutadanes, trobem, certament, diversos exemples de joves que havien passat a formar part del
consell des de feia poc temps i que eren escollits sobreposats (paral·
lelament a altres càrrecs, diguem-ne, menors) poc abans d’assolir la
dignitat de jurats. Així, entre d’altres que podríem citar, veiem que
Guerau Estruç fou sobreposat de les obres els anys 1401 (el mateix any
que contragué matrimoni), 1426 i 1432, tot i que no arribà a ser jurat
fins la legislatura de 1427, és a dir, fins després d’assumir per segona
vegada aquest càrrec vinculat a aspectes urbanístics.230 Segueixen un
patró semblant Pere II Guillem Sunyer, que fou sobreposat per primer
cop l’any 1425 (ho tornà a ser els anys 1434 i 1438), just l’exercici
anterior al seu primer accés a l’executiu (any 1426), o Pere III Escala,
sobreposat l’any 1422 (repetí en la tasca els anys 1430 i 1440) abans
d’esdevenir jurat per primera vegada set anys després (1429).231

albergs, en una sentència del novembre de 1377, l’infant Joan proveí que la universitat
de la ciutat de Girona (així com dels habitants de la vegueria) n’havien d’indemnitzar el
senyor directe, o sigui, l’hereu de Ferrer de Segurioles, i els senyors útils amb un total
de 22.688 s. (13.700 s. corresponien al senyor directe), suma que s’obtindria mitjançant
la venda immediata de rendes mixtes a aquests implicats: ACA, C, reg. 1764, f. 185r-v,
1377/11/04, Girona. L’any 1385, tanmateix, la família Segurioles encara no ho havia
cobrat tot, i, a fi d’evitar l’execució iniciada, els jurats, en el context d’una emissió per
finançar la guerra aleshores en curs contra el comte d’Empúries, vengueren un censal a
Francesc I Segurioles, el qual, a més, en anys successius fou nomenat síndic per proveir
fons per completar l’emmurallament, en essència, del burg de Sant Pere: AMGi, I.3.3.2.4.,
RG: 72. Quant al procés que conduí, en darrera instància, a l’expropiació dels immobles
per part del municipi, el qual, a partir de 1392 i en una operació que s’allargà durant
dècades, establí el solar a nous particulars o el cedí a altres damnificats per causa dels
treballs de fortificació: AMGi, I.1.1., n. 25, f. 28r-29v (1392/03/04), 47r-v (1392/05/30);
AMGi, I.1.1., n. 36, f. 96r-97r, 1403/03/16; AMGi, I.1.1., n. 46, f. 28v-30r, 1421/04/26.
230. Taula 18. Quant a les cartes de les noces que Guerau havia de celebrar amb
una filla de l’expert en lleis Ramon de la Via: AHG, Gi-06, vol. 93, f. 12r, 1401/01/20.
Cal afegir-hi, a més, que des d’aproximadament 1424, Estruç exercia de diputat local
del General: taula 14.
231. Taula 37.
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Una altra mostra similar ens la proporciona la família Terrades,
especialment destacada en l’exercici del càrrec de sobreposat en el
decenni de 1430, coincidint precisament amb el fet que una branca
instal·lada a Barcelona els primers anys del segle xv retornà aleshores
a Girona. Hi ha la trajectòria de Pere I Terrades, que començà per les
magistratures de sobreposat de les obres (1392) i de mostassaf (1394)
i arribà a jurat per la mà major la legislatura de 1401 i de 1402. En
línies generals, reproduí aquest itinerari el seu primogènit Francesc III
Terrades, sobreposat l’any 1430 (així com l’any 1439) i regidor per primer
cop un quinquenni després (1435). També ens interessa remarcar el cas
del cosí de l’esmentat Pere I Terrades, Joan Terrades, fill del llicenciat en lleis Vidal Terrades. Joan, mercader de professió, probablement
havia emigrat a la Ciutat Comtal fins que l’any 1433 (coincidint, més
o menys, amb el seu casament amb una filla del puixant mercader
Joan I Anglès) feu el jurament preceptiu per recuperar la condició de
gironí. Fou sobreposat el mateix 1433 i, posteriorment, els anys 1437
i 1445, i no accedí a l’executiu fins l’any 1447.232
Aquesta dilació entre l’exercici de l’ofici de sobreposat i el de jurat,
doncs, pogué oscil·lar entre només un any i gairebé una dècada. Tot i
això, també és possible que algun membre de les nissagues patrícies
que comptaren amb sobreposats no tingués mai l’oportunitat d’ingressar
al col·legi de jurats. Això és el que li passà a Arnau II Sarriera, que,
malgrat ser sotsveguer en el bienni 1389-1390 i sobreposat l’any 1404,
no ostentà mai el càrrec de jurat.233
El conjunt de famílies adscrites a la mà mitjana invaliden l’esquema apuntat que situaria aquesta ocupació com a tràmit previ ineludible per formar part de l’executiu.234 En aquest sentit, cap dels tres
representants de la família Bell-lloc (Guillem I, Pere III i Guillem II)
passà per la magistratura de sobreposat abans que per l’executiu, sinó
que ho foren els anys 1362, 1380 i 1406, tot i que havien estat, respectivament, edils per primera vegada els exercicis de 1349, 1370 i

232. Taula 37. A propòsit dels contractes per l’enllaç amb Elena Anglès preparats
la tardor de 1432: AHG, Gi-02, vol. 172, f. 30v-32r, 1432/10/23. Pel que fa a l’adquisició
de la ciutadania gironina: AMGi, I.1.1., n. 51, f. 11r, 1433/01/01.
233. Ja hem comentat el cas a l’apartat «Els sotsveguers: patricis i mercaders
amb connexions».
234. Encara que, és clar, hi ha igualment individus que passaren per la magistratura
d’afers urbanístics abans d’accedir a l’executiu, com ara Francesc Trilla (sobreposat l’any
1357 i jurat per primer cop l’any següent), Pere Brugueroles (sobreposat l’any 1405 i
regidor per primera vegada un quadrienni més tard) o Berenguer III Hospital (sobreposat
l’any 1380 i jurat per primer cop tres anys després): taula 37.
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1371, entre altres ocupacions.235 S’observa el mateix en el mercader
Pere II Benet, que ja havia estat jurat l’any 1393, i que l’any 1404 fou
designat sobreposat per primera vegada; en Joan Marcó, el qual, quan
fou nomenat l’any 1407, ja havia accedit a l’executiu quatre vegades,
entre molts altres càrrecs, o en Joan Medir, sobreposat l’any 1401, per
bé que temps abans havia estat regidor més d’una vegada i, fins i tot,
batlle de la ciutat.236
Per una altra banda, el perfil ja comentat de Nicolau Brugueroles, de manera semblant al del prohom Arnau II Sarriera, indica una
dimensió complementària de l’ofici de sobreposat, ja que, com que se
situava una o dues posicions per sota de la magistratura principal en
l’escala de dignitats del sistema polític municipal, de vegades devia
servir com una mena de compensació a secundogènits o a individus
que no constituïen el membre de referència d’una família a l’hora
d’ingressar a la juraderia.
Pel que fa als vuit representants de la mà menor que foren alguna
vegada sobreposats, les seves trajectòries continuen posant en relleu
que la connexió entre aquest càrrec i l’executiu no era sempre automàtica. És a dir, el fet de ser designat sobreposat no garantia ni de bon
tros, ser nomenat jurat al cap de poc.237 Alhora, demostren que, en cas
d’ocupar ambdós oficis, l’ordre seguit no havia de respectar necessàriament la jerarquia que se’ls suposa. De fet, només en la meitat dels
exemples d’aquesta mà els individus en qüestió foren, com a mínim,
un cop sobreposat i un cop jurat. A més, d’aquests quatre, tan sols
l’especier Guillem Ramon Joan fou elegit sobreposat abans que regidor (els anys 1376 i 1378, respectivament). Per contra, tant el draper
Ramon Tortosa de Queixàs com el pellisser Nicolau Vilossa entraren
abans a la juraderia que no pas exerciren l’ofici de sobreposat de les
obres (això passà els anys 1351 i 1357 en el cas de Ramon, i els anys
1377 i 1378 en el de Nicolau). Així mateix, el guasper Pere Collell, en
realitat, actuà de substitut de Joan Vinyoles, ciutadà que, juntament
amb Pere II Bordils, havia estat nomenat sobreposat l’1 de gener de
1400, però que morí durant els primers mesos de la legislatura.238 Collell havia estat designat precisament un dels jurats de la mà menor i

235. Per a Guillem II i Pere III Bell-lloc, vegeu taula 37. Per a la resta: taules 16
i 18.
236. Per a Joan Marcó i Joan Medir: taula 37. Per a Pere II Benet: taules 16 i 18.
237. En el cas justament de la mà menor, ateses les dificultats per accedir a
l’executiu per raó de la desproporció entre el volum demogràfic de menestrals i les places
disponibles, aquesta circumstància esdevenia encara més improbable.
238. AMGi, I.1.1., n. 36, f. 23r-v, 1401/05/27.
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se li encarregà la tasca d’auxiliar Bordils, en un gest que emfasitza la
bona consideració que tenia per a alguna de les famílies més influents
de la ciutat, singularment els Margarit, aquest menestral dedicat a la
confecció de peces metàl·liques per a armament.239 Amb tot, resulta
prou significatiu que Pere Collell, més enllà d’aquesta circumstància,
pels volts de 1391 també hagués exercit de lloctinent del batlle de la
ciutat. I és que succeeix el mateix amb el paraire Joan Valldemia, encara que en aquest individu la tasca de sobreposat (l’any 1377) precedí
a la de sotsbatlle (duta a terme pels volts de 1385).240
Sens dubte, alguna mena de vinculació existia entre ambdues esferes, entre l’àmbit dels sobreposats de les obres i el dels lloctinents dels
oficis jurisdiccionals de la monarquia. En casos com el de Collell sembla
que tot plegat resultés de les maniobres de nissagues que intervenien
en la política local des de fora dels òrgans municipals. Tanmateix,
l’exemple de Valldemia mostra que el pas d’una esfera a l’altra podia
deure’s, igualment, a una trajectòria personal i deslligada d’influències
externes. De tota manera, una connexió similar també es detecta en
el mercader Bernat II Geroní que, com ja hem dit, mereix una certa
atenció perquè fou sobreposat tres vegades durant la dècada de 1430.
Però és que, ultra això, havia succeït el seu pare durant un breu lapse
entre 1415 i 1416 en la lloctinència d’un oficial, en certs àmbits, encara més decisiu que el batlle delegat pel monarca a la ciutat, el batlle
general de Catalunya (taula 13).241 Tal com insistirem a propòsit del
mostassaf, cal suposar que es travaren constantment vincles entre els

239. En concret, tenim força referències del fet que tant Pere Collell com el seu
pare homònim actuaren sovint de procuradors en afers diversos dels Margarit, en concret
de Bernat III Margarit, cavaller i curial de Joan I, tant en la seva etapa d’infant com una
vegada entronitzat, així com del germà d’aquest Bernat, el donzell Joan I Margarit, al seu
torn, de la casa del rei Martí I: AHG, Gi-01, vol. 121, f. 122r, 1379/11/29; AHG, Gi-11,
vol. 11, f. 6v-7r, 1391/08/22; AHG, Gi-11, vol. 38, s. f., 1399/07/03; AHG, Gi-11, vol. 25, s.
f., 1406/03/08; AHG, Gi-06, vol. 124, s. f., 1411/12/08. També feu d’intermediari per altres
famílies com els Gornall (amb qui acabaria coincidint justament a la cort de delegats
reials a la ciutat): AHG, Gi-11, vol. 4, s. f., 1380/10/13. De fet, en un any força conflictiu
com el de 1402, els jurats denunciaren als oficials reials de la ciutat una resistència al
mostassaf del fill de Francesc II Gornall que es deia que habitava en un mateix alberg
amb el cavaller Bernat II Margarit i el personatge que ara analitzem: AMGi, I.1.2.1., llig.
8, reg. de 1401-1402, f. 27v-28r, 1402/02/14. Finalment, aquests serveis tant als Margarit
com als Gornall es perllongaren a través de la figura del fill del Pere Collell guasper que
ara veiem, l’escrivà Bartomeu Collell: AHG, Gi-11, vol. 26, s. f., 1405/02/10.
240. Vegeu taules 12 i 18.
241. Tot i això, fou substituït força ràpid en comparació amb el seu progenitor,
Bernat I Geroní, que, d’altra banda, a diferència d’ell, també actuà de mostassaf una
vegada i participà en la gestió de fons destinats a les obres de les muralles a la dècada
de 1370.
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inspectors urbanístics associats al consell municipal i els agents territorials del funcionari reial per excel·lència en l’àmbit de l’espai públic
al Principat? En certs moments sí, però no de manera contínua: en
els tres casos de la mà menor que ens quedaven per comentar, el del
draper Francesc Mestre, el mercer Francesc Bells i el sastre Bernat
Ferrer, la funció de sobreposat és l’únic paper que, vistes les dades
reunides, tingueren dins l’escena del poder local.
* *

*

Arribats a aquest punt, la revisió duta a terme de la llista de
sobreposats de Girona ens permet extreure les conclusions següents:
en primer lloc, és evident que l’exercici de l’ofici de sobreposat formà
part de la carrera de molts dels prohoms que tingueren una trajectòria
destacada en l’administració local gironina. Fins a cert a punt, resulta
comprensible que la capacitat decisòria o la informació privilegiada
en matèria urbanística que oferia el càrrec constituís un atractiu per
als col·lectius amb interessos patrimonials muralles endins.
De tota manera, i en segon lloc, es pot demostrar millor i en més
casos el valor de l’ofici relacionant-lo amb la possibilitat d’escalar a
posicions superiors en la vida política local. En especial entre algunes
de les grans famílies, els seus membres més joves passaren per aquesta
magistratura en una etapa prèvia a l’accés per primer cop a l’elit del
govern. Amb tot, l’exemple de molts mercaders de la mà mitjana posa
de manifest que això era tan sols una possibilitat i que no depenia
d’un guió inamovible. I també constituïa tan sols una opció el fet
que la magistratura de sobreposat es convertís en l’aspiració màxima
de gironins que, perquè eren secundogènits o membres de branques
secundàries, no esdevingueren mai el representant principal del seu
grup familiar.
En darrer lloc, en les etapes més puntuals que hi arribaren mestres
d’ofici, així com determinats membres de l’estament mitjà, s’entreveuen
connexions que van més enllà dels circuits absolutament cenyits als
càrrecs nomenats el dia 1 de gener de cada any. En concret, se n’intueixen amb l’entorn de la cort del monarca, amb les estructures de
delegació del rei al territori i amb el representant regional del batlle
general de Catalunya. En definitiva, en comptes d’analitzar-lo com un
objectiu per si sol, el càrrec de sobreposat cal estudiar-lo juntament
amb la resta de magistratures vinculades al consell general i que, al
capdavall, suposaven sempre una forma de distinció entre la vuitantena i escaig dels seus components. Per això, ens centrarem ara en una
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figura paral·lela com la del mostassaf, la qual permet seguir explorant
la majoria d’hipòtesis que hem plantejat.
El càrrec de mostassaf: una via a mig camí entre el municipi i l’administració reial
En efecte, segons hem vist, l’ofici de mostassaf exigeix la consideració doble de peça subalterna de l’administració reial i de posició
destacada dins els quadres de l’ens municipal, per tal com la persona que l’exercia, a pesar de ser dipositària d’atribucions cedides pel
monarca, executava la voluntat del govern local. Tal com també hem
explicat, en el cas de Girona i d’altres ciutats catalanes aquesta naturalesa dual del càrrec quedava especialment palesa en la forma que cada
any s’escollia. Recordem que es basava en la preparació d’una terna
per part dels jurats que cessaven i que, de cara a l’elecció definitiva,
era remesa, durant una primera etapa, al monarca, posteriorment al
batlle general de Catalunya i, des de principis del segle xv, al lloctinent
d’aquest oficial al bisbat (apartat «El mostassaf: entre les prerrogatives
reials i la potestat normativa del municipi»). L’especificitat del canal
d’accés, per tant, ens alerta de la importància de tenir en compte factors que transcendien el consell com a plataforma bàsica per accedir
a posicions de poder.
Comencem, però, comentant les dades de què disposem a propòsit
dels que exerciren l’ofici de mostassaf a Girona entre mitjan segle xiv
i mitjan segle xv. El nostre propòsit és centrar-nos en els noranta-tres
mandats compresos entre els anys 1351 (és a dir, la legislatura exacta
d’instauració del càrrec per privilegi reial) i 1443 (taula 19). Com en
altres casos, les fonts conservades presenten certes limitacions de cara
a completar la relació. Així, atesa l’absència d’una sèrie específica de
registres lligats a l’ofici, hem conegut la identitat dels successius titulars gràcies a diferents documents. En primer lloc, hem localitzat en
diversos volums de la Cancelleria Reial algunes de les confirmacions del
candidat elegit expedides pel rei Pere III o pel seu primogènit, l’infant
Joan, en tant que duc de Girona i, més endavant, com a sobirà, així
com pel rei Martí. Força sovint ha calgut recopilar referències indirectes
aparegudes en els llibres de negocis del consell i de la juraderia, ja que
era on s’incloïa la terna completa d’aspirants confegida pel municipi,
per bé que gairebé mai no hi apareix el nom de qui s’acabava triant.
Per tal de compensar aquestes mancances, de vegades s’ha hagut de
recórrer també a protocols notarials de procedència diversa. Insistim,
però, que en alguns exercicis no tenim constància de la designació final,
sinó només de la terna preparada pels regidors sortints. Tanmateix,
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les ternes també aporten informació valuosa i seran objecte d’algunes
consideracions. Mitjançant les diverses fonts esmentades, i deixant de
banda aquest últim aspecte, ha estat possible conèixer qui fou mostassaf
en 53 dels 93 exercicis analitzats. El percentatge documentat és del
56,99  %, una xifra una mica superior al de la parella de sobreposats.
Encara que, com ja hem dit, les tres mans en què es dividia la
comunitat política gironina no condicionaven directament la tria del
mostassaf, fem un cop d’ull, d’entrada, a l’adscripció estamental dels
individus identificats que ocuparen el càrrec. Així, veiem que vint-i-sis
pertanyien a la mà major (49,06   %), vint a la mitjana (37,7   %) i set a la
menor (13,2   %) (taula 41). El predomini dels dos principals estaments
és força clar.242 I més constatant que no hi ha cap representant de la
mà menor després de 1400 i que, al capdavall, molts d’aquells set no
eren realment menestrals o practicants d’un ofici manual.243
Seguint un esquema analític similar a l’emprat per als sobreposats,
prendrem les hipotètiques reiteracions com una mostra de l’interès
que despertà entre la societat gironina la mostassaferia. Tot i això, en
consonància amb el que ja suggeríem, les possibilitats reals de repetir
estaven també condicionades pel fet que cada any tan sols es designava
un únic mostassaf, per contrast amb el nombrós col·lectiu de consellers o l’equip de govern de sis membres. En aquest sentit, comprovem
que, com a màxim, hi ha persones que repetiren dues vegades i no
pas més (taula 19). Concretament, succeí tan sols amb els ciutadans
honrats Ramon Prat (1388 i 1392) i Jaume Avellaneda (1403 i 1437),

242. A falta de més reconstruccions de les llistes de mostassafs d’altres localitats,
la comparació amb la Tarragona quatrecentista evidencia força diferències. Segons afirma
F. Cortiella, allí era insòlit que un ciutadà de la mà major exercís l’ofici, ja que normalment
corresponia als de la mitjana i, sobretot, als de la menor. Tot plegat anava força lligat
als sistemes electorals implantats a partir de 1420, en què es nomenava l’ofici juntament
amb els obrers per mitjà d’uns mecanismes d’atzar i en què el representant de l’estament
superior seria l’obrer, mentre que els de la mitjana i menor, els mostassafs: F. Cortiella
Òdena, Una ciutat catalana a darreries de la baixa edat mitjana..., p. 104-105.
243. Constitueixen l’excepció a això darrer l’especier Nicolau Cavalleria, el manescal
Pere Roure i el bosser Llorenç Estanyol, tots tres rodejats de circumstàncies específiques
que assenyalarem. Els més primerencs, com ara Guillem Queixàs o Guillem II Guic, no
deixaven de ser actius mercaders de l’etapa prèvia a la consolidació de la menestralia
pròpiament dita en la quota política de la mà menor, mentre que Jaume Torre era
habitant de l’Horta gironina i segurament senyor de distintes explotacions agràries.
Pel que fa a diverses notícies sobre Jaume Torre i les gestions fetes per contractar mà
d’obra per a les seves finques i, alhora, en el camp del crèdit: AHG, Gi-05, vol. 255, s. f.,
1361/10/29; AHG, Gi-07, vol. 18, f. 7v, 1379/05/08; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/06/30,
AHG, Gi-05, vol. 422, s. f., 1386/01/31. En l’heretament a favor del seu fill s’observen
algunes possessions que van des d’una residència principal a l’Horta fins a un alberg al
Mercadal: AHG, Gi-11, vol. 22, s. f., 1402/10/21.
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el mercader Pere Brugueroles (que, en realitat, fou nomenat l’any 1411
i, com la resta de magistrats, se’l requerí per continuar en l’exercici
següent), el botiguer Pere Berenguer Joan Moles (1415 i 1425) i Jaume
Torre (1383 i 1400).
Des del punt de vista dels grups familiars, veiem només cinc nissagues de la mà major en què més d’un membre fou designat mostassaf.
Es tracta dels juristes Adroer,244 els Moles,245 els Reixac,246 els tothora
presents Sunyer,247 els Vinyoles,248 i, finalment, els Terrades.249 Certament,
estem davant d’algunes de les famílies que també coparen els càrrecs
de jurat (per damunt de la desena), com ara els Sunyer o els Terrades.
Però, al mateix temps, encara que els Adroer es trobin entre els grups
familiars amb una presència més reiterada dins l’executiu (igual o per
sobre dels cinc càrrecs), els Reixac, Moles i Vinyoles, dins el període
analitzat, tan sols ostentaren l’ofici de regidor entre tres i quatre cops.
En suma, no es detecta una correspondència excessiva entre els oficials
encarregats del control de l’activitat manufacturera i dels mercats i els
membres més assidus a l’executiu municipal.
Amb tot, la mostra disponible no permet determinar el perquè
d’aquestes diferències. Per això, podem provar d’aproximar-nos des d’una
altra perspectiva a la presumpta concurrència per assolir la magistratura de mostassaf tot analitzant els exercicis en què hem localitzat la
peça bàsica del procediment electoral, la terna elaborada per l’equip
de jurats que acabava mandat. D’entrada, corroborem definitivament
que la paritat entre mans no influïa en la selecció dels candidats a
mostassafs. Només en les llistes preparades els anys 1370 i 1401 es
proposaren tres noms en què quedaven representades cadascuna de
les tres mans, mentre que en tota la resta (una trentena) l’equitat es
trencava en la majoria de casos amb la proposta de dos prohoms de
la mà major (o fins i tot tres).250
244. Ocupà el càrrec Francesc II Adroer l’any 1371, el seu primogènit Antoni
l’any 1404 i un altre descendent homònim l’any 1408.
245. Amb el botiguer Pere Berenguer Joan Moles ja citat i el seu fill Pere, que
actuà de mostassaf l’any 1440.
246. Ho fou Bernat I Reixac l’any 1391, el seu fill —o germà— Pere l’any 1401
i el segur que fill del primer, Bernat II Reixac, l’any 1433.
247. Hi arribà Ramon Sunyer l’any 1359, el seu nebot Pere I Sunyer l’any 1369,
Pere II Sunyer, fill d’aquest últim, l’any 1397 i un descendent més llunyà de la branca
que sorgí del germà de Pere I, Francesc, l’any 1443.
248. Ostentà la magistratura Joan Vinyoles l’any 1384, el seu fill Guillem l’any
1428 i el seu altre fill Pere l’any 1438.
249. Exercí l’ofici Pere I Terrades l’any 1394 i el seu fill Francesc III Terrades
l’any 1427, coincidint que el seu pare era jurat.
250. Només puntualment s’hi inclogueren dos membres de l’estament mitjà o dos
de la mà menor. Seguint l’ordre cronològic, detectem les següents repeticions de dos o
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D’altra banda, cal suposar que, si es tenia la voluntat ferma d’esdevenir mostassaf o algú manifestava molt d’interès que ho fos un
familiar o una altra persona afí, un dels mitjans per aconseguir-ho
passava per introduir reiteradament un mateix candidat a la terna fins
que fos escollit pel monarca o pel funcionari reial corresponent. Com
és lògic, només podem veure si era habitual la presència reiterada en
aquestes propostes enviades des de la juraderia quan hem restituït
sèries mínimes de dos o més exercicis.
Revisades aquestes sèries, no es detecta cap exemple de repetició
entre els lapses 1369-1370, 1399-1402, ni tampoc entre els anys 1422 i
1424. Per contra, sí que es produeixen reiteracions entre 1413 i 1414,
quan s’hi inclogueren el mercader Pere III Trilla i el draper Joan Devesa
i, finalment, Trilla acabà sent designat mostassaf. De manera semblant,
entre 1418 i 1419 repetí a la terna Pere I Miró. Entre 1424 i 1425 ho
feu el també ciutadà honrat Pere I Terrades, un cas clar d’insistència,
ja que hi tornà en les ternes de 1430, 1433 i 1434, si bé només ens
consta que fou mostassaf en la seva joventut, en concret l’any 1394.
D’altra banda, l’any 1426 hi aparegué el mercader Jaume Anglès (de
fet, juntament amb el seu germà Joan I), quan ja havia format part
de la de 1424. Un altre exemple prou il·lustratiu i que afecta parents
directes és el dels Ramon Sampsó pare i fill: mentre que aquest, Ramon II, repetí com a candidat en els exercicis de 1430, 1431 i 1432
(en aparença, però, sense fortuna, si bé és cert que ja havia aconseguit
el càrrec l’any 1424), el pare, Ramon I, ho feu els anys 1433 i 1434.
Tampoc no podem certificar que tingués èxit el mercader Bernat II
Teixidor, proposat successivament les legislatures de 1431 i 1432.
A més de la insistència, caldria esperar que un determinat grup o
família aprofités qualsevol oportunitat per presentar candidats favorables
als seus interessos. Tenint en compte els mecanismes fixats, els responsables últims d’introduir uns electes concrets a la terna eren els mateixos magistrats que l’elaboraven i en quedaven exclosos la resta de
membres del consell, per contrast amb les altres magistratures. A partir
tres membres d’una mateixa mà: 1369 (dos membres mà major), 1374 (dos mitjana); 1377
(dos mitjana), 1387 (dos menor), 1391 (dos major), 1393 (dos major), 1399 (dos major),
1400 (dos major), 1402 (dos major), 1403 (dos major), 1407 (dos mitjana), 1411 (dos
mitjana), 1413 (dos mitjana), 1414 (dos mitjana), 1418 (dos major), 1419 (dos major),
1422 (tres major), 1423 (dos mitjana), 1424 (dos major), 1425 (dos major), 1426 (dos
mitjana), 1427 (tres major), 1429 (dos mitjana), 1430 (dos major), 1431 (dos mitjana),
1432 (dos major), 1433 (tres major), 1434 (dos major), 1437 (tres major), 1439 (dos
major), 1440 (tres mitjana), 1441 (tres major), 1443 (tres major). Tampoc fou possible
en anys de certa disputa o inestabilitat en el govern en què es generà més d’una terna,
com ara els anys 1390 i 1438.
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d’aquesta premissa, s’adverteixen coincidències simptomàtiques entre
els jurats que deixaven el càrrec i els candidats a exercir de mostassaf
en el curs següent? Cal respondre que sí, per bé que s’hi ha d’afegir
que coincidències així es produïren més d’una vegada però no pas any
rere any. Per exemple, de vegades un dels jurats proposà un germà a
la llista de candidats. Ho feu Pere III Bell-lloc, jurat de 1376, que «col·
locà» el seu germà Bernat Bell-lloc a la terna de 1377; igual que Pere
II Estanyol, regidor de l’any 1390, que, en una de les dues propostes
que sorgiren paral·lelament, tingué present el seu germà Llorenç per
l’any següent;251 o Narcís Miquel, dins l’executiu l’any 1423, des d’on
proposà el seu germà Gabriel i Ramon II Sampsó, un nebot seu que,
en efecte, esdevingué mostassaf. També ho aconseguí l’any 1440 Eimeric III de la Via amb el seu germà Gabriel de la Via, mentre que no
tingué la mateixa sort el jurista Ramon de la Via, jurat de 1410, amb
el seu nebot Narcís de la Via.252 No falten, és clar, casos anàlegs entre
pares i fills, com ara Bernat I Sitjar, que, en el marc de la conflictiva
elecció de 1390, pensà en el seu fill homònim; Ramon I Sampsó, edil
de 1430, que feu el mateix amb Ramon II; o Pere Guillem II Sunyer,
jurat de 1442, amb el seu fill Francesc Sunyer.253
Semblantment, no hi ha constància de cap disposició que impedís
els «autonomenaments»; d’aquí que en trobem uns quants. Es tracta,
en concret, dels casos de Pere II Bordils entre els anys 1392 i 1393,
de Guillem II Escala entre 1401 i 1402, del mercader Pere III Trilla
entre 1412 i 1413, del ciutadà honrat Francesc II Santceloni entre
1421 i 1422, dels comerciants Joan I Anglès entre 1425 i 1426, Pere
Brugueroles entre 1429 i 1430, i Bernat II Teixidor entre 1430 i 1431,
així com del patrici Bernat II Reixac entre 1432 i 1433.
Ara bé, la designació de parents o els «autonomenaments» per
part dels jurats que redactaven la terna de candidats no asseguraven
que el monarca o el seu representant es fixés en aquelles opcions en
detriment de la resta. Ben mirat, d’entre tots els exemples a què hem
fet al·lusió, els casos coneguts d’èxit, és a dir, d’electes que resultaren de
procediments com aquests i que esdevingueren els candidats designats
definitius, no són gaires: només ho aconseguiren Narcís Miquel amb
el seu nebot Ramon II Sampsó l’any 1424, Bernat II Reixac en el seu
«autonomenament» l’any 1433, Eimeric III de la Via amb el seu germà
Gabriel de la Via l’any 1441 i, en darrer lloc, Pere Guillem II Sunyer

251. Arbre genealògic 13.
252. Arbres genealògics 10, 20, 23.
253. Arbres genealògics 23, 28, 29.
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amb el seu fill Francesc l’any 1443. En efecte, la majoria tingueren
lloc a la fi del període analitzat. Al mateix temps, però, sorprèn que
dels jurats que s’inclogueren a ells mateixos com a candidats només
un aconseguís accedir a l’ofici. Realment era sempre el seu objectiu?
I, en tot cas, el sobirà o els seus funcionaris veien amb mals ulls la
pràctica i evitaven tant com podien cedir a les pretensions de determinats prohoms? O, en un supòsit una mica més rebuscat, se sabia
d’antuvi que les designacions de parents o els «autonomenaments» no
serien acceptats i l’estratègia servia, més aviat, de cara a facilitar el
camí a l’elecció a tan sols un o dos dels noms proposats bo i eliminant
la competència de candidats amb possibilitats reals?
Davant de la mostra recollida realment resulta complicat decantar-se
per una de les hipòtesis suggerides. Al capdavall, no devia tractar-se
ni d’un extrem ni de l’altre. Tot i això, queda clar que els magistrats
que acabaven el mandat, com a responsables de la terna elevada al
monarca o als oficials responsables, tenien un paper important a l’hora
de filtrar aspirants a ocupar el càrrec de mostassaf i que es detecten
certs moviments (designació de parents o «autonomenaments») per
formar una nòmina de candidats ajustada a certs interessos personals.
En definitiva, pel que acabem de veure, continuaria sent vàlida, en línies
generals, la idea que l’ofici era l’objectiu de determinats gironins. Ara
hauríem de valorar la mena d’interessos que despertava.
Tot recordant el que ja hem dit, les funcions principals d’aquest
oficial de naturalesa reial, però que executava la voluntat del municipi,
es resumirien a vetllar pel bon funcionament dels mercats i de la producció manufacturera a la ciutat. En essència, per tant, s’encomanava
al mostassaf una tasca de supervisió i control de disposicions que no
elaborava ell unilateralment, sinó que havien estat preparades pel consell general o l’equip de govern. D’aquí que la discrecionalitat de què
gaudia tampoc fos excessiva. Per això, el plantejament més raonable
seria que el càrrec constituís sobretot un bon observatori d’informacions
diverses sobre l’activitat econòmica a la ciutat.
Intentem buscar entre els mostassafs del període analitzat perfils
que avalin aquesta possibilitat, és a dir, individus que, per les dades
que en coneixem, seria plausible que els seduís la idea de controlar
de prop l’evolució del preu d’un determinat producte o les tendències seguides en la producció d’altres. Com hem vist, la gran majoria
d’ocupants de l’ofici eren prohoms de la mà major i comerciants, de
manera que, d’entrada, sembla que estiguem davant de gent interessada
en aspectes com els esmentats.
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Des d’aquesta òptica, crida l’atenció una figura de la primera meitat del segle xv, la del botiguer Pere Berenguer Joan Moles, que fou
mostassaf els anys 1415 i 1425. Fill del jurista Pere Moles, conseller
de l’infant i posteriorment rei Joan I (circumstància que, sens dubte,
n’afavoria la reputació), el qual es dedicà a regentar un petit establiment
dedicat al comerç al detall després de casar-se amb una germana dels
Anglès, mercaders emergents ja esmentats, amb un dels quals, entre
altres socis, impulsà una important societat mercantil.254 Així mateix,
actuà de sotsdelegat del comissari reial d’un maridatge i la majoria de
vegades que accedí a l’executiu per la mà mitjana, exercí de clavari dels
jurats.255 Un cas amb certs paral·lelismes amb el de Pere Berenguer Joan
Moles, encara que només ens consta que fou mostassaf una vegada, és
el del draper Pere II Domingo. S’inicià com a factor d’una important
companyia drapera i finalment n’impulsà una de pròpia amb el seu
nebot Joan Fornells, també draper, i ostentà el càrrec en el seu darrer
any de vida (1410), i, a més a més, fou sotsveguer a principis dels
anys 1390. Un cop traspassat, el succeí una descendència també molt
implicada amb el món del comerç.256 Per tot això, doncs, els perfils de
Moles i Domingo s’ajusten força al prototipus que imaginaríem d’un veí
desitjós de controlar informacions manejades en primera persona des
254. A propòsit del pare, que, mentre actuava de conseller del duc de Girona i
abans que finalment aquest fos entronitzat, fou jutge d’apel·lacions de la demarcació
gironina entre 1376 i, com a mínim, 1387: AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/03/15; AHG,
Gi-09, vol. 21, f. 131r-v, 1393/03/06; C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vols. I (p. 141), II
(p. 344, 348). Val a dir, d’altra banda, que Pere Moles no apareix esmentat entre els
curials de Joan el Caçador processats el maig de 1396: M. Mitjà, «Procés contra els
consellers...», p. 375-417. Quant a les noces de Pere Berenguer Joan amb Margarida Anglès
(si bé aquesta morí i Pere Berenguer Joan es tornà a casar amb la filla d’un mestre en
medicina de Lleida): AHG, Gi-11, vol. 27, s. f., 1405/10/09. Respecte de la societat amb
Joan I Anglès i el draper Antoni Portell: AHG, Gi-04, vol. 77, s. f., 1420/05/30; AHG,
Gi-04, vol. 101, s. f., 1430/03/02.
255. A propòsit d’aquesta demanda fiscal i del paper de Moles l’any 1416 com a
delegat de Bernat Gallac, receptor i administrador general de les despeses exigides per
Ferran I al Principat de Catalunya amb motiu del matrimoni del futur Alfons IV: AHG,
Gi-07, vol. 82, s. f., 1416/05/30. Sobre l’esmentat maridatge: apartat «Els maridatges».
256. En concret, fou l’agent d’un obrador de draps de ciutadans influents (apartat
«Els sotsveguers: patricis i mercaders amb connexions»). A propòsit del negoci que tingué
amb Fornells: AHG, Gi-10, vol. 51, s. f., 1408/01/18. Quant a la seva mort mentre exercia
el càrrec i la regència assumida pel seu fill Joan, també mercader vinculat al comerç de
teles: AMGi, I.1.1., n. 52, f. 32/1-31/18, 1423. Val a dir que el pare de Pere II Domingo
morí intestat a Sicília amb tota probabilitat mercadejant, mentre que els fills d’aquest
també participaren, mentre encara era viu, en expedicions comercials per la Mediterrània,
i, en una etapa posterior, invertiren en equipaments per a la manufactura tèxtil, com
ara en parts de molins drapers i en tiradors, entre altres afers: AHG, Gi-01, vol. 197,
f. 147v-148r, 1374/07/13; AHG, Gi-01, vol. 260, f. 92r-93r, 1400/06/21; AHG, Gi-10, vol. 51,
s. f., 1407/06/27; AHG, Gi-01, vol. 352, s. f., 1412/05/05.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

589

de l’ofici de mostassaf. Una capacitat que devia unir-se a la distinció
implícita a l’ofici per desmarcar-se dels seus col·legues de professió i
de la resta de veïns.
Malgrat casos com aquests, però, és cert també que en força nomenaments, en especial els de la sèrie temporal 1370-1380, pesaven
factors aliens a les iniciatives particulars dels que finalment sortien
designats, per la qual cosa la gestió de la mostassaferia no forçosament
tenia a veure amb les estratègies empresarials de determinats veïns.
Al capdavall, una panoràmica general de la identitat dels qui ocuparen l’ofici revela que bastants eren mercaders actius amb interessos
semblants als que podien tenir Moles o Domingo, però no pas tots, o,
almenys, aquesta no es presentava com la seva principal característica.
Per això, cal buscar una explicació alternativa per l’atractiu del càrrec
i cercar les raons que envoltaren altres designacions.
En la línia del que ja hem vist per als sobreposats de les obres,
seria versemblant la hipòtesi que per a alguns membres de famílies
destacades en el regiment de la comunitat l’ofici s’inscrivís en una mena
de carrera dins el sistema de poder local. S’entreveu, per exemple, en
patricis amb gran acumulació de presències a l’executiu com ara Pere I
Terrades l’any 1394, Pere I Sunyer l’any 1369 o Pere III Escala l’any
1423; amb la coincidència, a més, que per a tots ells aquest càrrec, de
vegades al costat del de sobreposat de les obres, fou de les magistratures assumides habitualment abans d’accedir a l’executiu per primer
cop. Una circumstància que també compartiren altres prohoms menys
prominents com Narcís Gornall o membres de la mà mitjana com el
comerciant Bonanat I Cerir, al seu torn, amb un tret comú que també
cal destacar: després d’aquella experiència, ambdós foren clavaris de
les imposicions durant força exercicis.257 Per contrast, en altres ciutadans, com Francesc I Segurioles l’any 1395 o Joan Medir l’any 1402,
l’exercici de la mostassaferia tingué lloc després d’haver estat jurats
en una legislatura o més.258
D’altres perfils menys prolífics en l’àmbit estricte de l’executiu,
com el del jurista Francesc II Adroer l’any 1371, ens confirmen que la
tasca de supervisar els mercats i la producció artesana representava
un lloc adequat per a la formació de joves de qui, atesa la trajectòria
dels seus predecessors, s’augurava un bon futur en la política local.259
257. A. Reixach Sala, «Hacienda local y redes financieras...», p. 233-234.
258. Vegeu taula 37.
259. El seu pare, encara viu l’any 1371, havia exercit el càrrec de jurat dues vegades
(1356 i 1366). Quan Francesc I morí al llarg de la primera meitat de 1375, començà
veritablement el periple del seu fill: AHG, Gi-01, vol. 108, f. 149r-153r, 1375/03/01; AHG,
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I Francesc II l’acabà tenint, ja que, després de 1371, encetà una carrera
meteòrica que el portà a ser sotsveguer entre 1372 i 1374, representant
de la ciutat en missatgeries i en diverses assemblees convocades pel
rei i, finalment, veguer entre 1388 i 1392.260
Ben mirat, tal com posa clarament de manifest el perfil ja esmentat de Francesc II Adroer, la figura del mostassaf s’associà força sovint
a individus protagonistes d’un periple en l’administració reial i que,
per tant, no es limitaren a ocupacions dependents només del consell
municipal. De resultes de la naturalesa dual del càrrec, trobem força
exemples que mostren que el pas per la mostassaferia no fou tant una
fita ineludible en carreres diguem-ne «municipals» com una etapa en
itineraris que connectaven directament l’administració local amb la gestió del patrimoni reial o l’exercici de la jurisdicció en corts territorials.
Tot i això, abans d’entrar en aquestes projeccions futures, recordem
que el rei tingué sempre l’última paraula en la tria del candidat que
exerciria el càrrec. Per això, no seria sorprenent que s’hi «col·loquessin»
ciutadans gironins ben connectats amb la casa o cort reials, i, algun
cop, fins i tot, tenint poc en compte la terna preparada pels jurats sortints (apartat «El mostassaf: entre les prerrogatives reials i la potestat
normativa del municipi»). En efecte, sospitem que succeí en almenys
mitja dotzena d’episodis durant els anys 1370 i 1380, per bé que no
en tots els casos disposem de la terna per confirmar-ho.
En primer lloc, cal destacar el candidat escollit pel monarca (i segur
que basant-se en la proposta dels regidors) l’any 1374, l’hostaler Guillem II
Guic, que era germà de Bernat II Guic, agent fiscal de la Corona.261
Encara més directa era la vinculació de Nicolau Cavalleria, elegit l’any

Gi-09, vol. 03, s. f., 1375/08/20. Hi ha, és clar, casos antagònics a aquesta tendència
com el del comerciant Pere I Domingo, el qual, en el moment que documentem que fou
mostassaf per primer i últim cop l’any 1410, tenia una edat força avançada i en cedí
l’ofici en regència al seu fill, probablement perquè morí abans de completar el mandat:
AHG, Gi-10, vol. 56, s. f., 1410/04/27.
260. En concret, fou jurat els anys 1381 i 1403 i, en especial, síndic de la ciutat
a les Corts de Barcelona de 1377-1378, nunci davant del monarca a principis de 1383 i,
aquell mateix any, altre cop síndic a les Corts generals celebrades a Montsó (tot i que,
en primera instància, enviant-hi un substitut), lloc on tornà en l’edició següent de Corts
Generals durant el bienni 1388-1389: taula 37. Així mateix, en el context d’aquesta darrera
assemblea molt probablement tingué lloc la seva designació com a veguer de la ciutat,
de manera que es convertí en l’únic ciutadà que regí l’ofici en l’època que estudiem:
J. Ángel Sesma Muñoz (ed.), Acta Curiarum Regni Aragonum, tom V..., p. 183, 248, 299.
261. En concret, documentem que Bernat II Guic exercí durant més d’una dècada
de lloctinent de Ramon Marraí, col·lector de la peita i altres subsidis de la important
aljama jueva de Girona i de tota la demarcació corresponent: AHG, Gi-05, vol. 254,
s. f., 1361/04/15; arbre genealògic 16.
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1376, no sabem si com a integrant de la terna. És un especier gironí
que es convertí en proveïdor de les corts del rei Pere III i del seu fill,
fins al punt de ser identificat l’any 1385 pel Cerimoniós com a apotecari de l’infant Joan.262 Podem afegir-hi que Cavalleria era cunyat de
Guillem II Guic, cosa que reforça el vincle amb el mateix entorn.263
D’altra banda, Bernat Bell-lloc, de la branca de Galliners, no ocupà
altres magistratures municipals com el seu germà Pere III Bell-lloc,
però també estigué al servei de l’infant Joan, duc de Girona, en diverses gestions, a la vegada que era intitulat domèstic d’aquest, tal
com explica J. Fernàndez Trabal.264 Per aquesta raó, doncs, el devia
triar l’infant l’any 1377, basant-se —aquí podem confirmar-ho— en la
proposta elevada pels jurats.
Ara bé, hi ha casos flagrants de nomenaments al marge de la terna?
Veiem que sí. Es tracta, en concret, de les designacions del patrici Joan
Vinyoles, el manescal Pere Roure i el jurista Ramon Prat. El primer
fou escollit per ordre de l’infant Joan l’any 1384, quan era molt jove
i probablement de resultes de vincles travats per alguns avantpassats
amb la Corona, tal com demostra l’herència del castell de Fornells,

262. D’entrada, ha estat documentat que Nicolau Cavalleria, en principi aleshores
resident a Barcelona (si es tracta sempre de la mateixa persona), fou rebut com a domèstic
reial l’any 1365, alhora que se li expedí un privilegi per l’ús d’armes prohibides: C. Ferragud
Domingo, Medicina i promoció social..., p. 197, 222. En dates posteriors, registrem, d’una
banda, que fou reclamat per l’infant Joan perquè el socorregués juntament amb el metge
Guillem Colteller quan es trobava indisposat l’any 1380 (D. Girona Llagostera, «Itinerari
de l’Infant en Joan...», p. 480) i, de l’altra, que proveí el Cerimoniós de productes valuosos
diversos com ara pedres precioses, pans de sucre i barrals de vidre: ACA, RP, MR, reg. 381,
f. 98v (1385/09), 164r (1385/11). Queda ben expressada la vinculació amb la cort reial en
una investigació que afectà Cavalleria sobre precisament el seu exercici com a mostassaf
i que el mateix monarca ordenà que s’accelerés: ACA, C, reg. 843, f. 105r-v, 1385/06/03.
No es precisa l’any anterior a 1385, data d’inici del procés en què l’apotecari havia
exercit l’ofici, però, per eliminació, havia de ser els anys 1376, 1378 o 1382. Per alguna
dada complementària sobre l’individu, Nicolau Cavalleria: C. Ferragud Domingo, Medicina
i promoció social..., p. 148. S’hi afirma que tenia dos germans, Joan i Pere, que eren
especiers com ell, tot i que, vista la reconstrucció genealògica de la família de què
disposem, només podem corroborar-ho per Pere I Cavalleria i encara sense arribar a
assegurar que practicaven el mateix ofici: arbre genealògic 8.
263. AHG, Gi-05, vol. 92, f. 74r, 1356/04/13.
264. J. Fernàndez Trabal, Una família catalana medieval…, p. 131-133. Així mateix,
també relativament propera a la cort del duc de Girona hauríem de situar segurament
la figura de Jaume Torre. Per notícies indirectes de què disposem, és probable que fos el
titular del domini útil de predis els senyors directes dels quals eren els Bóixols, senyors
de Gironella del Pla i amb membres successius introduïts al servei del primogènit de
Pere III, i, així doncs, que hi hagués certa relació clientelar dels Torre respecte d’aquests
Bóixols: AHG, Gi-07, vol. 18, f. 7v, 1379/05/08; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 85r, 1433/09/01.
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de domini reial.265 El segon, Roure, accedí a la mostassaferia fruit de
la insistència o, com a mínim, avalat pel seu gendre, el secretari del
Cerimoniós Bartomeu Sirvent.266 El tercer, Prat, fou una nova imposició
del primogènit del Cerimoniós una vegada entronitzat, que segurament
serví per recordar la bona relació que hi havia hagut entre el pare de
Ramon, el jurista Pere II Prat, i el rei Pere III.267
265. Registrem que Joan accedí per primera vegada al consell just l’any anterior,
1383, amb menys de vint-i-cinc anys. El pare de Joan, Guillem I Vinyoles, havia estat un
jurista reputat que actuà per a diversos clients poderosos, entre ells la pròpia monarquia:
C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I (p. 141), II (p. 349-350, 352); AHG, Gi-05, vol. 82,
s. f., 1355/05/04. Probablement en relació amb contraprestacions per aquests serveis,
Vinyoles fou gratificat amb l’establiment per part del batlle general de Catalunya del
castell de Fornells de la Selva, que heretà Guillem II, germà de Joan: ACA, C, reg. 1478,
f. 97r-100r, 1359/06/04, Barcelona; AHG, Gi-05, vol. 328 bis, s. f., 1362/12/17; AHG, Gi05, vol. 305, s. f., 1374/02/04. Guillem II Vinyoles, però, morí pels volts de 1386, i Joan
es convertí en el representant principal de la família i senyor del mencionat castell al
sud de la ciutat de Girona: AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1386/03/16; AHG, Gi-05, vol. 445,
f. 66r-v, 1396/02/25. Tal com ja hem suggerit, Joan probablement cursà estudis de dret a
l’Estudi General de Lleida, però no sembla que exercís la professió com el seu pare: AHG,
Gi-11, vol. 9, s. f., 1389/08/31; arbre genealògic 32. Malgrat tot, és també probable que
el castell de Fornells fos objecte d’alguna alienació temporal per part de l’infant Joan a
terceres persones durant la dècada de 1380, tal com s’assenyala a Manuel Sánchez Martínez,
«Una aproximación a la estructura del dominio real en Cataluña a mediados del siglo xv:
el “capbreu o memorial de les rendes e drets reyals” de 1440-1444» a M. Sánchez Martínez
(ed.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona:
IMF-CSIC, 1993, p. 381-454, en especial p. 387.
266. A finals de 1384 el rei havia suggerit als magistrats gironins que acabaven
mandat, al·legant la idoneïtat del candidat alhora que recordant els serveis prestats per
Sirvent a la ciutat, que proposessin Pere Roure a la terna. Tot i això, sembla que, en
primera instància, els jurats no atengueren la petició i Roure no fou mostassaf fins, com
a mínim, la legislatura de 1386: ACA, C, reg. 1288, f. 28v-29r, 1384/12/17, Peralada. Val
a dir que Pere Roure casà també una segona filla amb un altre escrivà reial procedent
de la vila de Torroella de Montgrí com Sirvent, Guillem Ponç: AHG, Gi-05, vol. 412,
f. 41v-42v, 1385/03/23. Per a l’etapa entre 1365 i 1370 en què Roure visqué a la vila
de Besalú: M. Grau Montserrat, «Medicina a Besalú (s. xiv)...», p. 120-121. Quant a la
figura de Guillem Ponç: Jordi Rubió i Balaguer, «Guillem Ponç, secretari del rei Martí,
contemporani de Bernat Metge», Estudis Romànics, 9 (1961), Estudis de llatí medieval
i de filologia romànica dedicats a la memòria de Lluís Nicolau d’Olwer, p. 67-84.
267. El consell de la ciutat es queixà i feu lletres de protest per la decisió unilateral
del nou rei que no havia respectat el mecanisme bàsic de la terna de candidats: AMGi,
I.1.1., n. 17, f. 3r-5v, 1388/01/29. En el conflicte es requerí la intervenció del batlle delegat
pel mateix rei a la ciutat, però aquest adduí no tenir jurisdicció sobre l’afer: AHG, Gi09, vol. 14, f. s., 1388/10/30). Com hem vist, però, tot plegat acabà desembocant en una
confirmació dels procediments fixats en el privilegi fundacional de 1351 (apartat «El
mostassaf: entre les prerrogatives reials i la potestat normativa del municipi). Ramon
Prat era, en efecte, el primogènit del lletrat Pere II Prat que destacà, al costat del cirurgià
reial Bernat I Sarriera, per la seva tasca d’obrer directament nomenat pel Cerimoniós
a propòsit del procés d’emmurallament durant els anys 1360 i 1370, a banda d’altres
càrrecs com a advocat fiscal o jutge ordinari a la cort reial gironina i, paral·lelament,
una trajectòria contrastada a l’administració municipal: C. Guilleré, Girona al segle xiv…,
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A partir de la dècada de 1390, quan ja no era el rei qui triava personalment un dels tres candidats de la terna confegida pels magistrats
locals, sinó el batlle general de Catalunya i, ben aviat, el seu lloctinent
a la demarcació gironina, també es detecten algunes coincidències simptomàtiques entre la identitat d’aquests oficials i l’individu que finalment
era designat mostassaf. No hi ha rastre d’excessives tensions entre els
jurats i els lloctinents per a l’elecció, cosa que faria suposar que els governants municipals guanyaren capacitat d’influir-hi. De tota manera, hi
ha almenys dos anys en què el ciutadà de Girona que exercia la funció
de lloctinent del batlle general pogué decantar la balança a favor d’un
aspirant que li era especialment proper. Ens referim, en primer lloc,
a la designació de Bernat Net l’any 1405, que dugué a terme Bernat I
Geroní, delegat del batlle general, a partir de la terna presentada pels
jurats (i que posteriorment confirmà el rei Martí I). Coincidència o no,
el mercader Bernat Net era el gendre de Geroní.268 Tampoc no queda
lliure de certa sospita l’elecció del comerciant Pere III Trilla l’any 1414.
Aquesta designació tornà a anar a càrrec de Bernat I Geroní, en tant
que lloctinent del batlle general, però aquest cedí la responsabilitat al
seu assessor legal, el llicenciat en lleis Eimeric II de la Via, curiosament cunyat de Trilla.269
Alguns dels darrers individus esmentats, com ara Guillem II Guic,
Nicolau Cavalleria o Bernat Net, devien beneficiar-se del nomenament
de cara a la seva activitat professional i als seus negocis en la línia

vol. I (p. 143), II (p. 344); AHG, Gi-01, vol. 80, f. 89r, 1366/12/04; AHG, Gi-10, vol. 22,
s. f., 1372/09/18; AHG, Gi-05, vol. 307, s. f., 1375/05/23. En el moment de la designació,
Ramon Prat (que probablement no exercia cap professió concreta) ja no era pas del
tot jove, sinó que s’havia casat feia gairebé dues dècades amb una De la Via i s’havia
consolidat en la vida política municipal accedint al consell i com a jurat l’any 1378, així
com auditor de comptes els anys 1377 i 1386, i nunci davant el rei per la ciutat l’any
1379: C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. II, p. 277, nota 110; taula 22.
268. Net estava casat en segons noces amb Clara, filla de Bernat I Geroní, des de
com a mínim l’any 1399: AHG, Gi-11, vol. 20, f. s., 18v-18r, 1399/12/19; AHG, Gi-04, vol. 104,
s. f., 1430/12/09. Per una altra part, sabem que Bernat Net fou un comerciant prou
actiu que, abans i després de l’exercici de l’ofici, acceptà comandes mercantils de draps
per vendre a Sicília, a més de realitzar altres funcions com ara la col·lecta de les cenes
que els homes de Palau, a les rodalies de Girona, pagaven al convent de predicadors de
Barcelona, molt probablement com a resultat d’una assignació reial: AHG, Gi-06, vol. 86,
f. 37v-38r, 1397/05/09; AHG, Gi-06, vol. 93, f. 153r, 1401/12/14; AHG, Gi-06, vol. 115,
s. f., 1407/03/11; AHG, Gi-02, vol. 126, f. 3v, 1414/07/25. No cal dir que, més enllà de
la circumstància que emfasitzem ara, Net també s’adequa al perfil de mercaders amb
possibles objectius econòmics entorn del càrrec de mostassaf.
269. Arbre genealògic 31. Malgrat tot, a propòsit de Trilla, potser prevalgueren
altres circumstàncies tocants al càrrec de lloctinent del batlle general de Catalunya, que
esmentarem més endavant.
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del que plantejàvem per al botiguer Pere Berenguer Joan Moles o el
draper Pere II Domingo. Quant a la resta, en contrapartida, sembla
que la seva relació amb el càrrec de mostassaf s’emmarca dins uns
paràmetres prou diferents. En aquest sentit, per a casos com el de
Joan Vinyoles hem vist una estreta relació amb el patrimoni regi a
la demarcació, un vincle que seguia vigent quan un fill de l’esmentat
Joan, Guillem III Vinyoles, també fou investit mostassaf l’any 1428.270
Una circumstància semblant pot haver passat amb Bernat Bell-lloc,
que procedia d’una família relacionada amb la lleuda reial a Girona.271
De tota manera, els vincles d’alguns que exerciren de mostassaf
amb les possessions del rei a la ciutat esdevenen encara més visibles arran de l’exercici de càrrecs de gestió en nom de la monarquia.
I és que almenys dos dels ocupants de l’ofici, després d’haver regit la
mostassaferia, esdevingueren lloctinents del batlle general de Catalunya
al districte gironí. Per un costat, veiem el cas del mercader Bernat I
Geroní, domèstic del rei des de 1374 (data en què precisament era receptor de les obres de les muralles de la ciutat), que fou mostassaf l’any
1385, entre altres magistratures, i, des del 1404 fins al 1414, delegat
territorial del batlle general, també entre altres ocupacions lligades a
l’administració reial.272 Per l’altre, tenim la figura igual d’interessant de
270. Guillem, probablement era el primogènit de Joan Vinyoles i, en tot cas,
n’esdevingué l’hereu universal, condició que li assegurà la tinença del castell de Fornells:
AHG, Gi-02, vol. 188, f. 7r-8v, 1436/09/16. Un altre detall gens secundari és que Guillem III Vinyoles fou nomenat mostassaf i quan Pere III Trilla, individu en què ens
centrarem més avall i que era justament cunyat de Vinyoles, exercia de lloctinent del
batlle general de Catalunya, el funcionari aleshores responsable de la tria final entre la
terna proposada pels jurats: arbres genealògics 31 i 32.
271. En concret, Pere II Bell-lloc, avi patern de Bernat, acompanyat de Bernat
Hospital, l’any 1308, comprà al rei la porció de lleuda anomenada de Montcada, que
pertanyia a aquest llinatge nobiliari en tant que senyors dels castells de Sobreportes,
Requesens i Palau. Pere II Bell-lloc, a més, l’any 1330, feu una nova adquisició de
Guerau de Badia, amb drets en la castlania del castell de Palau, que afectà la lleuda
anomenada de les llengües de bou i de la sal, exacció que encara va ser capbrevada
per un descendent dels Bell-lloc l’any 1600: J. Fernàndez Trabal, Una família catalana
medieval..., p. 131-133.
272. Quant a l’acolliment de Geroní com a familiar i domèstic del Cerimoniós:
ACA, C, reg. 1240, f. 56r, 1374/03/01, Barcelona. Sobre la seva activitat com a distribuïdor
de les obres dels murs entre 1373 i 1376: A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits
locals..., vol. I, p. 671. Per a la lloctinència: taula 13. Geroní fou jurat, primer per
la mà menor i posteriorment per la mitjana, els anys 1381 i 1390/07 (taula 16). Al
mateix temps, actuà d’auditor de comptes els anys 1399 i 1401, així com d’ordenador
de talles per la mà mitjana els anys 1380, 1391, 1399 i 1400: A. Reixach Sala, Municipi,
finances i elits locals..., vol. II, p. 1296-1301, 1332. La seva intensa activitat comercial, en
companyies i expedicions marines, també situa aquest individu dins una òrbita similar
a la de mercaders que podien estar interessats en l’ofici vist l’observatori de mercats
que constituïa. Entre altres referències que el vinculen tant al comerç de llana com de
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Pere III Trilla, mostassaf l’any 1414 després d’haver estat jurat i clavari
de les imposicions, i abans d’esdevenir lloctinent del batlle general de
Catalunya en el període comprès entre 1426 i 1437.273
El càrrec de mostassaf segurament fou molt valorat de cara a una
hipotètica carrera en les estructures de l’administració reial escampades arreu del territori. Hem vist que podia ser-ho per accedir a la
lloctinència del batlle general de Catalunya, però també abunden els
exemples de ciutadans gironins que, havent actuat de supervisors dels
mercats locals, arribaren a exercir de sotsveguers, batlles o, fins i tot,
veguers de la capital gironina. És el cas, concretament, de Francesc II
Adroer, mostassaf l’any 1371 i, entre altres càrrecs, veguer entre 1388 i
1392; del patrici Pere I Sunyer, mostassaf l’any 1369 i sotsveguer en el
bienni 1398-1400; del ciutadà honrat Bernat I Reixac, mostassaf l’any
1391 i sotsveguer entre 1401-1404; de Bernat II Busquets, mostassaf
de 1407 que arribà a sotsveguer immediatament després en el lapse
1408-1412; de Pere II Castell, mostassaf de l’any 1422 i batlle local
durant el trienni 1424-1427; o de Pere III Escala, mostassaf de 1423 i
batlle (al mateix temps que, possiblement, sotsveguer) dins el període
1434-1436.274
Així i tot, en altres trajectòries l’encadenament d’oficis no es
concretà segons l’ordre que se suposaria per la jerarquia d’honors i
es designaren per al càrrec que analitzem en aquest epígraf gironins
que ja havien exercit oficis jurisdiccionals, com ara: Narcís de la Via,
mostassaf de 1399 que ja havia estat sotsveguer l’any 1395, Pere II
Domingo, mostassaf de 1410, que també havia estat sotsveguer en el
cuir: AHG, Gi-02, vol. 52, f. 118r, 1388/12/17; AHG, Gi-10, vol. 34, s. f., 1389/09/16; AHG,
Gi-10, vol. 37, f. 73v-74r, 1394/03/13. Paral·lelament, són il·lustratives de la seva estreta
col·laboració amb l’administració reial la tasca que, pels volts de 1392, li encomanà el
diputat local del General d’avaluar els danys que esgrimien els arrendataris d’exaccions
percebudes per aquesta institució com a conseqüència de l’entrada armanyaguesa de
1389-1390, i la designació com a procurador de successius tresorers reials, documentada
els anys 1386 i 1394: AHG, Gi-10, vol. 36, f. 48v, 1392/09/02; AHG, Gi-05, vol. 413, f. s.,
1386/02/23; AHG, Gi-09, vol. 22, f. 18r, 1394/07/22. Cal tenir present, d’altra banda, que
els lligams dels Geroní amb la Corona no s’acabaren amb la línia troncal marcada pels
dos Bernats, sinó que un secundogènit de Bernat I i, per tant, germà de Bernat II, fou
també batlle reial de la vila de Figueres entre 1420 i 1423: ACA, C, reg. 2604, f. 54v-55v,
1420/01/29; arbre genealògic 15.
273. De fet, la seva carrera en l’administració reial, probablement afavorida per
la inèrcia del seu progenitor, Francesc Trilla, i altres parents directes, anà més enllà de
la ciutat de Girona, atès que, com a mínim, sabem que fou veguer-batlle de la ciutat
de Vic (1416-1419): A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. I, p. 727.
274. Taules 10, 19. Sabem, a més, que Pere II Castell fou designat batlle de la
comunitat jueva per Violant, vídua del monarca Joan I, justament durant el darrer any
que ocupava el càrrec de batlle reial, 1427: AHG, Gi-08, vol. 12, s. f., 1427/09/12.
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bienni 1392-1393, o Joan Medir, que, abans de mostassaf l’any 1402,
havia estat batlle de la mateixa ciutat en l’etapa 1380-1382.275
Des d’un altre punt de vista, no sobta comprovar que dos dels tres
darrers perfils formin part del grup restringit d’habitants de Girona
amb un currículum més atapeït de càrrecs en l’organigrama municipal
i amb més de tres presències a l’executiu. Entren dins el mateix cercle
altres individus que foren mostassafs, com Pere I Sunyer o Pere III
Escala, alhora que no en queden pas lluny Bernat I Reixac i Pere II
Castell, amb dos càrrecs de jurat cadascun, entre altres ocupacions.276
Tanmateix, sembla que es mouen en una dinàmica una mica diferent el cas
ja comentat de Francesc II Adroer en què no insistirem i el de Bernat II
Busquets, vassall d’aristòcrates amb cert relleu a la vegueria gironina
a principis del segle xv com els Xatmar.277
En conjunt, doncs, deixant de banda casos particulars, tot plegat
ens indica que la presència continuada en magistratures lligades al
consell, és a dir, una mena de carrera «municipalista», i un altra marcada sobretot per oficis de les delegacions territorials de l’administració
reial no eren incompatibles. De manera que algú que fou molts cops
jurat també pogué ser mostassaf i, alhora, batlle o sotsveguer de la
ciutat. Tanmateix, mentre que, com hem vist, la presència sovintejada
a l’òrgan superior del govern municipal no garantia mai ser investit
oficial jurisdiccional del rei, força exemples confirmarien que un exercici com a mostassaf (càrrec en què —remarquem-ho— la monarquia
sempre es reservà la decisió definitiva) permetia estar molt més ben
posicionat en aquest sentit.
*

*

*

En síntesi, la restitució de la identitat d’una part significativa
dels que foren mostassafs entre els anys 1351 i 1443 a Girona ens

275. Vegeu taules 10, 19.
276. Taula 16. Reixac ho fou els anys 1390 i 1400-1401/06, mentre que Castell
els cursos de 1394 (i era, a més, clavari dels jurats) i 1413. D’altra banda, tant Reixac
com Castell (a més dels càrrecs ja esmentats respecte d’aquest darrer), foren auditors de
comptes (respectivament, en l’exercici de 1394 l’un i en els de 1391, 1408 i 1423 l’altre)
i participaren en l’ordenació de talles com les aplicades els anys 1399 i 1407: A. Reixach
Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. II, p. 1302-1306.
277. Més amunt hem suggerit que aquesta condició de servent dels Xatmar pogué
afavorir Busquets: apartat «Els sotsveguers: patricis i mercaders amb connexions». Malgrat
tot, no sembla que Bernat II es desvinculés totalment de la comunitat política gironina,
sinó que, igual que havia fet el seu pare, també exercí una vegada de jurat, si bé per
la mà mitjana, l’any 1414: taula 16.
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ha permès observar el següent: el càrrec l’ocuparen majoritàriament
ciutadans de les mans major i mitjana. Tenint en compte que només
se’n nomenava un cada any i que, per tant, les possibilitats de ser el
candidat finalment elegit pel monarca o un oficial seu a partir de la
terna presentada pels regidors eren menors que en altres magistratures
col·legiades, constatem que només es produïren casos de repetició en
dues legislatures i que poques de les principals nissagues de la ciutat
tingueren més d’un membre que hi accedís.
Malgrat això, de l’estudi de les ternes conservades es desprenen
moviments per «col·locar» uns candidats determinats i, per tant, s’hauria
de suposar que l’ofici despertava un cert interès. A propòsit d’aquest
presumpte interès, trobem exemples que apunten que un dels incentius
passava per controlar informació sobre la producció manufacturera i
sobre els mercats locals. Tot i això, encara n’hi ha més que fan pensar
en el valor que tenia per a gent amb aspiracions polítiques en l’àmbit
local, més enllà, fins i tot, del marc estricte del municipi. En aquesta
línia, de vegades es mostra com un bon punt de partida per a joves
amb futur en l’organigrama municipal. Tot i això, també apareixen
estratègies clares de «col·locació» de protegits del rei o de curials, cosa
que confirma l’ascendència de la Corona en aquest àmbit. D’aquí que,
finalment, el càrrec de mostassaf sovint es convertís en una fita destacada de gironins que acabaren sent batlles, sotsveguers o lloctinents
del batlle general de Catalunya a la demarcació.
Els comanadors i cònsols de l’Hospital Nou: els límits borrosos del servei
a la comunitat
Una prosopografia dels càrrecs electes que encapçalaven el consell de
la ciutat de Girona resultaria incompleta si no teníem en compte l’equip
directiu de l’Hospital Nou. Els successius comanadors i el col·legi de
tres cònsols que gestionaven el centre feien efectives competències que
la universitat gironina acabà adquirint sobre una institució hospitalària
amb orígens més reculats que no pas els del propi govern municipal.
Així mateix, encara que el nomenament d’aquestes ocupacions tenia
lloc al marge de les pràctiques electorals del dia d’any nou, l’ofici de
cònsol constituïa amb tota probabilitat una opció més de participar de
manera activa en el regiment de la cosa pública al costat de magistratures com les que hem vist en els epígrafs precedents.
Amb tot, per entendre millor l’encaix del comanador i dels cònsols
de l’hospital dins l’organigrama municipal, així com certes situacions
especials durant l’etapa que estudiem, torna a ser prioritari restituir-ne
la nòmina entre 1345 i 1445. En aquest sentit, manca un autèntica
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sèrie de llibres notarials de negocis de la institució abans de la segona
meitat del segle xv, i la reconstrucció requereix combinar diferents
fonts documentals.278 A banda dels registres d’actes del consell i de la
juraderia, on es poden localitzar, per a uns pocs anys, els nomenaments
d’administradors i d’equips directius, cal tenir en compte les referències
indirectes que aporten aquests mateixos registres i complementar-les
amb les que ofereixen documents esparsos, com ara, pergamins del
fons que conserva la institució o nòtules que apareguin en els protocols dels notaris de la ciutat d’aquells anys. Tot i això, hi ha alguns
buits que sembla impossible omplir si no es confia sense reserves en
pressupòsits com ara que un equip de cònsols havia d’actuar durant
un trienni sencer (apartat «Els directius de l’Hospital Nou»).
El primer que comprovem després d’elaborar la relació dels gestors
de l’hospital és que no sempre es complí aquesta lògica, és a dir, que
hi ha força etapes en què un mateix equip es perpetuà més enllà de
tres exercicis, i d’aquests sobresurten els llargs mandats dels equips
de 1359-1367 o de 1396-1406 (taula 20). En contrapartida, amb la reconstrucció de la llista dels que en formaven part es confirma la idea
que la comissió era paritària i que incloïa un membre de cadascuna
de les tres mans, tret, per exemple, de certes variacions a finals de
les dècades de 1340 i de 1350 i d’alguna excepció comptada ulterior,
com la de 1429, quan s’hi incorporà un quart membre que suposava
duplicar la presència de la mà menor.
Abans de centrar-nos en la identitat d’aquest equip de cònsols,
fixem-nos, però, en els successius comanadors o administradors. Hem
vist que era un càrrec no sotmès a renovació periòdica des de les files
del consell, sinó que s’atorgava de manera vitalícia. Per això els escollits
tendiren a ser gironins de certa edat que romanien en aquesta posició
fins a la fi dels seus dies. Fet i fet, al llarg de la centúria que observem tan sols hi passaren una desena de persones. Cal destacar alhora
que, malgrat que algunes podien haver ocupat càrrecs en el govern
municipal, cap d’elles formava part del grup de prohoms més notables
de la ciutat; reflecteixen, en canvi, un ventall professional prou ampli.
El cas més destacat fou el del canviador Francesc Savarrés, que
ingressà com a administrador del centre l’any 1360, completada una
intensa carrera professional en el món del comerç i de la banca i des-

278. En concret, dins el període anterior a 1450, s’han identificat registres d’aquesta
mena realitzats pels mateixos notaris que actuaven simultàniament d’escrivans del municipi
els anys 1416, 1421-1426 i 1446-1447: A. Gironella Delgà, L’Hospital de Santa Caterina
de Girona..., p. 62, nota 120.
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prés, molt probablement, d’un tancament controvertit de la taula de
canvi que havia regentat, que li suposà l’excomunió a causa de deutes
pecuniaris.279 A propòsit de la resta, documentem que Guillem de Fellines havia estat mercader amb descendents que es dedicaren també
al comerç, però sense acabar d’introduir-se en els cercles distingits de
la ciutat.280 Tant Savarrés com Fellines formaren part de l’executiu en
l’etapa prèvia a la tasca d’hospitalers.281 La resta no, cosa que s’afegeix
al poc relleu que segurament tingueren aquests administradors lligats
a àmbits professionals força dispars.
Després dels esmentats, els més coneguts foren Ramon Paredalta,
notari abans d’entrar a l’hospital, i Bernat Terrè, que havia estat pintor.282
Francesc Bas i Bernat Andreu Cases havien exercit, respectivament,
d’escrivà i d’hostaler.283 En contrapartida, no sabem gairebé res de Nicolau Puig més enllà del seu parentiu amb els mercaders Santacília.284
Alhora, Onofre Serra era fill d’albadiners, però se’ns escapa quin ofici
exercí.285 Potser era un cirurgià o barber com Joan Costa.286 I és que a
partir del segle xv apareixen cada cop més professionals de la medicina
en la direcció de l’hospital, una tendència prou marcada en el cas dels
cònsols de la mà menor, segons veurem de seguida.
279. A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. II, p. 941-946; ADG,
Notularum, G-45, f. 205v-206r, 1364/12/18.
280. El mercader Guillem de Fellines fou jurat l’any 1329 i una filla seva es casà
amb el també mercader Arnau Vilagran, el qual exercí el càrrec de jurat tres vegades
(1349, 1358, 1362), a més del de guardià del port de Sant Feliu de Guíxols, però, a
diferència d’altres comerciants coetanis, sense resultar-ne descendència que escalés a la
capa més alta de la societat gironina: taula 16; C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I
(p. 460), vol. II (p. 250); AHG, Gi-05, vol. 336, s. f., 1365/09/30. L’herència del fill d’Arnau
Vilagran, és a dir, net de Fellines, i que devia estar formada pels establiments de cases
heretats del seu pare, acabà en mans del mercader Berenguer III Hospital, personatge
prou més destacat: AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1382/12/04.
281. Savarrés, en concret, ocupà el càrrec de jurat per la mà menor els anys
1328, 1343 i 1351, mentre que Guillem de Fellines ho fou per la mateixa mà l’any 1329:
C. Guilleré, Diner, poder i societat..., p. 101-102; taula 16.
282. De Ramon Peradalta n’ha perviscut, en especial, part de la seva producció
com a notari de la notaria reial de la ciutat: M. Balcells, S. Soler i I. Costa, Inventari
dels fons de les notaries Girona-5..., p. 6-9. És possible documentar la professió de Terrè
com a pintor, però, ara com ara, no se’n coneix ni se li ha atribuït cap obra: AHG, Gi05, vol. 89, f. 91v, 1356/02/03; P. Freixas Camps, L’art gòtic a Girona..., p. 360.
283. A propòsit d’ambdós, per ordre de menció, per exemple: AHG, Gi-05, vol. 422,
s. f., 1385/11/17; AHG, Gi-06, vol. 115, s. f., 1407/05/31.
284. No tenim testimoni de la seva activitat, només de la possessió d’un mas a la
parròquia de Cartellà: AHG, Gi-01, vol. 197, f. 104r-109v, 1374/05/21. En el seu testament
feu deixes al seu nebot Miquel Santacília i a una altra neboda, esposa del draper Pere
Costa: AHG, Gi-05, vol. 416, f. 87r-88r, 1392/08/08.
285. AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1415/03/05.
286. AHG, Gi-04, vol. 61, f. 42r-44r, 1419/10/05.
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Observem ara, doncs, el conjunt de cònsols i el perfil dels representants de cadascuna de les tres mans. Tenint en compte patrons
que hem detectat en cada estament en l’ocupació de càrrecs com el
de jurat o la parella de sobreposats de les obres, començarem pels de
la mà major i la mà mitjana. Tal com es pot suposar, apareixen repetidament cognoms il·lustres de la Girona de l’època, és a dir, famílies que tingueren presència de manera gairebé ininterrompuda en el
consell, alhora que accediren amb freqüència a l’executiu. Ens referim
als Sunyer, Escala, De la Via, Estruç, Bordils, Santceloni, Terrades o
Bell-lloc. I, per citar-ne només uns quants, apareixen individus que ja
hem trobat al capdamunt del rànquing de gironins que acumularen més
legislatures com a membres del consell o ostentaren més magistratures, com ara Bernat II Estruç, Francesc I Segurioles, Pere I Terrades
o Narcís de la Via.287
Paral·lelament, hi consten famílies de l’elit mercantil o d’altres
amb més d’una generació lligada al món del dret com els mercaders
Guillem I Castell, Francesc Trilla, Pere II Ferrer i Jaume Anglès o el
jurista Guillem I Domenja (el fill homònim del qual, també jurista,
ascendí a la mà major). Deixant de banda aspectes més generals, ens
interessaria veure, d’entrada, quin sentit tenia per a aquests prohoms
el fet de formar part de l’equip gestor de l’Hospital Nou. Concretament,
voldríem comprovar una hipòtesi força difosa sobretot per la historiografia francesa en el sentit que l’actuació de molts individus encara
joves, però amb perspectives clares de protagonisme en les institucions
municipals, començava en càrrecs de gestió en centres assistencials
o en la coordinació per exemple de bacins o almoines, i que era allí
on demostraven la seva vàlua i acumulaven el prestigi o capital social
imprescindibles per esdevenir candidats a magistratures més influents
del govern local.288
Un repàs a les trajectòries dels cònsols dels dos principals estaments ens mostra que, respecte del plantejament enunciat, hi hagué
casos de tota mena. De fet, revisant cadascun dels exemples, només
sis dels dinou cònsols (31,6 %) de la mà major i cinc dels vint-i-dos
(22,7 %) de la mà mitjana tingueren en la directiva de l’Hospital Nou
la primera experiència política. I això comptant que, amb molt poques excepcions, tots els qui foren cònsols en un moment o altre de
la seva vida ocuparen més càrrecs i, fins i tot, arribaren a ser jurats
287. Taules 26 i 29.
288. F. Garnier, Un consulat et ses finances…, p. 502, 505, 507-508, 510-517. En
aquesta obra, a més, l’autor sintetitza les aportacions d’altres estudis sobre institucions
caritatives de la conca baixa del Roine o de poblacions com Dijon o Vilanova de Savoia.
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de la ciutat. Per a alguns, com el patrici Francesc I Santceloni (1356),
el jurista Pere I Cantó (1357) o els ciutadans honrats Ramon I Calvet
(1357) i Eimeric III de la Via (1436 i 1438), el càrrec de cònsols de
l’hospital va ser previ a l’accés a l’executiu.289 Per a molts altres, però,
sembla que es tractava d’una etapa més en llur carrera o, més aviat,
una tasca assumida en la recta final de la vida després d’una important
trajectòria. Sense la voluntat de ser exhaustius, en la primera situació
trobaríem Pere I Bordils (1359), Pere Guillem I Sunyer (1391) o Pere I
Miró (1415), ciutadans que ja havien estat jurats abans almenys una
vegada. En la segona situació apareixen, entre d’altres, Pere I Terrades
(en la seva primera etapa pels volts de 1411 ja havia estat regidor en
tres exercicis) i els casos rellevants del ciutadà Bernat II Estruç i del
mercader Jaume Beuda. Tots dos mereixen uns breus comentaris.
Bernat II Estruç era membre d’una de les famílies més opulentes
de la ciutat, que actuà de cònsol de l’Hospital almenys en dues etapes
diferents, pels volts de 1358 i, posteriorment, ja en edat avançada, entre 1386 i 1390, una experiència que segurament l’havia marcat quan
morí vuit anys després sense descendència i instituí hereus universals
a parts iguals l’Hospital Nou i l’Almoina del Pa de la seu.290
Com Estruç, Jaume Beuda també tingué molt en compte l’Hospital
Nou i l’any 1398, mentre n’era cònsol, hi instituí almoines, alhora que
hi fundà un altar i dos beneficis presbiterials dedicats a la Verge Maria
a la cambra de les dones. Així mateix, erigí un col·legi per a pobres
escolars que tindria seu en un edifici construït al costat de l’hospital
pels volts de 1420, centre al qual quedarien vinculades almoines de
pa, llenya i vestit per a pobres. Malgrat tot, aquestes només eren unes
quantes causes pies dins un projecte molt més ambiciós que, sota
l’aixopluc del col·legi anomenat d’en Beuda, esdevingué una veritable
fundació que incloïa, entre altres elements, un benefici presbiterial a la
seu de Girona (constitueix així un cas excepcional a la seu catedralícia
de promoció per part d’algú que no descendia d’un llinatge nobiliari) i
un petit hospital amb una capella a Ordis (la seva parròquia d’origen);
tot plegat finançat a partir de substancioses rendes emfitèutiques, la
senyoria jurisdiccional d’un terme parroquial sencer i les pensions de

289. Per a Santceloni i Cantó: taula 37. Per a la resta: taula 16.
290. Entre altres notícies respecte d’Estruç: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I,
p. 115; AHG, Gi-01, vol. 263, f. 73v-74r, 1402/04/05; AHG, Gi-01, vol. 333, f. 170r-175v,
1406/07/17; AHG, Gi-01, vol. 355-356, s. f., 1413/05/28. En el seu testament ordenà la
construcció d’una capella a la casa de l’Almoina del Pa de la seu i un altar amb un
benefici perpetual en aquesta capella en honor de sant Mateu evangelista.
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nombrosos censals que havien estat adquirits de diverses administracions i d’un ampli espectre de particulars.291
Més enllà d’aquests perfils realment excepcionals, exemples com
el de Francesc Trilla l’any 1382 o de Pere Guillem II Sunyer l’any
1426 posen en relleu que era possible entrar a formar part de la junta
gestora de l’Hospital i de la juraderia en una mateixa legislatura, de
manera que comprovem que l’ofici de cònsol no resultava incompatible amb altres càrrecs com sí que succeïa amb tota la resta dels que
emanaven del consell.
Apliquem ara els mateixos paràmetres d’anàlisi als cònsols de la
mà menor. Llevat de cinc individus que no foren mai jurats (l’apotecari Francesc Prat, Nicolau Puig —el mateix que probablement fou
comanador—, el sastre Ramon Riera i els apotecaris Francesc Pellisser
i Joan Pidra), en vuit dels vint-i-sis casos restants el càrrec de cònsol
de l’hospital precedí el de jurat (30,8 %), és a dir que el percentatge
de seguiment de l’ordre jeràrquic de magistratures difereix molt poc
del que hem vist per a la resta de mans. En la mateixa línia, trobem
bons exemples de persones que actuaren en l’equip director del centre
hospitalari com si es tractés de l’avantsala prèvia a l’accés a posicions
més influents de l’administració local, com ara, els dels especiers Nicolau
Cavalleria, Bernat Saragossana i Pere Bosc o el del pelleter Francesc
Escot.292 També es dona la circumstància de simultaneïtat entre l’accés
a l’executiu i a la directiva de la institució hospitalària, tal com il·lustra
el mercer Francesc II Respart.293 Al mateix temps, però, hi ha perfils en
què la tasca de cònsol s’assumí en un moment indeterminat o en una
etapa intermèdia dins una trajectòria més àmplia. N’esmentem només
alguns: el cuireter (a la pràctica, mercader) Guillem Bernat Beuda,
l’apotecari Guillem Pellisser o el cirurgià Guillem Muntanya, els quals
abans de la designació ja havien estat regidors, entre altres càrrecs.294
291. Per al conjunt de l’obra benèfica: Albert Reixach Sala, «Jaume Beuda († 1409),
comerciant d’orígens empordanesos...», p. 319-340.
292. En concret, Nicolau Cavalleria fou cònsol l’any 1368 (i potser un cert temps
més) fins que accedí a l’executiu la legislatura de 1372. Bernat Saragossana participà
en la direcció de l’hospital entre 1386 i 1390 i arribà a la juraderia durant la primera
meitat d’aquest últim any i en l’exercici de 1398. Pere Bosc, cònsol entre 1415 i 1420,
també fou investit jurat l’any 1416, un any després d’exercir el primer càrrec, alhora que
repetí com a edil l’any 1425. Francesc Escot, que formà part de la directiva de l’Hospital
Nou en el bienni 1394-1395, no exercí la principal magistratura municipal fins força
més tard, l’any 1402: taula 16.
293. Respart fou nomenat cònsol en algun moment de l’any 1423, si bé des de
l’1 de gener havia estat investit jurat per mà la menor: taula 16.
294. Beuda havia exercit de jurat per la mà menor l’any 1367. D’altra banda, tant
Pellisser com Muntanya havien estat regidors per la mà menor dues vegades cadascun,
a més d’auditors de comptes: taula 37.
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D’acord amb els recomptes realitzats i els exemples adduïts, sembla difícil, almenys en aquest cas, sostenir que la participació en la
gerència d’un centre assistencial o hospitalari controlat pel municipi
constituïa exclusivament un trampolí per a habitants de la ciutat àvids
de reconeixement i de poder.295 Al capdavall, aquí ens apareix un argument més per plantejar-nos l’ús indiscriminat de la premissa del
cursus honorum o de trajectòries totalment predefinides en l’àmbit del
poder local.296 Una primera conclusió a propòsit de l’ofici de cònsol
de l’Hospital Nou seria, en qualsevol cas, que en alguns casos serví
per demostrar capacitat i acumular un cert prestigi en una hipotètica
carrera dins l’administració municipal, encara que no necessàriament
sempre fou així.
Si continuem cenyint-nos als cònsols de la mà menor, hi ha un
altre element que cal posar de manifest i que ja hem apuntat: la relativa freqüència de practicants de la medicina. En efecte, documentem
que dotze dels trenta individus que foren cònsols per l’estament dels
menestrals eren apotecaris, barbers o cirurgians.297 I, a més, observem
que la seva importància s’incrementà a la primera meitat del segle xv:
abans de 1400 només eren cinc de vint (25 %), mentre que després
d’aquesta data, set de deu (70 %). Una tendència, d’altra banda, que
també hem observat en l’evolució del perfil dels jurats de la mà menor

295. Insistint amb el bon model per a la comparació que ofereix el municipi
occità de Millau, val a dir que F. Garnier documenta, a la pràctica, un panorama força
més divers que el que derivaria d’algunes idees dominants en el marc historiogràfic de la
seva tesi i que, en canvi, s’acosta a l’escenari que ens apareix a la Girona coetània. Per
exemple, detecta que entorn del 60 % de les persones que, entre 1363 i 1384, gestionaren
bacins de pobres, és a dir, petites institucions caritatives que reproduïren a escala més
petita les funcions de centres hospitalaris com l’Hospital Nou ja havien exercit el càrrec
de cònsols, mentre que la resta, o sigui tan sols un 40 %, accediren al principal òrgan
del govern local amb posterioritat i, per tant, seria versemblant que empressin el càrrec
per rellançar-se: F. Garnier, Un consulat et ses finances…, p. 512.
296. Sens dubte, com tornarem a apuntar, es tracta d’un assumpte que mereixeria
una reflexió profunda i que sobrepassaria els objectius d’aquesta monografia.
297. Per ordre cronològic i adduint un esment documental en què es designa la
professió de cadascun, ens referim a Francesc Prat, apotecari (AHG, Gi-01, vol. 181, f. 28v29r, 1368/08/23); Nicolau Cavalleria, apotecari (AHG, Gi-01, vol. 62, f. 33r, 1363/05/08);
Simó Estrader, apotecari (AHG, Gi-01, vol. 276, f. 82v-83v, 1366/05/05); Bernat Saragossana,
apotecari (AHG, Gi-05, vol. 412, f. 28r-v, 1385/03/07); Francesc Pellisser, apotecari (AHG,
Gi-10, vol. 36, f. 71r-75r, 1392/12/01); Joan Pidra, apotecari (AHG, Gi-05, vol. 445, f. 26v,
1395/12/11); Pere Bosc, apotecari (AHG, Gi-06, vol. 99, s. f., 1403/05/26); Guillem Pellisser,
apotecari i fill del també apotecari Francesc Pellisser, que acabem d’esmentar (AHG,
Gi-01, vol. 376/377, s. f., 1419/03/02); Jaume Arloví, barber (AHG, Gi-05, vol. 453, s. f.,
1419/03/21); Guillem Muntanya, cirurgià (AHG, Gi-08, vol. 25, s. f., 1431/04/07); Pere
Feliu Bas, cirurgià (AHG, Gi-04, vol. 162, s. f., 1442/01/26); i Bernat Marrocs, barber
(AHG, Gi-10, vol. 89, s. f., 1440/02/19).
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(apartat «Els ciutadans més recurrents a l’executiu: adscripció estamental
i rerefons professional»). En definitiva, què podia representar per a un
professional del sector mèdic intervenir directament en l’organisme de
gestió d’un ens com l’Hospital Nou de Girona?
D’acord amb el que s’ha estudiat respecte d’altres municipis de
la Corona d’Aragó, cal suposar que especiers i practicants de la medicina esdevingueren beneficiaris de l’«economia de la caritat» organitzada al voltant d’un centre com l’Hospital Nou de Girona en tant que
proveïdors de fàrmacs i altres productes, i que, alhora, hi prestaven
serveis en profit dels internats o acollits.298 Sembla lògic, doncs, si bé
pels estudis fins ara disponibles aquest establiment de la ciutat de
l’Onyar no tingué una farmàcia pròpia fins ben entrat el segle xvi, que
el col·lectiu professional de metges, cirurgians, apotecaris i barbers
tingués un paper creixent en la gerència de la institució.299 D’entrada, hi hauria raons de tipus eminentment pràctic. Per exemple, en
designacions de cònsols com la del cirurgià Guillem Muntanya l’any
1429 se’l trià amb l’expressa condició que també actués al servei de
l’hospital durant el seu mandat,300 és a dir, és probable que s’aprofités
la seva experiència per abordar aspectes específics del funcionament
del centre que només ells eren capaços de resoldre o, fins i tot, que
s’emprés el seu concurs per estalviar la contractació de professionals
pensionaris, una figura que no es consolidà abans de la segona meitat del segle xv.301 Això apuntaria, doncs, a un procés força clar de
298. Cal destacar els treballs en aquest sentit sobre l’Hospital de la Santa Creu i
alguns altres de Barcelona i sobre diversos centres del Regne de València. Respectivament:
Carles Vela Aulesa, «Boticarios y asistencia hospitalaria en Barcelona (siglos xiv-xv)» a
T. Huguet-Termes et alii (eds.), Ciudad y hospital..., p. 325-343; Carmel Ferragud Domingo,
«La introducción de los practicantes de la medicina en los hospitales del reino de Valencia
durante la baja edad media» a Ibíd., p. 305-324.
299. Quant a la farmàcia que es documenta en funcionament a l’Hospital de Santa
Caterina a partir del segle xvi, tot i l’existència prèvia de recipients i utensilis diversos
utilitzats per apotecaris: A. Gironella Delgà, L’Hospital de Santa Caterina de Girona..., p.
118. A propòsit de l’anomenat «sector mèdic» de Girona durant el segle xiv: C. Guilleré,
«Le milieu médical géronais...», p. 263-281. Aquests professionals s’agrupaven entorn
d’una confraria existent almenys des de l’any 1366, sota l’advocació dels Deu Mil Màrtirs
(més endavant també dels sants Cosme i Damià) i amb seu al convent del Carme: Xavier
Sorní Esteva, «Notes sobre la farmàcia a Girona durant el segle xiv», Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, 30 (1988-1989), p. 227-232, en especial p. 228-230.
300. AMGi, I.1.1., n. 49, f. 84v, 1429/12/30.
301. Per exemple, hi ha referències esporàdiques a practicants mèdics que estaven
a disposició de servir al centre i se’ls assignava per això una pensió vitalícia, com succeí
amb el barber Bernat Fàbrega l’any 1396, però no hi ha indicis clars de la continuïtat
de la mesura per assegurar l’atenció sanitària al centre: AMGi, I.1.1., n. 32, f. 15r-16v,
1396/08/04. Tan sols és a partir de la dècada de 1440, o potser ja de la de 1480, que
es detecta el nomenament ordinari d’un metge, un cirurgià i un apotecari, els quals
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medicalització de la institució, seguint la dinàmica observada arreu
d’Europa.302
Si, tanmateix, retornem al punt de vista dels mateixos implicats,
s’infereix que per a alguns d’aquests especiers o cirurgians el càrrec de
cònsol constituí un bon aparador per progressar en la societat gironina.
Certament, estaríem davant d’una via intermèdia entre un trampolí per
a l’ascens a les posicions més influents dins l’organigrama municipal i el
fet que les funcions de determinats càrrecs considerats menors atreien
col·lectius professionals concrets. En aquest sentit, vinculat o no a
una hipotètica carrera municipal, per a un practicant de la medicina
prestar serveis a l’Hospital Nou potser no era excessivament lucratiu,
però sí que l’ajudava a construir-se una reputació o a millorar el prestigi professional. I tot això, és clar, podia tenir traducció en el terreny
polític, encara que no solament en aquest.
De fet, dels vuit gironins que foren cònsols abans de ser investits
jurats la meitat eren apotecaris. Resulta força il·lustrativa en aquest
sentit la trajectòria de l’apotecari Simó Estrader. Estrader, després de
formar part de l’òrgan director de l’hospital a principis dels anys 1370
i acabat de casar, inicià una carrera professional notable dins el seu
sector: esdevingué proveïdor dels exèrcits reials i, a més d’ostentar el
càrrec de jurat, experimentà un cert ascens social.303
En definitiva, com en la resta de càrrecs vinculats al consell general
de la ciutat, també en aquest cas existí una clara imbricació entre el
grup humà que assumí la gestió de l’Hospital Nou i el que destacà en
el regiment de la ciutat. De tota manera, el fet que el càrrec de cònsol
formés part de l’itinerari habitual de molts gironins actius en la vida
política local no el convertia en un mer lloc de pas en el camí cap
a objectius més ambiciosos. Ben entès, l’experiència devia ser força
cobraven un salari específic de l’hospital: A. Gironella Delgà, L’Hospital de Santa Caterina
de Girona..., p. 118-119.
302. Com que és un tema que s’allunya dels plantejaments centrals de la recerca,
remetem de manera general a alguns dels treballs continguts a: T. Huguet-Termes et alii
(eds.), Ciudad y hospital.
303. Estrader s’havia casat pels volts de 1366: AHG, Gi-01, vol. 276, f. 82v-83v,
1366/05/05. Quant a la tasca d’aportar vitualles a l’exèrcit reial coincidint amb la segona
guerra emporitana i per la qual fou recompensat pel Cerimoniós amb l’expedició d’un
allongament per deutes: C. Ferragud Domingo, Medicina i promoció social..., p. 199-200.
Fou jurat, en concret, l’any 1382: taula 16. El seu fill homònim i continuador de l’ofici es
casà amb una filla del mercader Jaume Mitjavila, de la branca gironina de la coneguda
nissaga mercantil: AHG, Gi-01, vol. 365, s. f., 1416/03/06. Una filla, en canvi, es casà l’any
1392 amb Pere Basset, aleshores batxiller en lleis gironí, que acabà sent el conegut batlle
general de Catalunya de la primera etapa del regnat d’Alfons el Magnànim: AHG, Gi-10,
vol. 36, f. 12r-14v, 1392/02/20. Tot plegat demostra la consolidació de l’apotecari Estrader.
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diferent per al fill d’una família patrícia o d’una de consolidada en
l’esfera mercantil que per a un jove que intentava fer-se un lloc en
determinats sectors, com el sanitari. En síntesi, amb tota probabilitat
l’atenció a l’hospital controlat pel municipi formà part de la «carta
de serveis» que s’esperava d’un bon ciutadà de Girona en favor de la
comunitat. Aquest servei, tanmateix, sempre acabava basculant entre
el compliment d’una mena de deure cívic i la mera satisfacció d’ambicions personals i familiars.
El

poder de representar la universitat a l’exterior: síndics de

Corts

i

altres missatgers

No resulta gaire diferent de tot això el que es desprèn d’analitzar
els qui representaren la ciutat de Girona a l’exterior, als quals dedicarem
aquest darrer apartat dins la prosopografia dels qui exerciren diverses
funcions polítiques en l’àmbit local. Encara que no fos un ofici o una
magistratura renovada periòdicament, ningú no pot negar que una de
les posicions més decisives a l’hora d’intervenir en el regiment de la
universitat eren els sindicats de representació institucional. Hem vist que,
el nomenament de nuncis per assistir a assemblees de Corts i Parlaments
o per formar part de missatgeries extraordinàries davant el monarca o
altres autoritats constituïa la modalitat de sindicat amb precedents
més reculats. En efecte, la designació de membres del consell o de la
comunitat ciutadana per a la representació institucional equivalia, des
d’un punt de vista merament formal, a triar-ne per a altres afers com
ara la contractació de crèdit o l’abastament de vitualles. Tot i això,
atesa la seva transcendència en l’esfera política, preferim analitzar els
successius síndics de Corts i altres missatgers juntament amb els que
ocupaven càrrecs com el de batlle, jurat o mostassaf.
Com en epígrafs precedents, basem l’estudi dels representants
institucionals de la ciutat de Girona en la restitució de la llista de
gironins que participaren en les diverses assemblees i reunions amb el
monarca i altres instàncies entre, a grans trets, els anys 1345 i 1445.
En aquest cas, tanmateix, hem preferit iniciar la sèrie en una data una
mica més tardana; en concret, l’any 1353, coincidint amb el Parlament
reial de Vilafranca, que tanta incidència tingué en el rumb de les finances locals a Girona i de la resta de poblacions, especialment de
reialenc, del Principat. Cloem la relació per l’extrem contrari amb els
nuncis enviats a la cort arran de la polèmica reforma de la planta del
govern municipal endegada per la reina Maria i el governador general
de Catalunya l’any 1436.
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En els registres que hem consultat del fons municipal abunden
les referències a síndics i representants d’índole vària. De tota manera,
per a la restitució del nombre més ampli possible de sindicats i missatgeries ha calgut combinar notícies de procedència diversa. Sempre
que s’ha pogut, s’ha partit de la informació proporcionada per l’acta
del consell on es discutia la necessitat d’escollir uns emissaris per una
raó determinada i es culminava amb la redacció d’un contracte de sindicat davant notari. De vegades, però, les discussions al plenari sobre
la necessitat de la tria o la idoneïtat dels candidats s’allargaven i no
s’arribava a cap acord, per la qual cosa és possible que la designació
definitiva no s’acabés fent explícita. En aquestes situacions i, òbviament, en els anys en què la documentació de l’ens municipal presenta
més llacunes, les edicions publicades de les actes de corts i parlaments
permeten resseguir els síndics que hi assistiren. Així mateix, algunes
trobades amb el monarca o altres governants de transcendència menor
i que, en general, partien de la voluntat del consell gironí només han
deixat rastre en sèries específiques de l’administració municipal, com
ara, els llibres d’àpoques o els trasllats dels comptes del clavari dels
jurats, l’oficial encarregat del finançament de legacions. En aquests
registres, doncs, queden il·lustrats els detalls d’alguns viatges, les despeses que generaren i els seus protagonistes.304
Sigui com sigui, hem aconseguit documentar entorn de 140 sindicats de representació entre 1353 i 1440.305 D’acord amb la classificació
proposada, hi distingim, grosso modo: d’una banda, una cinquantena
de nomenaments amb motiu de la celebració de corts o parlaments; de
l’altra, una seixantena de legacions extraordinàries enviades davant el
monarca. Aquestes missatgeries extraordinàries inclouen les motivades
pels actes de coronació o preceptives prestacions d’homenatge a tres
dels quatre monarques que accediren al tron durant el lapse que analitzem (els reis Joan I, Martí I i Ferran I), mitja dotzena més s’enviaren
a les successives reines, una desena a l’infant Joan en qualitat de duc
de Girona, sis més als diputats del General de Catalunya i d’alts aristòcrates com ara Bernat II de Cabrera o el comte Joan II d’Empúries,
així com un parell als representants d’altres ciutats catalanes, i dues
més davant del Papa de Roma i de l’arquebisbe de Tarragona.

304. Com a conseqüència d’aquestes despeses, a més, en casos puntuals l’única
menció conservada d’una missatgeria són els deutes que la hisenda local, al cap d’un
temps, encara havia de saldar als particulars implicats.
305. A tall de comparació, a la vila de Cervera durant el període comprès entre
1389 i 1443 se’n coneixen una quarantena: P. Verdés Pijuan, «“Car vuy en la cort...”»,
p. 211-212.
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No cal dir que l’evolució cronològica dels diferents tipus de sindicat manté una estreta relació amb la dinàmica política general del
Principat i la Corona. Així, d’acord amb la seqüència de demandes
fiscals resseguida (apartat «L’augment de la despesa en la base de la
vertebració institucional: de la pressió fiscal a les necessitats comunitàries (1345-1445)»), les delegacions enviades al rei s’incrementaren
a partir de la dècada de 1370. I és que aleshores es convocaren els
estaments en assemblees conjuntes amb molta menys freqüència que
en els decennis anteriors: la Corona optà per interpel·lar, de manera
separada, els governs de viles i ciutats en cas de necessitat.
Des d’un punt de vista estrictament numèric, a corts i parlaments
la ciutat de Girona hi envià sempre (tret d’un parell d’excepcions aïllades) dos representants, segons estava estipulat (taula 22). En la resta de
reunions amb el rei o altres autoritats, normalment també es trameteren
dos emissaris, sobretot quan la convocatòria prèvia del sobirà deixava
albirar l’inici de processos negociadors de durada i complexitat considerables. Tot i això, de vegades s’hi enviava un únic nunci, sobretot
si es tractava de gestions que, en principi, no havien de topar amb
gaires obstacles, com ara, l’obtenció de determinades autoritzacions
o la presentació de demandes que tan sols eren admeses a tràmit i,
d’entrada, no es debatien. En contrapartida, en situacions especials
que coincidiren amb actes de renovació d’homenatge i fidelitat a nous
monarques i les posteriors coronacions o amb alguns dels afers polítics
més delicats, com ara la investigació duta a terme entre els anys 1392
i 1393 vinculada amb els atacs al call jueu de 1391, les delegacions de
gironins arribaren a estar constituïdes per tres o quatre representants.
En actes de transcendència, com la prestació d’homenatge als
nous sobirans, de vegades aflorà el debat sobre la conveniència de
nomenar síndics que en la legislatura corresponent formaven part de
l’executiu, que simplement eren membres del consell general o una
barreja d’ambdós col·lectius. Segons les actes que recullen les discussions, sembla que en circumstàncies així s’havia consolidat el costum
de designar dos jurats, acompanyats d’un nunci aliè a la juraderia.306
Tot i això, pel que hem aconseguit documentar, no sempre es respectà
la norma i, en canvi, tant en sindicats de corts i parlaments com en
missatgeries extraordinàries participaren invariablement gironins que
en l’any en qüestió eren jurats i d’altres que no ho eren.

306. Per exemple en la coronació de Ferran d’Antequera l’any 1412: AMGi, I.1.1,
n. 42, f. 54r-55v (1412/11/26), 56r-v (1412/11/26). Vegeu també el que se’n comenta a: Ll.
Batlle Prats, «Diplomatario gerundense de Fernando de Antequera...», p. 6-7.
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Si ens centrem ara en el perfil social de tots els representants
inclosos a la relació, constatem, en primer lloc, la preponderància indiscutible de components de la mà major i de juristes, els quals, com
hem vist, malgrat que estan adscrits inicialment a l’estament mitjà,
a principis del segle xv acabaren majoritàriament integrats a la mà
major.307 Així, respecte dels sindicats per a corts i parlaments, hi ha
exemples comptats en què els representants no eren patricis o homes
de lleis, tot i que era força habitual la combinació d’ambdós perfils
en les parelles. Així, només advertim casos esporàdics de designació
de mercaders i, de fet, lleugerament concentrats a les primeres dècades analitzades, és a dir, les de 1350 i 1360. Ens referim, en concret,
al canviador Ramon I Medir, present al parlament que tingué lloc a
Barcelona la tardor de 1355, al comerciant Berenguer I Hospital a les
corts previstes a Barcelona l’any 1362, al mercader Guillem I Castell
a les corts convocades a la primavera de 1364 i al també comerciant
Bernat Vilar a les de Lleida de 1367.308 En dates posteriors, només
trobem el ric mercader Nicolau Anglès, que fou enviat a l’assemblea
de Sant Cugat del Vallès de 1419, deixant de banda substitucions com
les que es produïren amb els síndics de les Corts de 1406-1408 inaugurades a Perpinyà.309
Pel que fa a les missatgeries extraordinàries, també predominaren
els emissaris procedents de les files del patriciat o els experts en lleis,
307. Les comparacions amb altres localitats sempre resulten complicades en punts
com aquest, ja que la piràmide social era distinta en cada població segons les seves
dimensions i característiques específiques. En aquest sentit, Cervera, en el decurs de
les assemblees celebrades entre 1333 i 1393, trameté majoritàriament juristes, notaris i
mercaders, que, des d’un punt de vista socioprofessional, es trobaven al capdamunt de
la societat de la vila, per bé que, alhora, no formaven part del grup selecte de quatre
o cinc contribuents més puixants de cada barri: M. Turull Rubinat, «Síndicos a Cortes,
perfil social, político e institucional…», p. 233-242.
308. El cas de Bernat Vilar és prou significatiu, ja que constituïa un dels pocs
casos de nuncis adscrits a la mà menor. Si bé formava part de la minoria de petits
comerciants que no abandonaren aquest estament amb la reorganització de les franges
d’accés al consell a la fi de la dècada de 1360, no podem imaginar que fos un operador
econòmic de poca volada. I és que, a banda de negocis mercantils diversos, fou el gendre
d’un comerciant prou influent, perquè ocupava càrrecs de l’administració reial, com
Miquel Trullàs: AHG, Gi-01, vol. 220, f. 65r-v, 1382/11/12; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f.,
1383/01/21; AHG, Gi-01, vol. 220, f. 30v-31r, 1382/10/02. A propòsit del propi M. Trullàs,
vegeu l’apartat «Els sotsveguers: patricis i mercaders amb connexions».
309. Cal que dir que, d’acord amb el que s’ha estudiat, a les ciutats de Flandes
també eren rars els membres de famílies de comerciants d’un cert nivell que actuaven
de representants en assemblees «parlamentàries»: Wim Blockmans, «Flemings on the
move. A profile of representatives, 1384-1506», Wim Blockmans, Marc Boone et Therèse
De Hemptinne (eds.), Secretum scriptorum. Liber Alumnorum Walter Prevenier, LovainaApeldoorn, 1999, p. 307-326.
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per bé que s’entreveu una proporció una mica superior de membres
de l’estament mercantil. Així mateix, es repeteix el fet que els sindicats
creats per entrevistar-se amb el monarca o autoritats eclesiàstiques en
què es designà un comerciant, per norma general tenien com a objectiu
la discussió d’algun assumpte de fiscalitat indirecta o d’aranzels, entre
altres temes d’especial interès per als professionals del comerç.310 El
mercader Arnau Vilagran representà el municipi en una trobada que
tingué lloc l’any 1358 amb l’arquebisbe de Tarragona que havia de
permetre completar l’adquisició per part dels ciutadans gironins del
dret d’exempció de la lleuda del castell de Tamarit; el també comerciant Joan Cervià, l’any 1380, anà a la cort del rei per debatre sobre
les lleudes de Tortosa; i el mercader Jaume Anglès, l’any 1423, s’ocupà
d’una lleuda exigida a la ciutat de Barcelona. Per un assumpte similar,
el mercader Pere I Net, l’any 1380, es desplaçà fins al regne d’Aragó
per obtenir de la cort de l’infant Joan i duc de Girona una llicència
per emetre rendes que havien de pal·liar els danys provocats per les
execucions instades contra singulars de la universitat gironina i en què
el col·lectiu de mercaders era dels més perjudicats.
Paral·lelament, en missatgeries extraordinàries, a diferència de les
legacions per assistir a corts i parlaments, també documentem la intervenció puntual de menestrals. Un cop coincidí que aquests artesans
formaven part de l’executiu, com ara el sastre Andreu Figuera l’any
1392, acompanyat també per dos components de la mà menor, el petit
comerciant Bernat Preses i el notari Guillem Banyils. Figuera hi tornà
al cap de dos anys sense ser jurat i llavors també hi anà l’apotecari
Berenguer Arloví, cosa que s’hauria de relacionar amb el fet que un
dels objectius de la delegació era defensar la provisió reial que havia
atorgat a les corporacions d’ofici la capacitat de validar els candidats
per al consell.
En altres casos, però, tot fa pensar que el que se’ls encomanava
com a síndics a aquests menestrals era molt simple i que, en realitat,
no gaudien de plens poders per actuar en nom de la ciutat com la
majoria de nuncis. Ho il·lustren el viatge que emprengué el blanquer
Arnau Riba, l’any 1390, a la cort del sobirà per denunciar una execució
instada per un escrivà de la cancelleria que reclamava drets impagats,
o l’anada que hi feu el pelleter Pere Codina, l’any 1394, per presentar
una lletra al rei sobre les bandositats que havien esclatat a Girona.
310. Encara que només sigui pel cas concret de les Corts de Montblanc de 1333
i fent atenció als síndics per a assemblees estamentals, M. Turull ofereix una observació
similar tocant als representants elegits pel consell de la vila de Cervera: M. Turull Rubinat,
«Síndicos a Cortes, perfil social, político e institucional…», p. 236.
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Semblantment, l’any 1422, el verguer dels jurats, Antoni Valmanya,
anà a l’audiència reial amb l’única comesa d’aconseguir una còpia del
procés obert per Antoni Agullana contra el municipi gironí.
Així, més enllà dels casos assenyalats per les missatgeries ocasionals, la comunitat gironina s’assegurava la presència a les assemblees
estamentals a través de parelles compostes per un ciutadà honrat i un
doctor o un llicenciat en lleis; una mena d’equilibri, doncs, de prestigi
social i de certa expertesa professional. És clar que un aspecte no excloïa l’altre i que moltes famílies de l’alta societat gironina integraven
fills o germans sense professió específica i altres amb formació jurídica. Tanmateix, moltes vegades la representació de la ciutat tant en
corts i parlaments com en missatgeries extraordinàries fou assumida
per alguns dels individus amb més activitat política en les institucions
municipals i cal suposar que amb més influència en el panorama local
sense tenir, en canvi, una ocupació concreta.311 Seguint aproximadament la cronologia de les seves trajectòries, hem de destacar Guillem
II Sunyer (entre altres descendents seus), els germans Lluís i Bernat
II Estruç, Ramon I de Bóixols, Francesc I Santceloni i el seu fill homònim, Narcís de la Via, Pere I Terrades, Ramon I Sampsó o Narcís
Miquel, tots ells patricis.312 La gran majoria, a més, participaren en
assemblees de corts i parlament en la mateixa mesura que foren escollits jurats amb relativa reiteració o ostentaren altres magistratures de
l’organigrama municipal, entre altres càrrecs vinculats a l’administració
reial (sobretot el de batlle local) o a la de la Diputació del General.313
Així mateix, gairebé tots iniciaven o incrementaven aquesta activitat a
l’exterior quan ja havien ostentat magistratures en l’àmbit municipal
i, per tant, acumulat un cert currículum.314
311. A la ciutat d’Oriola, durant les dècades centrals del segle xv, també s’ha
detectat que la majoria de personatges que destacaren com a síndics de Corts ho feren
igualment com a missatgers en altres legacions: J. A. Barrio Barrio, «Los procuradores
del brazo real...», p. 83, 92-98.
312. Per a donar només algunes xifres dels exemples més recurrents, comprovem
que distints membres dels De la Via, igual que els Santdionís (en especial, el doctor
en lleis Narcís I Santdionís i el jurista Francesc I Santdionís) o els Estruç, arribaren
a participar quasi en una vintena d’ambaixades (en concret, dinou els primers, disset
els segons i setze els tercers), els Sunyer en deu i una mica menys, sis, els Terrades o
els Santceloni.
313. Taules 10, 14, 22.
314. També s’hi infereix com a comportament més habitual haver exercit
responsabilitats de govern en un mínim de dues legislatures anteriors. Aquesta tònica,
almenys, es compleix en força patricis de Girona. Això no obstant, cal posar igualment
en relleu perfils diferents d’un patró com el de Ramon I de Bóixols (síndic de Corts
l’any 1369 que havia estat tot just jurat per primer cop l’any 1368), el de Pere I Terrades
(nunci davant el rei l’any 1394 quan dos anys abans havia ocupat per primer cop un
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És comprensible el fet que els ciutadans amb més presència política fossin els designats pel consell com a síndics de representació,
independentment de la circumstància que en aquella legislatura concreta
exercissin la principal magistratura del govern municipal.315 Entre altres
raons, amb tota probabilitat gaudien de suports importants en el cos de
consellers amb la força suficient per imposar-se davant altres hipotètics
candidats. Tampoc no hem d’oblidar el valor de l’honorabilitat imperant
a l’època i que hem vist expressat a propòsit del perfil dels regidors
d’una comunitat en fonts coetànies com la Doctrina Compendiosa.316
Amb això volem dir que en algunes tries el primer que se cercava era
trametre emissaris que portessin amb tanta dignitat com fos possible
el nom de la ciutat allí on anessin. I és molt probable que, en general,
els contemporanis pensessin justament en ciutadans de la mà major
per complir aquesta funció.
Amb tot, recordem que la fórmula més habitual en el nomenament
dels síndics de Corts, a semblança del que succeïa en altres localitats,
passava per triar un prohom de la mà major i un jurista, fos o no
d’aquesta mà.317 D’aquí, per tant, que calgui examinar igualment la
relació de nuncis d’acord amb les seves capacitats i competències professionals. S’hauria de respondre, en essència, a la pregunta següent:
els professionals en dret tenien un valor especial de cara a la seva
elecció per representar el municipi?
Com dèiem, en la successió d’assemblees i missatgeries que tingueren lloc al llarg del període estudiat, veiem desfilar-hi titulats en

càrrec menor com el de sobreposat de les obres i coincidint que en aquella mateixa
legislatura era mostassaf) i el de Narcís Miquel (missatger davant el monarca l’any 1424
després d’haver accedit per primer cop a l’executiu en el curs anterior): taules 22, 37.
315. S’infereix el mateix per als síndics de Corts i Parlaments de Cervera al segle xiv:
M. Turull Rubinat, «Síndicos a Cortes, perfil social, político e institucional…», p. 247-251.
I igualment per als de la ciutat de València al segle xv, on molts dels nuncis pertanyien
a les nissagues de ciutadans i cavallers que es perpetuaren en el poder municipal durant
la baixa edat mitjana: M. R. Muñoz Pomer, «Las ciudades y las cortes...», p. 678-679. Tot
i això, també és interessant assenyalar l’estadística en què se sustenta l’afirmació. Segons
l’autora, dels trenta-cinc síndics documentats per assemblees de la primera meitat del
segle xv, només algunes famílies tingueren membres que, sumant l’aportació individual
de cadascun, arribaren a participar en un mínim de tres corts o parlaments.
316. Vegeu l’apartat «L’accés a l’executiu i a la resta de magistratures: el rol de
les comissions electores».
317. La pràctica és ben coneguda a la Lleida del segle xv, malgrat, òbviament,
diverses excepcions: E. Martí Sentañes, Lleida a les Corts..., …, p. 96-97, 105-132. Per
contrast, a propòsit de la vila de Cervera durant el segle anterior, M. Turull no constata
cap tendència a formar parelles mixtes de mercaders i experts en lleis o una alternança
entre ambdós perfils: M. Turull Rubinat, «Síndicos a Cortes, perfil social, político e
institucional…», p. 236, 252.
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lleis i altres professionals del dret de Girona mateix en una proporció
força similar a la de ciutadans honrats sense ofici concret. Són, en
concret, el doctor en lleis Joan Guerau, els juristes Jaume Monells,
Guillem I Vinyoles, Bernat Malarç, Pere II Prat, Francesc II Adroer,
Pere I Cantó i Antoni Agullana, els llicenciats en lleis Ramon de la
Via, Bernat Desbac, Francesc I Serra i Joan Savall, a banda d’alguns
parents directes com ara Guillem I Domenja i el seu fill homònim
(respectivament, jurista i doctor en lleis) o Francesc I i Narcís I Santdionís, germans (l’un també jurista i l’altre doctor en lleis). Alguns es
trobaven, alhora, entre els que formaren part de l’executiu més vegades,
com ara, Ramon de la Via, Guillem I i Guillem II Domenja, Francesc I
Santdionís, Joan Savall, Pere II Prat, Pere I Cantó o Francesc I Serra
(taula 37). En aquest sentit, doncs, no hi hauria grans diferències amb
altres membres de la mà major que hem esmentat, comptant alhora
que, tal com apuntàvem, alguns formaven part de la mateixa nissaga,
com ara l’expert en lleis Ramon de la Via i el seu nebot Narcís, que
no tenia formació específica.318
Tanmateix, altres experts en matèria legal no tingueren una trajectòria tan significativa en els quadres polítics del municipi, sinó que
destacaren únicament pels serveis prestats a la cort del rei o la seva
activitat en altes instàncies de la monarquia. A més, tendien a beneficiar-se de relacions prèvies d’avantpassats seus amb aquests àmbits.
Un dels exemples més il·lustratius és el de Jaume Monells, qui, malgrat ascendir a la juraderia els anys 1349 i 1359 i actuar de síndic en
dues assemblees estamentals, s’acabà significant com a assessor legal
(esdevingué vicecanceller) de la cort de l’infant Joan i, en especial,
pel seu paper en les reformes dels òrgans de govern de la ciutat de
la dècada de 1370.319 Tot i que possiblement no arribà a encadenar

318. Arbre genealògic 10.
319. La seva figura ja fou destacada per C. Guilleré, que documentà, al marge dels
oficis municipals esmentats, l’exercici com a jutge ordinari de la cort reial l’any 1342 i
l’atenció de clientela diversa entre 1338 i 1346. També se’n feu ressò J. Fernàndez Trabal,
el qual precisà que, a despit del que afirmava el primer o ha proposat més recentment
J. M. Marquès, aquest Jaume Monells devia ser el fill d’un ciutadà gironí anomenat Pere
Monells (i no d’un Berenguer de Monells que hauria estat vicecanceller de Jaume II vers
1310), el qual, a principis del segle xiv, adquirí drets sobre les lleudes de Girona, en
part per deutes impagats que li devia l’administració reial: C. Guilleré, Girona al segle
xiv..., vol. I (p. 143, 145, 169-170, 473), II (p. 63, 132, 250-251, 285-288, 343, 347-353,
370); J. Fernàndez Trabal, Una família catalana medieval…, p. 63. Amb tot, no s’hauria
de descartar l’existència de dos homònims que pogueren ser pare i fill, ateses certes
contradiccions en la identitat de les esposes, si no és que Jaume Monells acumulà tres o
quatre casaments diferents des de 1339 fins que dictà el seu darrer testament l’any 1395 i
morí poc després: AHG, Gi-09, vol. 26, f. 21v-22r, 1396/02/25; AHG, Gi-01, vol. 364, s. f.,
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tantes responsabilitats a la cort reial, el jurista Bernat Malarç, ultra
sengles càrrecs com a jurat, també fou un col·laborador habitual dels
serveis jurídics del duc de Girona i n’era reconegut auditor propi pels
volts de 1383.320 Una cosa similar succeïa amb el doctor en lleis Narcís I Santdionís, fill del cirurgià reial Guerau Santdionís i germà del
també jurista Francesc I Santdionís, amb qui compartí legació en les
Corts convocades a Barcelona l’any 1380.321 A banda de jurat l’any
1364 (quan també representà el municipi en les diverses sessions de
Corts aleshores en curs), fou nomenat promotor de la cort de Pere el
Cerimoniós entorn de 1380.322
1416/06/08. Així, en qualsevol cas, l’individu en què ens centrem molt probablement fou
el que actuà successivament de promotor de la cort de l’infant i duc de Girona (des dels
volts de 1363) i de vicecanceller de Girona des de, com a mínim, l’any 1375 (recordem
que l’any següent dissenyà un dels enèsims projectes de reforma del règim municipal)
i fins que Joan accedí al tron (l’any 1388 ja se l’esmenta com a antic vicecanceller i
aleshores sense exercir cap altre càrrec): C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. II, p. 285288; ACA, C, reg. 1251, f. 28r, 1375/06/09, Lleida; AHG, Gi-09, vol. 12, s. f., 1388/04/27;
AHG, Gi-01, vol. 238, f. 15r-v, 1390/09/22. Per a altres gestions que dugué a terme,
algunes com a advocat del capítol de la seu: J. M. Marquès Planagumà i J. Puig i Oliver
(eds.), Lletres del bisbe de Girona..., vol. I, p. 244-245.
320. Per als càrrecs com a jurat els anys 1370 i 1374: taula 16. A tall de mostra
de les actuacions a l’entorn del primogènit del Cerimoniós: AHG, Gi-05, vol. 304, s. f.,
1373/10/10; ACA, C, reg. 1792, f. 109r, 1376/02/20, Girona; ACA, C, reg. 1794, f. 6v,
1377/03/04, Perpinyà; ACA, C, reg. 1723, f. 80r, 1378/04/23, Saragossa; ACA, C, reg.
1795, f. 123r, 1380/06/08, Girona. Quant a l’ofici d’auditor de la cort de l’infant: ACA,
C, reg. 1687, f. 140r, 1383/06/26, Barcelona. A propòsit d’altres activitats com a jurista
d’aristòcrates de la demarcació: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I (p. 143), II (315,
350); AHG, Gi-05, vol. 310, f. 91r Girona, 1377/01/24; AHG, Gi-01, vol. 121, f. 142r,
1380/01/20; AHG, Gi-01, vol. 130, f. 123v-124r, 1383/10/25. Bernat Malarç possiblement es
formà en dret a l’Estudi General de Montpeller: AHG, Gi-05, vol. 98, f. 13r, 1357/07/27,
i descendia d’una família procedent de la vila de Castelló d’Empúries que havia estat
molt vinculada a la Corona durant el primer terç del segle xiv, circumstància que havia
conduït el seu pare, Ramon II, a l’adquisició de la jurisdicció del castell de Vilobí l’any
1343. Per diverses referències a la família, de la qual també era membre el canviador
Ponç Malarç: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. I (p. 88, 235-236), II (315-316, 319).
Vegeu, així mateix, l’arbre genealògic 18.
321. A propòsit de la carrera mèdica de Guerau Santdionís: C. Guilleré, Girona
al segle xiv…, vol. II, p. 132, 185, 362, 369-370, 427.
322. Documentem Narcís I Santdionís, doctor en lleis, com a promotor de Pere III,
a inicis de la dècada de 1380 fins que morí a principis de 1386: AHG Gi-01, vol. 123,
s. f., 1380/11/08; AHG, Gi-01, vol. 130, f. 53v, 1383/06/10; AHG, Gi-05, vol. 388, s. f.,
1386/09/23. En aquest sentit, doncs, és esmentat per Zurita com a conseller reial durant
la fi del regnat del Cerimoniós, si bé va ser del grupuscle que s’intentà apartar d’aquella
instància durant les Corts celebrades a Montsó entre 1383 i 1384: J. Zurita, Anales de
Aragón,... llibre X, cap. 34 (citat per G. Navarro Espinach, «Consejeros influyentes y
personas de confianza...», p. 146-147); Ignasi Baiges Jardí, Anna Rubió Rodon i Elisa
Varela-Rodríguez (eds.), Cort general de Montsó: 1383-1384, Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 1992, p. 121-124, 141-144. Cal subratllar que Narcís I Santdionís tingué un
fill homònim, Narcís II Santdionís, amb una destacadíssima carrera eclesiàstica (també
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La proximitat amb l’entorn del monarca que posen de manifest
els casos al·ludits és un aspecte que s’ha de tenir molt present. Ben
mirat, constitueix un tret força comú entre els que hem vist que esdevingueren, al mateix temps, jurats tres cops o més al llarg de la seva
vida, com Pere II Prat o Pere I Cantó, ambdós lletrats que treballaren
per a la monarquia i recurrents en la representació de la ciutat, respectivament, en les etapes entre 1350 i 1380 i en la compresa entre,
a grans trets, 1385 i 1396.323
com a oïdor de comptes del General en els períodes 1416-1419, 1425-1428 i 1440-1443)
i com a jurista, és l’autor d’un cèlebre compendi de les Constitucions i els Capítols
de Corts del Principat entre 1422 i 1432 (Ferran Valls Taberner, «El “Compendium
Constitutionum Cathaloniae” de Narcís de Sant Dionís», Literatura jurídica: Estudios de
ciencia jurídica e historia del pensamiento canónico y político catalán, francés, alemán e
italiano, Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias, 1986, p. 299-337; Isabel
Sánchez de Movellán Torent, Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya
(Des de la reforma de 1413 fins al final del regnat de l’Emperador Carles I, el 1556),
Barcelona: Sindicatura de Comptes de Catalunya, 2004, p. 164-167; D. Álvarez Gómez
(ed.), Compendium Constitucionum Generalium..., p. 22-27), i un net, Narcís III Santdionís,
fill de Dalmau Santdionís, esdevingué veguer de la ciutat en dates properes (per a més
detalls: apartat «Els veguers: aristocràcia militar i servei a la Corona»).
323. Pere II Prat probablement ja tenia un pare homònim (Pere I) que exercí de
professional del dret a la dècada de 1320 i rebé l’encàrrec d’una investigació per part del
rei Jaume II: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. II, p. 344. En qualsevol cas, ell fou
jutge ordinari de la demarcació gironina l’any 1354 i advocat fiscal d’aquesta cort a les
dècades de 1360 i 1370: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., p. vol. I, p. 143; AHG, Gi-01,
vol. 80, f. 89r, 1366/12/04; AHG, Gi-10, vol. 22, s. f., 1372/09/18; AHG, Gi-05, vol. 307,
s. f., 1375/05/23. L’any 1382, al·legant els nombrosos serveis prestats a la Corona, Prat
obtingué del Cerimoniós la gràcia de ser rellevat com a jutge amb obligacions arreu
de la vegueria de Girona perquè ja era massa gran per desplaçar-se contínuament:
C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. II, p. 344. Tot això, és clar, succeí paral·lelament
als encàrrecs d’altres clients i a una carrera important al govern municipal: fou jurat tres
cops i ordenador d’una talla en un altre (AHG, Gi-05, 107, f. 120v-122r, 1359/08/02; AHG,
Gi-05, vol. 298, s. f., 1372/01/03); taula 37; i, a més, fou designat pel mateix Cerimoniós
obrer de les obres de les muralles de la capital gironina des de 1362 fins aproximadament
1380 (apartat «Una panoràmica general de la construcció de les muralles de Girona (c.
1360-c. 1412)»). Quant a Pere I Cantó, fill del draper de Palafrugell Bonanat Cantó, val
a dir que exercí d’advocat al servei de la Corona a la dècada de 1350, a part de fer-ho
per a magnats de la diòcesi en decennis posteriors, abans de ser escollit advocat fiscal
de corts jurisdiccionals del rei a l’àrea gironina i promotor de negocis de la cort de
l’infant Joan, entre altres ocupacions amb què el duc de Girona el recompensà quan
accedí al tron: C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. II, p. 277; AHG, Gi-03, vol. 5, f.
23v-24r, 1355/04/30; AHG, Gi-05, vol. 82, s. f., 1355/05/04; AHG, Gi-11, vol. 48, s. f.,
1376/01/05; ACA, C, reg. 1702, f. 1r-v, 1381/07/26, Barcelona; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f.,
1384/05/30; AHG, Gi-05, vol. 412, f. 31v-32r, 1385/03/03; Ll. R. , vol. II, doc. 373, 1390/07/05.
Dictà el seu darrer testament el juny de 1399 i morí pocs mesos després: AHG, Hospital
de Santa Caterina, Pergamins, n. 1155, 1399/06/07, Girona. A propòsit de la interrelació
amb l’administració local, al marge de les freqüents missatgeries dins el període esmentat,
inicià el seu periple com a cònsol de l’Hospital Nou l’any 1357 i posteriorment fou jurat
els anys 1371 (quan també fou diputat obrer del pont nou de la ciutat), 1381 i 1396
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De tota manera, hi ha també juristes dignes de menció que ni
destacaren per la seva carrera en els òrgans polítics de la ciutat ni per
la interrelació amb la monarquia. Ens referim, en especial, al doctor
en lleis Antoni Agullana, el síndic per excel·lència de Girona durant el
breu regnat de Ferran I i els inicis del d’Alfons IV.324
En definitiva, la formació jurídica era un element important per
tenir opcions reals de formar part dels sindicats a Corts o missatgeries
extraordinàries enviades pel consell de la ciutat de Girona. Així i tot,
resultava especialment útil si, segons hem vist, aquest bagatge estava
reforçat per l’experiència política i, encara més, si s’hi unia la proximitat amb la principal instància de poder, la monarquia. Per tot això,
doncs, tret de casos esporàdics, els governants gironins seleccionaren
amb freqüència membres de nissagues que ja tenien antecedents de
serveis a la Corona. La raó sembla òbvia: si s’enviaven davant del rei
gent afí o coneguda dins l’entorn de consellers i funcionaris reials
augmentaven les possibilitats d’èxit en les negociacions.
(taula 37); AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, f. 62v, 1371/05/19. Igual que Pere II Prat, a mitjan
dècada de 1370, estigué vinculat amb el procés d’emmurallament com a membre d’una
comissió assessora i com a síndic d’una emissió tocant a aquest projecte: AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 4, reg. 2, f. 26v-27r, 1374/06/09.
324. Antoni Agullana fou l’iniciador d’una de les nissagues de més renom de la
noblesa urbana de la ciutat de Girona durant els segles xvi i xvii: Martí de Riquer Morera,
Quinze generacions d’una família catalana, Barcelona: Quaderns Crema, 1998 [primera
edició de l’obra de 1979], p. 257-520; Xavier Torres i Sans, «La ciutat de Girona a l’època
moderna: de capital del drap a plaça forta», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. XLI
(2001), p. 25-44, en especial p. 34-35, 37-40. Tot i que els orígens familiars probablement
remuntaven a la vila de Peralada, Antoni Agullana era fill del notari Joan Agullana, escrivà
de Banyoles, i probablement va viure de jove en aquesta vila abans de fer el salt a la
capital gironina pels volts de 1414, moment que, com a mínim, ja hi llogà un immoble
per residir-hi: AHG, Gi-07, vol. 83, s. f., 1418/11/29; AHG, Gi-11, vol. 11, f. 25r, 1391/11/10;
AHG, Gi-01, vol. 349, f. 35r, 1411/09/21; AHG, Gi-07, vol. 80, s. f., 1414/09/21. És possible
que el seu gran protagonisme com a síndic declinés com a conseqüència de conflictes
amb els magistrats gironins per l’impagament de salaris. Així, s’esmenta un procés obert
el 1422 i que possiblement es resolgué per mitjà d’una assignació sobre els drets de les
barres de la ciutat: AMGi, I.1.1., n. 46, f. 99r-v (1422/11/17), 108v (1422/12/31); AMGi,
I.1.1., n. 47, f. 12r, 1424/01/08. Ultra el fet que representà els interessos de Girona en
missatgeries davant el monarca i en assemblees de Corts, s’hauria d’analitzar bé el seu
rol en aquestes reunions i l’assessorament que proporcionà als diputats del General:
AHG, Gi-07, vol. 80, s. f., 1415/01/12. Després dels sindicats de representació, a finals
de la dècada de 1420 i en el decurs de la següent, actuà d’advocat de la corporació en
causes interposades per particulars i fou un dels experts en lleis que arbitrà en el llarg
litigi que enfrontà el municipi de Girona i el capítol de la seu per les obres de la llera
del Ter: AMGi, I.1.1., n. 47, f. 47r, 1424/12/29; AHG, Gi-04, vol. 111, s. f., 1431/06/21;
AMGi, I.1.1., n. 49, f. 84v-85r, 1429/12/30. En vida d’Antoni Agullana, la família encara
no s’havia consolidat entre el patriciat local, ja que, per exemple, accedí a la juraderia
l’any 1430, però se l’intentà excloure d’un dels primers censos tancats d’electes per la mà
major l’any 1438: taula 16; S. Sobrequés Vidal, «Régimen municipal gerundense...», p. 172.
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Amb l’intent d’optimitzar la capacitat d’intermediació dels familiaritzats amb els medis àulics, en moments puntuals s’arribaren a nomenar persones que no formaven part de cap òrgan polític en aquella
legislatura. Alguns, naturals o residents de la ciutat, havien ingressat de
manera formal a les files de l’administració règia.325 Ho il·lustren bé les
designacions dels escrivans reials Bartomeu Sirvent i Bonanat Nadal; en
el primer cas, de fet, amb l’objectiu manifest d’evitar el desplaçament
immediat dels membres del consell que havien estat seleccionats per
anar a les Corts.326 També és molt significativa la legació enviada
per prestar homenatge al nou rei Joan I l’any 1387: els escollits foren
el metge Guillem Colteller i el protonotari Bartomeu I Avellaneda, tots

325. Paral·lelament a la presència de membres habituals dels òrgans del govern
local, també s’explotaven aquests contactes per a la representació parlamentària en ciutats
angleses com Bristol i York: C. D. Liddy, War, politics and finance..., p. 144-155.
326. Per aquesta designació de Sirvent de cara a les Corts convocades el juny de 1372
a Barcelona i per les quals el consell havia triat, enmig d’una gran distensió, Francesc I
Santmartí i Francesc I Santdionís, però aquests desistiren d’anar-hi de manera imminent
al·legant manca de temps: AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, f. 86v-87v, 1372/06/05. Sembla que
es repetí un procés similar amb motiu de les Corts de Montsó de l’any 1383, si bé, uns
mesos després, hi acabaren arribant Francesc II Adroer i Ramon I de Bóixols. Aquella
vegada, a més, Sirvent també representà la universitat de la seva vila natal, Torroella
de Montgrí: I. Baiges Jardí, A. Rubió Rodon i E. Varela-Rodríguez (eds.), Cort general
de Montsó..., p. 52, 54 i 112. Tal com han posat en relleu diversos autors, Bartomeu
Sirvent fou secretari del rei Pere III des de l’any 1381 i protonotari del seu successor
entre 1389 i 1395, i fou un dels encartats del procés de 1396 contra consellers reials:
Ángel Canellas i José Trenchs, La cultura de los escribanos y notarios de la Corona de
Aragón (1344-1479), Saragossa: Fernando el Católico, 1988, p. 49, 68, 77; M. Mitjà,
«Procés contra els consellers...», p. 378, 383, 398, 400. D’entrada, en realitat, des de com
a mínim 1372, el documentem a la cancelleria reial com a escrivà, ascendit a la categoria
d’escrivà de manament del rei l’any 1378 i de secretari de la reina Violant el maig de
1387, i, un cop mort Joan I, continuà al servei de la família reial com a protonotari
de la reina Maria de Luna. Alhora, a despit d’alguns dels autors citats que en situen
els orígens a la ciutat de València, sabem que Sirvent era efectivament fill de la vila de
Torroella de Montgrí, d’on es declarava oriünd, encara que establí el domicili fiscal a la
capital gironina (on, com hem vist, estava casat amb la filla del manescal Pere Roure).
Per això, els governants municipals sempre li dispensaren un bon tracte a fi d’atreure
el seu favor, com ara amb una exempció de talla durant deu anys expedida l’any 1373:
AHG, Gi-01, vol. 101, f. 111v-113v, 1372/03/05; AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 2, f. 13r-v,
1373/09/09; AMGi, I.3.3.2.4., RG 43114, f. 89r, c. 1380; AMGi, I.3.3.1.5., llig. 3, f. 187v,
c. 1390; AMGi, I.3.3.1.1., llig. 16, reg. 3, f. 1r-v, 1405/01/22; AMGi, Talles, RG 26638,
1390, f. 34v, c. 1390; AHG, Gi-09, vol. 19, f. 100r-102v, 1400/05/08. Queden perfectament
explicitats la majoria d’aquests aspectes en el darrer document citat, l’acta de fundació
per part de Sirvent d’una capella i d’un altar a l’església de Sant Genís de Torroella.
A propòsit de Bonanat Nadal que, quan l’any 1398 fou designat síndic per obtenir capítols
sobre la recuperació de jurisdiccions alienades, devia encarar els darrers mesos de la
seva carrera a la Cancelleria Reial: apartat «L’edat com a factor d’ingrés al consell».
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dos vells servidors de la casa reial amb vincles directes amb Girona.327
En aquell moment es percep força tibantor entre el consistori gironí i
el nou rei, o això és el que es deduiria del retret del monarca per no
haver nomenat, com se’ls havia ordenat feia dies, procuradors amb poder
per jurar-li fidelitat en nom de la ciutat.328 En conseqüència, amb la
selecció potser es buscava, per damunt de tot, alleugerir aquella tensió.
Així mateix, alguns altres a qui s’encomanà la representació de
la ciutat, tot i no formar part estricta del seguici reial, se’n trobaven
físicament a prop: per exemple, Francesc III de la Via, el qual vivia a
la Ciutat Comtal quan l’any 1396 acudí a una crida de la reina Maria, instal·lada aleshores allí.329 Finalment, durant el regnat d’Alfons
el Magnànim, força gestions anaren a càrrec de notaris barcelonins,
com Joan Ros.330
En efecte, els membres del consell o els responsables de nomenar
síndics i nuncis per a la ciutat es decantaven per un o altre candidat
segons criteris com l’experiència i el prestigi polítics, la formació acadèmica o el que podríem anomenar «capital social». De tota manera,
també val la pena que observem el procés des del punt de vista contrari,

327. A propòsit de Guillem Colteller, vegeu l’apartat «Els ciutadans amb més
recurrència de l’executiu: adscripció estamental i rerefons professional». Quant a Bartomeu
I Avellaneda, sabem que es formà com a escrivà i que a la primera meitat de la dècada de
1350 exercí la regència de l’escrivania de la cort del veguer i del batlle reials de Girona,
per bé que abans de 1362 havia entrat a la cancelleria com a escrivà del rei (si bé seguí
durant tota la vida designant substituts que s’ocuparen de l’escrivania de la capital gironina)
i hi continuà fins haver esdevingut, pels volts de 1376, protonotari reial (d’entrada,
lloctinent d’aquest càrrec) i, finalment, secretari, l’any 1385: AHG, Gi-05, vol. 130, f. 59r-v,
1357/05/09; AHG, Gi-05, vol. 260, f. 87v, 1362/01/15; ACA, C, reg. 1231, f. 136r, 1376/08/02,
Montsó; AHG, Gi-03, vol. 35, f. 123v-124r, 1384/05/02; AHG, Gi-05, vol. 412, s. f., 1385/04/20;
ACA, C, reg. 1372, f. 134r, 1386/04/26, Barcelona. Per a referències complementàries de
la seva trajectòria: M. Allingri, Le métier de notaire..., p. 251-252. Entre 1380 i 1381
adquirí (o fou gratificat amb) el castell d’Orriols, i ell i els seus hereus n’esdevingueren
senyors durant unes quantes generacions: Carles Bosch Parer i Antoni Egea Codina, L’antic
municipi d’Orriols, Bàscara: Ajuntament de Bàscara, 2007. Morí assassinat durant les
bandositats que esclataren a la ciutat de Girona entre 1403 i 1404: J. de Chía, Bandos
y bandoleros..., vol. I, p. 235.
328. AMGi, I.1.1., n. 16 bis, f. 40r-41r, 1387/04/29.
329. En concret, Francesc III de la Via, fill de Francesc I de la Via i cosí de
Francesc II de la Via, era un mercader que encetà negocis a Girona, però que l’any 1394
ja havia adquirit la ciutadania barcelonina i hi continuà possiblement fins a la seva mort
a inicis del decenni de 1430: AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/06/01; AMGi, I.1.2.1., llig. 7,
reg. de 1393, s. f., 1394/08/31; AHG, Gi-06, vol. 115, s. f., 1407/10/06; AHG, Gi-08, vol.
25, s. f., 1432/02/15. Vegeu l’arbre genealògic 10.
330. Vegeu l’apartat «Els professionals al servei del municipi i les figures auxiliars:
l’escrivà, els procuradors, l’advocat, el síndic permanent i el verguer».
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és a dir, si hi havia ciutadans especialment interessats a participar en
legacions pel profit personal que n’obtindrien. L’existència de situacions
en què la tria d’aquests nuncis generà controvèrsia suggereix que, en
determinats moments, hi havia preocupació per escollir correctament
els representants, o bé hi havia disputes entre diferents sectors per
aconseguir la tria d’uns candidats i no pas d’uns altres.331 Més enllà
d’advertir això, resulta difícil superar el terreny de la hipòtesi a l’hora
de captar interessos subjacents a alguns sindicats de representació.
Amb tot, hi ha indicis puntuals que s’haurien de valorar.
Primerament, caldria veure si el fet d’exercir de síndic de la ciutat a les Corts o de formar part d’una missatgeria marcava un punt
d’inflexió en la trajectòria dels personatges implicats. Si ens fixem,
d’entrada, en els ciutadans honrats o els juristes amb més protagonisme
en la política local, constatem que les legacions alteraren molts altres
càrrecs, seguint una lògica en què les opcions de ser elegit per a una
funció i per a l’altra segur que es retroalimentaven. En aquest sentit,
la nòmina dels nuncis triats successivament manté molts paral·lelismes
amb l’evolució dels cognoms que adquiriren més protagonisme en la
política local de Girona al llarg del període estudiat.
D’aquí, doncs, que hi hagi pocs exemples que s’apartin d’aquesta
dinàmica. Un d’ells és, tanmateix, el del jurista Francesc II Adroer. Una
vegada mort el seu progenitor, encetà una trajectòria política important que el convertí en l’únic ciutadà gironí que ostentà el càrrec de
veguer (en concret, entre 1388-1392), després d’haver estat mostassaf
l’any 1371, sotsveguer en una breu etapa entre 1372 i 1374 i jurat
l’any 1381.332 Això succeí justament, però, poc abans que fos nomenat
síndic per anar a les Corts Generals de Montsó de 1383 amb Ramon
I de Bóixols.333 Sens dubte, no li faltava experiència tant en càrrecs de
l’administració reial com del municipi. De tota manera, el fet d’haver
assistit a aquelles sessions de Corts li permeté atraure la confiança

331. No ens dedicarem a reportar els detalls que les fonts ens ofereixen sobre cada
episodi, però sabem que hi hagué disputes per elegir síndics en èpoques prou diferents
com l’any 1362 de cara a les Corts Generals convocades a Montsó; la missatgeria per
retre homenatge al nou rei Ferran I l’any 1412 (afer ja esmentat a propòsit d’altres
aspectes), o per a les Corts de Tortosa de 1429. Respectivament: AMGi, I.1.1., n. 5, f. 120r121r, s. d. (1362); AMGi, I.1.1., n. 42, f. 54r-55v (1412/11/26), 56r-v (1412/11/26); AMGi,
I.1.1., n. 49, f. 80v-81v, 1429/10/21.
332. Vegeu l’apartat. «Els veguers: aristocràcia militar i servei a la Corona».
333. Taula 22. En primera instància, es nomenà substitut seu el secretari reial
d’orígens gironins Bartomeu Sirvent, però Adroer i Bóixols hi acabaren anant: I. Baiges
Jardí, A. Rubió Rodon i E. Varela-Rodríguez (eds.), Cort general de Montsó..., p. 52, 112.
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del monarca perquè li encomanés el principal ofici jurisdiccional de
la demarcació.334
Una coincidència similar s’observa en dos gironins que ocuparen
un càrrec d’importància considerable com el de diputat local del General.335 Recordem, per un costat, que el ciutadà honrat Lluís Estruç
fou síndic de les Corts que tingueren lloc durant el segon semestre de
1365 a Barcelona i llavors passà a ser el representant de la incipient
diputació del General, tot suplint el comissari vigent des de l’abril
anterior i acabat de traspassar Guillem III Sunyer. Per l’altre costat,
trobem l’expert en lleis Joan de Dons, que, els anys 1404 i 1405, formà
part de sengles missatgeries davant el rei Martí I i que en aquelles
mateixes dates fou nomenat per al mateix ofici.336
En resum, l’assistència a les reunions de corts i parlaments en
qualitat de representants del municipi constituïa una bona oportunitat
per prendre part en els magnífics esdeveniments socials que eren les
assemblees estamentals. I, encara que fos en menor mesura, les missatgeries a la cort del monarca o davant altres membres de la casa
reial segur que també permetien gaudir d’espais propicis per establir
contactes o estrènyer lligams, tot donant-se a conèixer davant del rei i
dels alts funcionaris i així augmentar el capital social.337 Després, havent estat les cares visibles de Girona en grans aparadors com aquells
només devia ser qüestió de temps convertir-se en els candidats més
ben situats per a la designació dels principals càrrecs de provisió reial

334. Un altre aspecte que potser també influí era el parentiu de Francesc II
Adroer amb un Bonet Adroer que actuà de castlà, en nom del monarca, del castell de
Força Real al comtat del Rosselló durant força temps. No en podem precisar el vincle
exacte, però devien ser parents propers: AHG, Gi-01, vol. 108, f. 149r-153r, 1375/03/01.
Segons aquest supòsit, els precedents familiars també hi devien haver contribuït, tal com
advertíem, per exemple, en Jaume Monells, igualment síndic de Corts abans d’ingressar
a la cancelleria de l’infant Joan, encara que ja pertanyés a una família amb avantpassats
que havien treballat al servei de la Corona.
335. Vegeu l’apartat «Els diputats locals del General».
336. Taula 22. En el cas de Joan de Dons també hem de tenir present el seu
parentiu amb Bernat II Busquets, vassall dels Xatmar, aristòcrates de la rodalia amb una
certa influència en el sistema de poders de la ciutat de Girona: AHG, Gi-10, vol. 50, s.
f., 1412/10/05. Vegeu l’apartat «Els sotsveguers: patricis i mercaders amb connexions».
337. En efecte, el paper d’intermediari entre municipis i la Corona, a la pràctica,
requeia molt sovint en síndics i missatgers i no pas en l’executiu dels governs locals.
D’aquí, doncs, que fos molt important el vincle que es través entre els missatgers i
el monarca, com han suggerit diversos autors. En aquest sentit, resulta suggestiva la
hipòtesi que determinats reis empraren la situació per convertir aquests vassalls seus que
l’havien anat a visitar en representació d’una comunitat en agents fidels o pràcticament
funcionaris al seu servei: E. Martí Sentañes, Lleida a les Corts..., p. 160-161. Tot i això,
la idea s’hauria de valorar en molts més casos i des de diferents perspectives.
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o d’altres de certa importància.338 Tot plegat, doncs, és possible que
constituís un atractiu de cara a prendre part en les legacions, per bé
que sempre tenint en compte que no deixaven de ser empreses costoses.
En efecte, la majoria de missatgers havien de deixar les seves
ocupacions, realitzar bestretes per al desplaçament i altres peatges
ineludibles en qualsevol gestió que es pretengués fer a la cort.339 Els
costos econòmics, per tant, constituïen probablement un filtre perquè
només persones amb certa solvència estiguessin en condicions d’acceptar l’encàrrec. I a això hi hem de sumar les dificultats que de vegades
tingueren els nuncis per recuperar el que havien avançat i ser retribuïts
degudament, cosa que, d’altra banda, portà alguns d’ells a implicar-se
en els recursos fiscals del municipi i temporalment amb la seva gestió,
per exemple en sindicats d’emissió de deute.340 De fet, la gran presència
de gironins de la mà major entre les missatgeries documentades en la
Girona de l’època investigada sembla confirmar aquestes circumstàncies,
de la mateixa manera que l’honorabilitat desitjada als representants de
la universitat a l’exterior es confonia fàcilment amb el pressupòsit de
solvència econòmica.341 L’absència de més exemples de professionals
com ara mercaders, sobretot si es compara amb altres ocupacions del
govern municipal, tal vegada posi en relleu el problema de les inversions
materials i encara més de les de temps que calia dedicar als sindicats
de representació i que no tothom estava disposat a assumir.342

338. Arriben a conclusions similars autors com ara: B. Palacios Martín, «La
representación municipal en Cortes…», p. 1241-1267.
339. P. Verdés Pijuan, «“Car vuy en la cort...”», p. 185-214. També s’incideix en
la migradesa de recursos destinats als síndics de Corts de la ciutat de Lleida al segle xv
a: E. Martí Sentañes, Lleida a les Corts..., p. 133-138.
340. Albert Reixach Sala, «La emisión de deuda municipal…», p. 160-162.
341. Es pot constatar en el cèlebre Dotzè del Crestià, on el menoret Francesc
Eiximenis argumentava, entre altres qüestions, la importància de comptar amb governants
municipals opulents i, en contrapartida, d’evitar els pobres, considerats presa fàcil de
la corrupció. En definitiva, tal com assenyala P. Verdés, una de les principals idees que
es desprèn de l’obra en aquest sentit és que la prosperitat personal constituïa la millor
prova per calibrar la capacitat d’algú per administrar el patrimoni de la comunitat i, en
conseqüència, amb vista a ser-li conferit l’honor de regir-la: P. Verdés Pijuan, «La teoría
del gasto público...», p. 87-88.
342. En algunes localitats, de fet, sembla que era un veritable problema trobar gent
disposada a participar en missatgeries i el rei hagué d’expedir provisions que obligaven
a acceptar sindicats d’aquesta mena entre altres càrrecs municipals. Vegeu els exemples
de la vila de Perpinyà de 1350 i de Cervera de 1377: V. Garcia Edo (ed.), El Llibre Vert
Major de Perpinyà..., doc. 214 (1350/03/22); P. Verdés Pijuan, «Administrar les pecúnies
e béns de la universitat»..., p. 602.
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Tot amb tot, si existia encara gent amb voluntat per a acceptar aquelles tasques devia ser perquè realment n’extreien alguna cosa.
Un rèdit significatiu consistia, com hem vist, en el que proporcionava
l’accés a espais privilegiats com les sessions de Corts o la cort reial.
Potser era el que cercaven majoritàriament el conjunt de ciutadans
que s’avingueren a actuar de nuncis de la ciutat. Hi ha, però, algun
episodi puntual en què l’interès anava més enllà encara. El més clar
és sens dubte el d’una legació enviada a principis de 1401 pel consell
gironí. Només hi anà el doctor en lleis Dalmau Santdionís i, alhora,
a diferència d’altres parents seus, fou l’única ocasió que representà la
seva ciutat natal. Coincidia que havia de plantejar-hi diverses causes,
entre les quals hi havia el conflicte generat entorn de la jurisdicció de
les parròquies de la Pera i Cassà de Pelràs que volien deixar de formar
part de la vegueria de Girona per integrar-se a la baronia de recent
creació de Torroella de Montgrí, amb la qual cosa (i aquí raïa l’arrel del
conflicte) esquivaven la contribució que tenien pendent per a l’obra de
les muralles de la capital gironina.343 Es pot dir que el tema li tocava
de molt a prop, ja que en aquelles mateixes parròquies, des del castell
de Púbol, el seu sogre, l’antic tresorer reial Jaspert de Campllong, mort
pocs mesos abans, havia exercit la jurisdicció des de feia dècades.344
*

*

*

En conclusió, l’anàlisi dels ciutadans de Girona que participaren
en sindicats de representació tant destinats a sessions de corts i parlaments com a missatgeries extraordinàries entre 1353 i 1440 mostra
que els perfils d’emissari predominants eren els de patrici o d’expert
en lleis. En aquest sentit, en la majoria d’assemblees estamentals es
formaren parelles amb un representant de cada franja. Per contra, en
legacions ocasionals davant la cort del monarca o d’altres instàncies
hi hagué més marge per a la participació de col·lectius secundaris en
aquell àmbit com ara mercaders.
En qualsevol cas, la representació institucional de la capital gironina recaigué especialment en persones amb experiència contrastada

343. AMGi, I.1.1., n. 36, f. 1r-2r, 1401/01/08.
344. Respecte de la mort de Jaspert de Campllong: AHG, Gi-01, vol. 260, f. 9v,
1400/01/19. Quant a l’adquisició per part d’aquest de la jurisdicció de la Pera, Púbol i
Cassà de Pelràs: Jaume Marquès Casanovas, «Púbol (V)», Revista de Girona, 66 (1974),
p. 40-44; Ídem, «Púbol (VI)», Revista de Girona, 67 (1974), p. 17-23; C. Guilleré, Girona
al segle xiv..., vol. I, p. 329-330.
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en el govern local i que gaudien d’un cert prestigi. I això bé per les
qualitats i aptituds que oferien, bé per la capacitat d’imposar-se en els
organismes on s’escollien els nuncis. A més d’aquest aspecte, però, es
tendiren a valorar la formació en dret i les bones relacions amb la cort
del monarca. Finalment, encara que els costos econòmics de l’empresa
devien constituir un fre per a determinats sectors, un dels principals
al·licients de les missatgeries es trobava en la possibilitat que oferia
als implicats d’incrementar el seu capital social, amb tot el que això
comportava en la política municipal i en altres àmbits similars.
L’exercici del poder en l’àmbit local: un primer balanç
El poder polític a la ciutat de Girona dels segles xiv i xv es concretava en una mena de «contínuum» o mosaic que abraçava des de
les delegacions d’oficials jurisdiccionals de la monarquia fins a les estructures de govern pròpies de la comunitat que giraven entorn d’un
consell general amb diverses magistratures satèl·lit i un executiu. Així
doncs, els qui exercien funcions polítiques ocupaven alguna d’aquestes
posicions dins un entramat complex i amb relacions de força canviants
al llarg del període estudiat.
L’anàlisi duta a terme en aquest capítol tenia com a propòsit principal posar en relleu els individus que destacaren en els diversos càrrecs
de la xarxa, és a dir, des de les figures de veguer o batlle fins als oficis
municipals de jurat, conseller o sobreposat de les obres, entre d’altres.
Tot plegat d’acord amb les idees dominants en la historiografia, com
ara: l’apoderament per part dels prohoms locals de les corts jurisdiccionals de la monarquia i, sobretot, la consolidació d’un grup tancat i
homogeni de famílies que es repartiren la majoria de càrrecs polítics.
En definitiva, ens preguntàvem si entre aproximadament 1345 i 1445 hi
havia a Girona un cercle estret de persones vinculades a unes poques
nissagues que, successivament, acapararen els instruments de poder
polític amb un grau proper al monopoli i se les podia considerar, com
s’ha tendit a fer, unes autèntiques oligarquies polítiques.
Per respondre a aquests interrogants, el primer focus de l’estudi
s’ha centrat en els delegats territorials de la monarquia, és a dir, el
veguer i el batlle amb els respectius lloctinents i assessors. La conclusió
general extreta és que al llarg del període tractat se situaren al capdavant
d’aquestes delegacions personatges de procedència prou diversa des del
punt de vista geogràfic, però força menys des de l’òptica social. Entre
els veguers predominaren membres de l’estament militar, domiciliats
fora de la demarcació abans de 1400 i, en canvi, més directament
vinculats al bisbat o a la vegueria de Girona a partir d’aquesta data.
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Amb tot, la seva característica principal era el fet d’haver servit a la
Corona en el camp de batalla o en àmbits cortesans. També compartiren
aquest tret la majoria de batlles, encara que molts foren originaris de
Girona. De fet, la tendència en relació amb la procedència geogràfica
es concretà gairebé a la inversa que els veguers, ja que a la segona
meitat del segle xiv abundaren més els ciutadans gironins que no pas a
les primeres dècades de la centúria següent. En el cas dels lloctinents
del veguer i del batlle, la majoria eren habitants de la mateixa ciutat:
entre els sotsveguers hi hagué molts mercaders i entre els sotsbatlles
una proporció important de menestrals. Tanmateix, en la majoria de
tries de tots els oficials esmentats s’entreveu la influència de l’entorn
reial i de les seves ramificacions clientelars. Dit ràpidament: una «carrera» brillant en l’àmbit municipal, formar part de manera reiterada
del consell, accedir a l’executiu i ostentar diverses magistratures no
garantia cap posició en les cúries jurisdiccionals, sinó que valien molt
més els contactes per via personal o familiar amb les altes esferes de
l’administració reial i de la cort del sobirà.
Completàvem la panoràmica dels delegats d’altes instàncies de
poder a la demarcació de Girona amb dues figures similars en l’aspecte
formal, per bé que, a la pràctica, amb atribucions prou diferents: el
lloctinent del batlle general de Catalunya al bisbat i el diputat local del
General. La majoria de representants regionals del màxim responsable
del patrimoni regi al Principat eren mercaders autòctons més o menys
propers a la monarquia. Per contra, el càrrec delegat de la Diputació
del General se’l repartiren comerciants (en general, de més relleu que
no pas els que eren nomenats lloctinents del batlle general) i juristes.
I fou per aquest ordre, segons un canvi de tendència que es detecta
entre el segle xiv i el segle xv per raons segurament lligades a una
transformació de les funcions del càrrec.
Si ens centrem en les estructures polítiques pròpies de la ciutat de
Girona, és a dir, les derivades del fet que progressivament s’atorgaren
més competències a la seva comunitat d’habitants i que es consolidaren definitivament amb l’aparició d’una hisenda pròpia, cal recordar
que pivotaven sobre dos grans òrgans: el consell denominat general i
la juraderia. El primer, en teoria, constituïa l’organisme principal de
representació i de presa de grans decisions, i el segon era l’encarregat
de posar en pràctica aquests acords, per més que sovint gaudís de
força llibertat d’acció.
Com que el consell havia de tenir una vuitantena de membres
extrets de les tres mans en què es dividia la comunitat política de la
ciutat, hem mirat d’identificar els prohoms que més el freqüentaren
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entre aproximadament 1345 i 1436. L’exercici de reconstrucció presenta
certes limitacions ateses les fonts conservades, però ens ha permès
copsar a propòsit del consell que encara que hi figuraren més de 850
persones al llarg del període esmentat, tan sols un 7,7 % ho feren un
mínim significatiu de cops que hem situat en quinze. A banda d’això, ens
interessava veure si dins d’aquest grup de més assidus hi predominava
algun perfil concret de ciutadà i el resultat ha estat que, en general,
malgrat la lleugera preponderància de patricis, hi havia també molts
mercaders o homes de lleis de la mà mitjana, i també que hi havia
menestrals de la mà menor que foren designats consellers durant sèries
importants de legislatures. La constatació ens ha portat a considerar
que en tots els estaments hi havia possibilitats per repetir sovint com
a conseller o, en el cas de les mans major i mitjana, gairebé perpetuar-s’hi, per bé que els factors que hi incidien eren diferents en cada mà.
Òbviament, la presència nominal al consell no assegurava cap
protagonisme especial en la política local si no és que aquest òrgan
demostrava tenir-hi una incidència real. Resulta molt difícil d’estudiar
la importància del consell en la llarga durada, ja que la transcendència de les deliberacions que s’hi dugueren a terme devia variar segons
cada conjuntura. Amb tot, sembla clar que el consell i, per tant, els
seus membres, tenien un paper bàsic com a filtre en l’accés a l’executiu i a la resta de càrrecs electes amb competències concretes. En els
mecanismes electorals que es posaven en pràctica el dia 1 de gener,
els membres del nou consell nomenat per l’equip de jurats sortint
escollien unes comissions electores que duien a terme els diversos
nomenaments. Això suposa que els jurats no triaven directament els
seus successors, sinó que, almenys en teoria, l’assemblea d’on sortien
els electors debatia la successió. Aquests electors, doncs, tenien un
rol fonamental durant unes poques hores i potser per això no és pas
excepcional que es documentin coincidències (entre parents directes
o entre els mateixos individus) en els integrants de les comissions
respecte dels qui finalment resultaven elegits. Tanmateix, cal dir que
les coincidències no es limiten als prohoms de la mà major, sinó que
també afectaren els altres dos estaments.
D’aquests procediments del dia d’any nou sortien designats els
representants de les distintes magistratures, per ordre d’importància:
els sis jurats, els dos sobreposats de les obres i els auditors de comptes. Com hem vist, altres càrrecs com el de mostassaf o el de cònsol
de l’Hospital Nou eren elegits en moments diferents i segons maneres
distintes. Pel que fa als membres de l’executiu, hem advertit que foren
investits jurats uns 330 gironins entre 1345 i 1436, si bé tan sols un
21 % ho aconseguiren en tres legislatures o més. Un altre cop, però,
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aquesta minoria més recurrent estava formada, de manera força proporcionada, per patricis, juristes, notaris, mercaders i menestrals. En
definitiva, el càrrec amb més poder polític en l’administració municipal
no fou acaparat en exclusiva per un únic perfil de ciutadà. Així mateix,
si avaluem el mateix aspecte des de la perspectiva dels grups familiars,
en concret, d’individus amb parentiu de sang que compartien cognom,
s’observa que dins un conjunt de 193 estirps amb algun membre que
accedí a l’elit del govern almenys un cop, només un nombre reduït (en
concret, cinc famílies patrícies i dos de mercaders de la mà mitjana)
aconseguí repetir-ho cinc anys o més, ja que la majoria (entorn d’un
80 %) només ho feu entre una i quatre vegades. Cal destacar, a més, que
entre la minoria de nissagues més recurrents en el govern municipal
algunes expliquen la freqüència simplement per una o dues trajectòries
excepcionals dels seus membres i no pas per un protagonisme sostingut
al llarg de l’època analitzada.
Per una altra banda, les dades de què disposem mostren que les
dinàmiques amb què es materialitzava el domini polític en les institucions
locals transcendien la figura del regidor. D’aquí que hàgim analitzat,
també, la resta de magistratures dependents del consell que, al capdavall, permetien l’execució d’una parcel·la concreta de les atribucions
d’aquest òrgan. Així, hem examinat cada càrrec des del supòsit que les
seves funcions sovint atragueren certs sectors i, alhora, a partir de la
possibilitat que el seu exercici es tractés, en essència, d’una qüestió de
prestigi o, fins i tot, s’emprés simplement com una manera de guanyar
notorietat camí de l’executiu.
En el cas dels sobreposats de les obres, hem constatat que aquest
càrrec col·legiat fou ocupat per molts prohoms de la mà major (i en
menor grau de l’estament mitjà) amb una trajectòria destacada en l’administració local gironina. Així, encara que per a alguns patricis l’ofici
potser estava vinculat als seus interessos immobiliaris o patrimonials,
sembla força comú que es tractés d’un mitjà per elevar-se a posicions
més preeminents dins el sistema polític local. Tot això sense oblidar
que el càrrec fou atorgat més d’una vegada a ciutadans pròxims a
l’entorn del monarca i de l’administració reial.
Aquesta darrera tendència resulta molt més clara a propòsit del
mostassaf. La principal raó d’això devia ser el propi mecanisme d’elecció, basat en una terna proposada pels jurats al rei (o bé un dels seus
representants), el qual era, en última instància, el qui feia la tria. Hi
ha indicis que es tractava d’un càrrec amb un cert valor per controlar
informació, però, en general, destaca pel fet que formà part de l’itinerari de molts gironins que abans o després ocuparen oficis vinculats a
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l’administració reial com el de batlle o de lloctinent del batlle general
de Catalunya.
Mereix una consideració a part el quadre directiu de l’Hospital
Nou, el qual era nomenat des del consell municipal. En línies generals,
l’experiència de formar-ne part devia resultar molt distinta per a un
patrici o ric mercader d’edat avançada respecte d’un jove menestral que
intentava progressar en el seu àmbit professional. Cal destacar, però,
la importància que pogué tenir per a practicants d’oficis mèdics. En
conjunt, tot apunta que el servei a la institució assistencial laica més
important de la ciutat era un element força rellevant en la política local.
En darrer lloc, la representació del municipi a les assemblees de
corts i parlaments, així com en legacions extraordinàries davant el
monarca o altres autoritats, anà a càrrec, sobretot, de patricis i homes
de lleis amb prestigi. Això no obstant, en missatgeries més ocasionals
hi acudiren alguns mercaders, sobretot quan s’hi abordaven assumptes
aranzelaris. En definitiva, normalment estem davant de persones amb
formació jurídica i, sobretot, ascendència política en la comunitat i una
bona agenda de contactes; qualitats que, a més, tingueren l’oportunitat
de millorar quan actuaren d’emissaris.

LES TRACES D’UN GRUP DE PODER

Aquesta monografia ofereix els resultats d’una recerca que tenia
com a propòsit examinar, a partir de l’exemple de la ciutat de Girona
entre els anys 1345 i 1445, l’existència d’unes elits locals vinculades a
les estructures polítiques i econòmiques de l’administració municipal.
Se centra en la primera vessant d’aquests lligams, la participació en
els òrgans de govern polític. Com a pas previ ineludible a la prosopografia dels protagonistes de les institucions locals, s’ha dedicat la part
inicial del volum a resseguir el desenvolupament de l’administració
municipal al llarg del període objecte d’estudi i, tot seguit, a descriure
el funcionament i l’evolució dels òrgans que integra, en especial, els
que impliquen competències de tipus polític.
Tot posant l’èmfasi en el que fou el principal motor de canvi dels
ens locals, la successió de demandes per part de la monarquia i de
necessitats comunitàries, així com el recurs a l’endeutament per mitjà
de violaris i censals, hem detectat que, a grans trets, els cicles fiscals
de les anomenades guerres mediterrànies i de l’enfrontament del rei
Pere III amb el seu homòleg castellà, entre aproximadament 1353 i
1366, constituïren un veritable punt d’inflexió, no només en la dinàmica
tributària, sinó també en la vertebració institucional del municipi. En
efecte, l’augment de la despesa, realment important fins aproximadament
el 1400, estigué molt lligat a la guerra en un sentit ampli, o sigui, des
del finançament d’expedicions del rei a l’exterior fins a la mobilització
per a la defensa del Principat davant l’entrada de companyies mercenàries. A aquest fenomen, però, s’hi sumaren exigències de la Corona
amb poca consistència jurídica i que es negociaren al marge de les
assemblees estamentals. Un altre gran factor de canvi, tanmateix, són
les obres per al reforç i l’ampliació del sistema de muralles, un projecte
a mig camí dels plans de defensa de la monarquia i d’unes necessitats
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comunitàries en què també hem de destacar l’abastament frumentari
i certs projectes d’obres a càrrec del municipi.
Si bé ja des de l’any 1343 els representants gironins, igual que els
d’altres comunitats del Principat, amb la finalitat de finançar les aportacions degudes en el marc de la Guerra de l’Estret i de l’ocupació del
Regne de Mallorca, recorregueren a la venda de violaris en forma de
deute públic, a partir de 1353 ho feren de manera sistemàtica. Aquest
fet suposà la «municipalització» definitiva d’un aparell d’impostos indirectes que havia de permetre sostenir els interessos del deute contret.
Així, sobre l’eix deute-imposicions girava la part principal del sistema
fiscal i financer articulat entorn del govern municipal. Per una banda,
l’endeutament, que havia esdevingut estructural a la dècada de 1360,
resultà insostenible en algunes conjuntures de les segona meitat del
segle xiv, de manera que calgué endegar processos de redreç financer
(en concret, els anys 1368, 1378-1380, 1386-1390, 1400-1403), i fins a
les dècades de 1420 i 1430 no s’assolí una certa contenció. Per l’altra,
durant els darrers anys de la guerra amb Castella, es consolidà un model
per als impostos aplicats sobre el consum i la circulació de diversos
productes que s’havia gestat a mitjan dècada de 1350 en el decurs de
successius parlaments i que a partir de llavors tan sols experimentà
canvis puntuals, a saber: la incorporació de dues noves figures fiscals els
anys 1385 i 1386, l’arrendament separat de sobretaxes coincidint amb
els moments de més pressió fiscal i la temptativa d’un monopoli sobre
el comerç de vi (1407-11). En conjunt, doncs, a la segona meitat del
segle xiv cristal·litzà i es consolidà una autèntica hisenda sota control
del govern local, un procés, d’altra banda, no exempt de certs conflictes.
En qualsevol cas, l’existència d’aquesta tresoreria permet referir-nos
a un municipi plenament autònom l’organigrama del qual hem descrit
procurant que prevalgués l’òptica dels qui s’hi implicaren i no pas el
de la institució per se. Per això, a banda de les distintes atribucions i
aspectes regulats pel costum o per ordinacions reials o locals, també
ens hem fixat en els procediments de designació i en els requisits i
mecanismes d’accés a cadascuna de les ocupacions, alhora que hem
plantejat les possibilitats que oferien les persones implicades.
S’ha fet atenció a l’exercici de càrrecs dins del «contínuum» d’institucions de govern existent a Girona, que incloïa els oficials jurisdiccionals delegats per la monarquia amb les respectives corts, altres
representants territorials de l’administració reial i de la Diputació del
General i, és clar, les mateixes estructures pròpies de la comunitat.
Pel que fa al govern municipal, hem advertit que es basava en dos
grans òrgans, el consell denominat general, que constituïa, amb una
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vuitantena de membres, l’òrgan principal de representació, i la juraderia o l’executiu. Hem descrit les competències d’ambdós, la relació
que mantingueren i les reformes introduïdes en la planta de govern al
llarg del període estudiat, si bé les coordenades principals quedaren,
en essència, inalterades en el lapse comprès entre dues provisions datades justament de 1345 i 1445. Tampoc no hem perdut de vista altres
càrrecs vinculats al consell i amb atribucions sobre aspectes concrets,
és a dir, els sobreposats de les obres, el mostassaf i l’equip directiu de
l’Hospital Nou. Paral·lelament, s’han tingut en compte els síndics que
assumiren tasques de representació institucional (missatgers, síndics
de corts i parlaments, etc.). Tot plegat s’ha acompanyat d’una revisió
ràpida i superficial de les ocupacions lligades a la gestió de la hisenda
local i de les vies de negoci que aquesta oferia, segons s’ha justificat,
assumptes secundaris en aquesta publicació.
Tota aquesta descripció havia d’establir les bases per a una investigació prosopogràfica que explorés una idea prou arrelada en la
historiografia tocant a la Corona d’Aragó baixmedieval: l’existència d’una
«oligarquia» les bases fonamentals de la qual raïen en les corporacions
municipals. Tal com s’ha explicat, es tracta, en essència, d’una hipòtesi
dominant que no sempre s’ha justificat amb un treball empíric mínimament consistent. Poques vegades s’ha resseguit a fons la participació
en diferents àmbits de l’administració local, tampoc no s’ha establert
cap criteri per a definir un grup social que, al capdavall, corre el perill
que se’l consideri més una pressuposició que no que sigui realment
d’existència demostrada.1
La reconstrucció prosopogràfica s’ha centrat en l’estudi dels actors
protagonistes en les diverses instàncies del mosaic de poders locals i
ha procurat identificar-ne els perfils majoritaris. També s’han plantejat diversos arguments per explicar els canvis i tendències en aquests
perfils. Tanmateix, el fet de segmentar l’observació dels col·lectius que
destacaren en cadascun dels òrgans de govern ha conduït a conclusions
parcials respecte dels objectius generals de la recerca que es recull en
aquest llibre.
Ara cal, doncs, que contrastem les dades obtingudes en cada apartat
i que tracem panoràmiques transversals que posin en relleu aspectes
comuns i divergències entre els que ocuparen més repetidament càrrecs
polítics. És a dir, hem de veure si, prenent com a referència l’exemple
de Girona, existiren unes elits polítiques de contorns clarament marcats
i, pensant en futurs estudis, plantejar si al mateix temps acapararen
1.

Apartat «Balanç historiogràfic i definició d’objectius».

632

Albert Reixach Sala

tant la gestió com l’explotació dels recursos fiscals i financers de l’erari
local.
Unes elits polítiques perfectament definides?
A propòsit d’uns grups que pogueren «monopolitzar» els ressorts
de poder polític en l’àmbit de la ciutat de Girona, val la pena insistir
que, com hem mostrat, aquest poder es concretava en un mosaic o
«contínuum» que integrava des dels oficials jurisdiccionals de la monarquia amb les respectives corts fins a les estructures de govern pròpies
de la comunitat, passant també per altres delegats de l’administració
reial o de la incipient Diputació del General. El govern municipal, al
seu torn, pivotava sobre dos grans eixos: d’una banda, el consell de
vuitanta membres (és a dir, l’òrgan màxim de representació) i, de l’altra, la juraderia o executiu, comptant, alhora, que del consell depenien
diverses magistratures que incidien en facetes concretes del ventall
d’atribucions acumulat per la universitat.
Des d’aquesta perspectiva, doncs, conformarien unes autèntiques
elits polítiques aquells individus o grups que assoliren uns graus notables de recurrència i continuïtat en el temps en la major part de
posicions d’aquest complex entramat. L’anàlisi prosopogràfica duta a
terme de cadascun dels àmbits ens ha mostrat una participació força
segmentada en els diversos òrgans, d’acord amb, és clar, uns requisits,
uns mecanismes de designació i uns filtres d’accés força distints en
cada cas. En línies generals, difereixen bo i articulant tres grans grups
d’oficis o posicions: els càrrecs d’estricta provisió reial (o sigui, els de
veguer, batlle i sotsveguer); els designats, en darrera instància, també
pel rei, però amb la intervenció puntual d’altres autoritats (el sotsbatlle, el lloctinent del batlle general i el mostassaf), i els vinculats directament a la comunitat política, o sigui, escollits a l’interior d’aquesta
i en què es tenien en compte les franges en què estava dividida (el
consell general, l’equip de jurats i la comissió d’auditors de comptes,
així com els sobreposats de les obres, si bé amb alguna particularitat
en aquesta darrera magistratura). I això deixant de banda la figura del
diputat del local del General, que, és clar, depenia dels representants de
la institució sorgida dels braços o estaments reunits en Corts (apartat
«Els altres delegats: el lloctinent del batlle general de Catalunya i el
diputat local del General»).
Es tracta de detectar persones o famílies que demostrin la capacitat d’ocupar la totalitat o una majoria clara d’aquests càrrecs. Quant
als delegats de la monarquia, la reconstrucció duta a terme per al
període 1345-1445 ens indica que la presència de ciutadans gironins
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i, per tant, de protagonistes potencials de l’organigrama municipal hi
resultà força desigual. Així, ja que només un membre de la comunitat
ciutadana, Francesc II Adroer, fou investit veguer una sola vegada,
no pot considerar-se l’exercici de l’ofici jurisdiccional preeminent a la
demarcació com un tret característic d’aquestes hipotètiques elits. La
situació és distinta, en canvi, pel que fa al batlle i al lloctinent del veguer: veiem que un 61,54 % dels batlles (en especial durant la segona
meitat del segle xiv) foren ciutadans de Girona, igual que un 75 % dels
sotsveguers (taula 23).
Respecte de l’ofici de batlle, hem vist destacar uns quants representants del patriciat local que, alhora, es distingiren per l’assiduïtat al
consell general i/o l’exercici en tres legislatures o més de la principal
magistratura municipal, la de jurat. Ens referim als casos de Ramon I
Sitjar, Guillem II Sunyer, Ramon I de Bóixols, Bernat II Estruç, Pere II
Bordils i Pere III Escala. També hi trobem dos membres de la mà
mitjana, Guillem Hospital i Joan Medir (taula 37). Per contrast, hem
advertit que alguns dels que foren nomenats batlle tan sols accediren
a l’elit del govern municipal una sola vegada o, fins i tot, no arribaren
a fer-ho. Al capdavall, la proporció que signifiquen els exemples de coincidència esmentats dins el col·lectiu de ciutadans gironins que foren
batlles és del 29,17 % i tan sols del 17,95 % dins el conjunt global, és
a dir, incloent-hi tot els perfils dels ocupants de l’ofici en què trobem
també aristòcrates forans o d’altres domiciliats arreu de la diòcesi de
Girona. En suma, no es detecta una correlació automàtica entre recurrència als òrgans de poder propis de la comunitat i l’ostentació d’oficis
de les delegacions territorials del rei (apartat «Els batlles: els vincles
amb la cort i els grups dominants de la ciutat»).
A propòsit dels sotsveguers, els resultats obtinguts també incideixen en la idea que no era un fenomen ni de bon tros generalitzat
la presència simultània en els ressorts de poder directament vinculats
a l’administració reial i els específics de la corporació local. Del total
de vint ciutadans gironins que documentem que foren lloctinents del
veguer, set (és a dir, el 35 % dins aquest col·lectiu ciutadà i el 21,87 %
del conjunt total) també foren uns habituals al consell de vuitanta
membres o exerciren el càrrec de jurat tres anys o més. Es tracta,
concretament, de Lluís Estruç, Narcís de la Via, Pere I Sunyer, Bernat I Reixac, Francesc II de la Via i Pere II Bordils (apartat «Els
sotsveguers: patricis i mercaders amb connexions»). Alhora, tots set
pertanyien a la mà major, cosa que indicaria, tal com s’entreveia també en els batlles (encara que amb menys claredat vistos els exemples
de dos mercaders) que el patriciat era la franja amb més possibilitats
per aconseguir aquesta simultaneïtat, una circumstància, d’altra banda,
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força previsible.2 A més, coincideix que una mateixa persona, Pere II
Bordils, ultra ser relativament freqüent en la direcció del municipi, fou
en etapes distintes batlle i sotsveguer. I, al seu costat, dins el col·lectiu
que compaginà càrrecs jurisdiccionals amb municipals, detectem dos
germans, Bernat II i Lluís Estruç; un pare i un fill, Guillem II i Pere I
Sunyer; i dos cosins germans, Narcís de la Via i Francesc II de la Via.
Finalment, pel que fa als sotsbatlles identificats, la pràctica totalitat
eren gironins, si bé amb la diferència important que estaven adscrits a
la mà menor. Malgrat la condició de menestrals o petits comerciants,
també era factible que fossin els representants més habituals d’aquesta franja en el consell o l’executiu. Això no obstant, cap exemple no
abona la hipòtesi. I, ben mirat, la majoria de designacions apunten
a circumstàncies alienes a les estructures polítiques formals (apartat
«Els sotsbatlles, els assessors legals i la resta de personal de les corts
dels oficials reials).
També cal tenir present que la gran majoria de lloctinents del batlle general al bisbat foren membres del sector comercial gironí (si bé
força d’ells amb vinculacions amb la monarquia per diferents motius),
mentre que entre els diputats locals del General destacaren individus
d’aquest perfil en una primera etapa a finals del segle xiv, però foren
suplantats per experts en lleis i, al mateix temps, alternaren amb personatges paradigmàtics del patriciat local. Com que no es tractava de
càrrecs de renovació periòdica, sinó marcats per designacions de llarga
durada, alhora que desconeixem moltes de les funcions que duien a la
pràctica, no inclourem la prosopografia d’ambdós oficis en el conjunt
de reflexions que segueixen, encara que ajuden a reforçar algun punt
concret de l’argumentari.
En definitiva, comparant de manera general els ciutadans que
ocuparen oficis jurisdiccionals de la Corona en algun moment i exerciren càrrecs municipals amb certa freqüència entre aproximadament
1345 i 1445, advertim que l’ofici preeminent, el de veguer, no estigué al
seu abast, mentre que el de sotsbatlle estava destinat a perfils menors.
Descartades aquestes dues posicions, constatem que aquest col·lectiu
ciutadà representava, en xifres rodones, una mica menys del 20  % dels
qui foren batlles i/o sotsveguers. Tot plegat ens porta a posar en qua2. Cal destacar, de tota manera, el cas de tres dels deu sotsveguers que pertanyien a
la mà mitjana. Dos d’ells, els mercaders Ramon II Provençal i Bernat II Ferrer, no assoliren
l’esglaó dels tres càrrecs com a jurats, però foren clavaris de les imposicions (el primer
arribà a cinc exercicis, de fet): A. Reixach Sala, «Hacienda local y redes financieras..»,
p. 232-233. Bernat Torrent, al seu torn, si no cometem errors en la identificació, es
trobaria també en el grup de més recurrents al consell general amb dinou presències.
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rantena la idea d’un acaparament clar de les delegacions territorials de
la monarquia per part dels grups més actius en els quadres polítics de
l’administració municipal. Així doncs, si haguéssim de parlar d’una elit
política clarament definida i poderosa, seria per referir-nos tan sols al
cercle de dotze prohoms que una vegada a la seva vida foren batlles
o lloctinents del veguer (només un d’ells, com hem vist, aconseguí ser
elegit per tots dos càrrecs) i, al mateix temps, ingressaren al consell i
se’ls nomenà jurats un nombre considerable de vegades.
Tanmateix, hi ha una circumstància bàsica per assenyalar i que
probablement explica la relativa dissociació entre una esfera i l’altra:
tal com hem il·lustrat amb força trajectòries personals, en la designació
dels oficials reials els factors de més pes requeien en el currículum de
serveis prestats a la Corona o en la proximitat de l’entorn regi a través
de diversos canals. Per contra, l’experiència acumulada en el context
estricte de la política municipal no sembla que comptés gaire. També
que entre els sotsveguers i els sotsbatlles, és a dir, els oficials de rang
menor dins les corts jurisdiccionals, apareix més d’un exemple del que
identifiquem com a veritables agents de famílies poderoses de l’entorn
de Girona. Això ens alerta precisament del paper que devien tenir en
l’escaquer polític territorial i, fins i tot, local nissagues com els Margarit, els Santmartí o els Campllong (a grans trets, totes sorgides de
les capes benestants gironines però incorporades, al llarg d’una o dues
generacions, a la petita aristocràcia a través del servei a la monarquia
i de l’assentament en senyories rurals), les quals eren al costat d’exponents de noblesa més arrelada en l’estament militar com ara els Xatmar.
En suma, a través de l’anàlisi de les corts del veguer i del batlle (i,
com hem dit, a falta d’aprofundir en el perfil dels homes de lleis que
hi actuaven d’assessors) queda dibuixat un quadre de joc polític que
transcendia la institució municipal. Difícilment aconseguiríem aïllar una
elit política compacta i homogènia que s’estenia per tot el mosaic de
poders existents a la ciutat de Girona i a la seva demarcació emprant
com a punt de partida i base primordial els òrgans propis del regiment
de la comunitat ciutadana.
En qualsevol cas, cenyint-nos a l’organigrama municipal, hem de
recuperar la premissa que només entorn d’un 6  % del conjunt d’habitants de Girona amb capacitat real de participar en la política local
tenien cabuda en una legislatura determinada en l’organisme màxim
de representació i que conduïa a l’exercici de càrrecs, el consell de
vuitanta membres (apartat «La participació en les estructures polítiques de la ciutat: consideracions preliminars»). És important tenir-ho
present a l’hora de valorar el caràcter restringit de l’ocupació de càr-
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recs municipals. Per això, advertim que, segons ja hem fet en capítols
anteriors, centrarem les interpretacions en aquest segment d’un 6 % de
caps de casa i no pas tenint en compte tot el global de residents dins
les muralles de la ciutat. Tampoc no hem de perdre de vista els indicis
del fet que no sempre hi hagué un interès desfermat per l’exercici de
càrrecs entre la majoria de la població amb potencial per fer-ho, de
manera que el pressupòsit de la concurrència en l’ocupació d’oficis no
és vàlid en totes i cadascuna de les situacions.
Malgrat les consideracions fetes i a pesar de les limitacions plantejades per les fonts, hem identificat un 7,6 % dins d’un global de 855
persones distintes que documentem formant part del consell general
en algun moment entre 1345 i 1443 que hi ingressaren en quinze legislatures o més (apartat «Els membres més assidus del Consell»). El
més interessant, però, és comprovar que, a la pràctica, un 40 % del
grup de consellers que repetien amb més freqüència era encarnat per
membres de l’estament superior, però que gairebé un terç es corresponia amb mercaders de la mà mitjana i la quarta part restant, amb
menestrals. Per consegüent, entre els més assidus no hi havia només
ciutadans opulents de la mà major. En rigor, això també succeïa amb
els individus que aconseguiren presències simultànies en les corts d’oficials jurisdiccionals del rei i en l’executiu municipal, per bé que en el
cas del consell el relatiu equilibri entre estaments sigui encara molt
més rellevant.
Òbviament, d’acord amb el que hem plantejat, la recurrència al
consell de vuitanta membres es basava en factors distints en cada
mà. I, així, mentre que per a les famílies de la mà major o de la mà
mitjana hi havia un marge ampli perquè els respectius membres principals (concretament, els que encapçalaven una cèl·lula familiar amb
independència de lligams més extensos) fossin integrants del consell
durant llargues sèries d’anys amb a penes interrupcions, les possibilitats resultaven més reduïdes per a practicants d’oficis manuals. Un
fet obvi que, d’entrada, responia a la desproporció entre el seu volum
demogràfic i les places de què disposaven. També s’entreveuen circumstàncies desiguals entre els dos estaments superiors respecte de
l’inferior quant a l’accés a aquests organismes a una edat primerenca,
cosa que afavoria, sens dubte, «carreres» més llargues i denses entre
els que pertanyien a les dues mans principals (apartat «Els membres
més assidus del Consell» i «L’edat com a factor d’ingrés al consell»).
Amb tot, des del punt de vista tan sols de la recurrència i de la
continuïtat al consell, ¿hi ha res que ens permeti considerar millors
exponents d’una elit política en l’àmbit municipal Narcís de la Via o
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Francesc I Segurioles, els patricis que registrem més legislatures com
a consellers, que no pas el mercader Arnau II Ferrer, de l’estament
mitjà, o, fins i tot, l’especier Miquel II Vilar, adscrit a la mà menor, i,
igualment, entre els deu més assidus al llarg de tot el període estudiat?
(taula 35)
Un altre àmbit en què és possible detectar la influència d’un grup
relativament reduït d’actors és el de les comissions electores creades
en l’acte de renovació de càrrecs del dia de ninou (apartat «L’accés a
l’executiu i a la resta de magistratures: el rol de les comissions electores»). Hem d’insistir que, igual que el consell, tenien una representació
proporcional de cadascuna de les tres mans. Tanmateix, altre cop, si
observem els límits de les dades reunides (i que no incorporen el període
anterior a 1390), així com si advertim certes pràctiques de nepotisme
o autèntiques portes giratòries la proporció relativa de les quals ens
és impossible calcular, es registren alguns personatges amb una especial assiduïtat durant la primera meitat del segle xv. Ens referim als
patricis Pere I Terrades i Pere I Miró, als tres germans Anglès, tots
mercaders (Nicolau, Jaume i Joan I), i al ja esmentat Miquel II Vilar.
En definitiva, tal com succeïa en els consellers amb més recurrència,
l’elit que emergiria del control dels mecanismes d’accés a les magistratures municipals, com a mínim a la primera meitat del segle xv, estaria
representada per ciutadans honrats, però igualment per mercaders i,
així mateix, un especier.
Amb tot, d’acord amb els plantejaments historiogràfics tradicionals, l’essència del domini polític local raïa en l’ocupació de càrrecs,
començant pel de regidor o jurat i, en el cas de Girona, continuant pel
de sobreposat de les obres, el de mostassaf o els vinculats a la direcció
de l’Hospital Nou. D’acord amb el que hem proposat, probablement
els engranatges del poder local en una ciutat com Girona eren massa
complexos com per tenir-ne garantit el control absolut des de l’executiu.
I és que els que eren situats al capdavant del govern municipal gaudien
d’un marge discrecional força ampli, però, alhora, havien de superar
distints filtres i aconseguir un mínim d’adhesions i de col·laboracions
per fer realitat projectes d’una certa envergadura. Malauradament, la
investigació duta a terme no ha permès precisar gaire més bé els equilibris existents (i suposem que canviants) entre el consell, la juraderia
i la resta de magistratures, de manera que, seguint els postulats heretats d’altres autors, podem continuar buscant unes elits polítiques
en el col·lectiu de ciutadans que ocuparen oficis municipals amb una
freqüència superior a la mitjana dels seus homòlegs (apartat «Canvis
episòdics entre 1385 i 1445: noves exaccions, anadiments i primers
simulacres de monopolis»).
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En aquesta línia, hem constatat que, entre 1345 i 1436, 330 persones
exerciren almenys una vegada el càrrec de jurat, si bé tan sols setanta
(un 21,2 %) ho feren en un nombre significatiu i segons un llindar que
hem situat en les tres legislatures (apartat «Els ciutadans amb més
recurrència de l’executiu: adscripció estamental i rerefons professional).
I fent atenció a aquest percentatge observem, de nou, una distribució
força equilibrada de membres entre les tres mans (fins i tot, una mica
més que respecte dels assidus al consell): un 35,2 % pertanyien a la mà
major, un 39,4 % a la mitjana i un 25,35 % a la menor. Paral·lelament,
si basem l’observació en grups de consanguinis (és a dir, en persones
que compartien cognoms, amb les limitacions heurístiques que té aquest
exercici i que ja hem exposat), documentem 193 famílies diferents un
membre de les quals fou jurat, com a mínim, un cop. D’aquestes en
destaquen set (un 3,62 % del conjunt) que tingueren representants a
l’executiu deu vegades o més, encara que la seva acumulació de càrrecs
en un conjunt d’oportunitats disponibles a penes superava el percentatge
que suposaven les que hi accediren una única vegada.
Dins el segment de més recurrència, trobem una majoria de nissagues de la mà major (els Terrades, els Sunyer, els Escala, els Estruç
i els De la Via), però igualment n’hi ha dues adscrites a la mà mitjana
(els Medir i els Hospital). A més, és necessari assenyalar un parell de
característiques essencials en relació amb aquest presumpte predomini
de què gaudien i que presentava variants distintes segons cada cas:
per un costat, no totes les famílies a què fem al·lusió abastaren sencer
el període estudiat i, per tant, el seu domini al capdavant dels òrgans
de govern de la comunitat se cenyeix a una cronologia variable; per
l’altre, en algunes, el pes acumulat es devia únicament a una o dues
trajectòries individuals excepcionals. D’aquí que, en general, estiguem
únicament davant un pare i un fill que apareixen amb especial recurrència però no es perpetua la tendència en el net. En realitat, tan sols
en els De la Via, els Estruç i els Escala hi ha continuïtat durant tres
generacions, o a través de més de tres representants (i encara amb
alguns d’especialment destacats que eleven ells sols els registres de la
resta de la saga) (apartat «Els ciutadans més recurrents a l’executiu:
adscripció estamental i rerefons professional»).
La primera conclusió que s’extreu d’aquestes dades és que la presència a l’executiu municipal fou igual de segmentada que l’ingrés al
consell de vuitanta membres. És a dir, no es tractava en cap cas d’un
afer exclusiu dels prohoms de la mà major. Cert que a una afirmació
així es podria objectar que, en termes pràctics, el fet que un membre
de la mà menor o un menestral s’inclogués a l’executiu no tenia gaires
conseqüències i que sempre s’acabava imposant la postura defensada
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pels representants dels estaments superiors. Una circumstància que es
podria deduir de la tendència habitual dels membres de la mà major
d’obrir les sessions del consell o el costum, fins a la inauguració de la
casa del consell després de 1414, que el regidor de més edat de l’estament superior acollís al seu domicili particular les trobades de l’executiu (apartat «Els jurats o el cap del govern municipal»).
Això no treu, però, que la juraderia, almenys segons la seva constitució legal, fos un òrgan col·legiat i que aquests artesans o practicants
d’un ofici manual, pel sol fet de ser abillats amb la gramalla de jurat,
gaudien d’unes prerrogatives i d’una capacitat d’estar informats i de
prendre decisions superior a la de conciutadans seus de les mans major
o mitjana que no ocupaven cap magistratura en aquella legislatura i
que es limitaven a assistir a les convocatòries del consell general.
Des del punt de vista dels grups familiars, s’infereix una panorama
una mica distint. De fet, s’esbossa un cercle més restringit de gironins
que aconseguiren una presència significativa i sostinguda en el temps
a l’òrgan preeminent de l’aparell polític municipal. Així, doncs, per
contrast amb els casos individuals, a través dels De la Via, Estruç,
Sunyer o Escala apareixeria amb força nitidesa una veritable elit a la
Girona d’entre aproximadament 1345 i 1445.3
Semblantment, resulta simptomàtica la capacitat d’alguna d’aquestes famílies per aconseguir que gendres o altres parents polítics (molt
sovint de l’estament mitjà) s’alternessin de manera reiterada en el col·
legi de la més alta magistratura. Sobresurt, en aquest sentit, l’exemple
dels Sunyer, que, entre 1348 i 1351, preservaren cada any, de manera
més o menys directa, una posició com a jurat a través de dos gendres,
els mercaders Francesc Pabia i Jaume I Marcó, un dels seus membres,
Guillem II Sunyer, i, finalment, un altre parent més llunyà, Guillem I
Bell-lloc.4 Aquesta possible estratègia, il·lustrada justament amb l’exemple dels Sunyer, ja fou assenyalada per C. Guilleré, autor que posà en
relleu la importància de les aliances horitzontals entre membres dels
3. En línies generals, es tracta de la conclusió a què han arribat autors com ara
C. Guilleré: «Les élites urbaines catalanes…», p. 269-285. Més endavant, apuntarem,
però, que la possible existència d’aquesta dinàmica no hauria de portar-nos a negar la
dada que, al llarg del període estudiat, es produí una renovació força constant de l’estoc
de famílies que lideraven el govern municipal. En aquesta línia: Jeff Fynn-Paul, The Rise
and the Decline of an Iberian Bourgeoisie: Manresa in the Later Middle Ages, 1250-1500,
Cambridge, Cambridge University Press, 2016 p. 68-77.
4. Taula 16; arbre genealògic 29. En realitat, pels volts de 1351, Guillem I Bell-lloc
probablement encara no era sogre de Guillem II Sunyer, però un oncle d’aquest Guillem
I, Jaume, ja havia maridat amb Berenguera, filla de Guillem I Sunyer: J. Fernàndez
Trabal, Una família catalana medieval…, p. 20. A més, Guillem II Sunyer, l’any 1354,
coincidí amb el seu cunyat Francesc Pabia, mercader que repetí per tercera vegada com
a jurat l’any 1359: taula 37.
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estaments superior i mitjà.5 A falta de més estudis en aquesta direcció,
resulten temptadors models historiogràfics que presenten veritables clans
movent-se de manera compacta en qualsevol escenari de la política
local. Malgrat tot, descartem aplicar-los a aquesta recerca.6
Preferim fer atenció a un altre cas de certa constància en l’executiu
no representat per un «llinatge» patrici, sinó per dos germans mercaders. Ens referim a Berenguer II i Guillem Hospital, que se succeïren
a l’executiu en més d’una legislatura seguida; en concret, entre 1358 i
1359, entre 1363 i 1364 (quan encara formaven part de la mà menor)
i entre 1372 i 1373 (quan ja s’havien incorporat a l’estament mitjà,
igual que molts d’altres col·legues professionals de cert nivell) o, finalment, entre 1383 o 1384, moment que Guillem rellevà en la principal
magistratura Berenguer III, fill de Berenguer II i, per tant, nebot seu.7
En definitiva, tot combinant la doble perspectiva d’exercicis a títol
individual i la reiteració per part de grups familiars podem preguntar-nos el següent: Influïren més en la dinàmica política del municipi
algun dels membres de les nissagues patrícies amb més continuïtat a
què hem fet al·lusió que foren jurats tan sols una o dues vegades a la
seva vida (com ara Bernat I Escala o Francesc III Terrades) que no

5. Vegeu l’apartat «Els ciutadans més recurrents a l’executiu: adscripció estamental
i rerefons professional». Això no obstant, també és interessant constatar que en estudis
d’altres poblacions de dimensions mitjanes com Castelló de la Plana al segle xv es
detecta que els prohoms de la vila (clarament en els estrats superiors i, de manera
més matisada, en un segon esglaó) «evitaven emparentar amb famílies adventícies, de
les forasteres o de les locals—normalment d’inferior nivell econòmic— que estaven al
marge de la vida política», una tendència, doncs, contrària al que observa Guilleré per
a nissagues patrícies de la Girona de les dècades centrals del segle xiv: P. Viciano, Regir
la cosa pública..., p. 154-159.
6. Un dels plantejaments clàssics, en aquesta línia, seria el de J. Heers basat en
el cas de la ciutat de Gènova al segle xv: Jacques Heers, El clan familiar en la Edad
Media, Barcelona: Labor D.L., 1978. Justament, però, l’autora que més ha contribuït
a la definició i descripció d’uns presumptes partits polítics a la Barcelona del segle xv
expressà en el seu moment reticències a la importació de models explicatius com el de
Heers: Carme Batlle Gallart, «Retorn a la Busca i la Biga, els dos partits de la Barcelona
medieval», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 3 (1982), p. 229-234. Pel que fa a
una interpretació més propera a l’esquema de «partits» amb una extensa xarxa de lleials,
vegeu la que es proposa per a la València dels segles xiv i xv: Rafael Narbona Vizcaíno,
«Marrades. Un partit patrici» a Rafael Narbona Vizcaíno (ed.), L’univers dels prohoms...,
p. 17-55. Al capdavall, el gran interrogant que caldria abordar en futures recerques, tal
com ja hem assenyalat en altres parts d’aquesta monografia, passaria per estudiar bé els
lligams que s’observen entre membres d’un mateix bàndol en el moment que esclataren
disputes. I, a continuació, veure si tots els noms que hi apareixen reprodueixen el mateix
esquema d’aliances en el marc de les institucions formals de poder, o sigui el consell,
l’executiu i la resta de magistratures.
7. Taula 16 i arbre genealògic 17.
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pas el canviador Ramon I Medir i els germans mercaders Berenguer II
i Guillem Hospital, que ho foren cinc cops o més, o, fins i tot, d’altres
menestrals (pensem, per exemple, en els paraires Guillem Arnau, Francesc Esteve, el pellisser Miquel I Vilar o l’especier Cristòfol Castanya)
que, tot i no tenir parents que repetissin el seu exemple, ostentaren
el càrrec també de tres a cinc anys diferents? En síntesi, plantegem
el dubte de si els antecedents familiars ajudaven a realçar el protagonisme polític en una certa etapa o, en realitat, acabava marcant més
una trajectòria individual realment contrastada.
Alhora, l’exercici del poder en l’àmbit del municipi es materialitzava a través d’altres magistratures a banda de la de jurat. Tot i
això, la constel·lació de càrrecs entorn del consell que constituïen els
sobreposats de les obres, el mostassaf o l’equip de cònsols de l’Hospital Nou tenien un valor pràctic poc definit en termes de poder polític
(apartat «L’exercici de les altres magistratures: dels interessos específics
a l’ostentació»). Les dades obtingudes de l’anàlisi dels que ocuparen el
càrrec de sobreposats de les obres (amb uns resultats menys complets
en la reconstrucció que no pas a propòsit dels regidors) assenyalen
que, entre els que acumularen designacions, abunden famílies de la mà
major també habituals a l’executiu com els Terrades, els Estruç o els
Sunyer. Però, en relació amb la mostassaferia, al marge dels mateixos
Terrades o Sunyer, també trobem altres famílies menys recurrents al
col·legi de jurats com els Reixac, els Moles o els Vinyoles, cosa que
evidencia canals d’accés o de promoció política que no configuraven
un circuit tancat entre el consell, l’executiu municipal i la resta de
magistratures, sinó que també estaven oberts a la influència de l’entorn
i de l’administració reials que, al seu torn, disposaven de vies pròpies.
D’altra banda, els casos analitzats mostren que el fet d’ostentar
oficis com el de sobreposat, mostassaf o cònsol de l’hospital responia,
en casos concrets, a la voluntat de satisfer certs interessos particulars
lligats a les atribucions de cada magistratura i, de manera potser més
general, a la dinàmica d’honors i prestigi que marcava molts itineraris
en les institucions locals. I això darrer tenint en compte que, tanmateix,
en el cas de la capital gironina no es detecta l’existència d’un model
preconcebut de cursus honorum que s’imposés sense excepció a tota
la ciutadania (apartat «Els sobreposats de les obres: afers urbanístics
i planter de líders polítics municipals» i «El càrrec de mostassaf: una
via a mig camí entre el municipi i l’administració reial»).
En efecte, no es troben gaires exemples per abonar la idea d’un
itinerari predefinit i una temporització perfectament marcada que hauria
de seguir qualsevol candidat a ocupar càrrecs i funcions dins l’orga-
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nigrama municipal. Una premissa que, tanmateix, es troba subjacent
en estudis duts a terme arreu de l’Occident europeu. A banda que no
s’adverteixen gaires esforços per valorar la consistència de la hipòtesi,
en una primera consulta bibliogràfica també es comprova que no hi
ha unanimitat sobre la qüestió. Per exemple, quan certs historiadors
anglesos analitzen el funcionament del govern de petites i mitjanes
ciutats, alguns plantegen recorreguts perfectament traçats (en què, fins
i tot, es fa al·lusió a lapses d’espera obligatoris per ascendir d’ocupació), mentre que d’altres rebutgen la possibilitat que les regulacions
locals donessin peu a un cursus honorum formal.8 En la historiografia
francesa, en canvi, la noció de «carrera» acostuma a trobar-se més
implícita en la majoria de treballs, encara que anàlisis atentes de casos
concrets n’alerten dels riscos.9
Pel que hem vist de la Girona del període 1345-1445, quedava
sobreentesa una prelació de càrrecs dins el mosaic de poders locals i
una responsabilitat, alhora que un honor, superiors en oficis com el de
batlle o jurat que no pas, per exemple, en el de sobreposat de les obres.
D’aquí inferim la lògica que algú amb experiència prèvia en la gestió
pública constituïa un candidat millor per les posicions més decisives
que no pas un nouvingut, al mateix temps que, en cas de tenir-hi un
interès especial, gaudia de més influència per aconseguir ser nomenat.
La qüestió mereixeria, sens dubte, un estudi monogràfic que inclogués
d’altres casos complementaris al de Girona.
Sigui com sigui, més enllà d’aquestes circumstàncies, els contorns
d’unes elits polítiques potser eren, en realitat, més visibles des de fora
que no pas a l’interior mateix dels òrgans de govern. En aquest sentit,
tal com hem comprovat, la gran majoria de sindicats de representació
institucional del municipi anaren a càrrec de membres del patriciat o
d’experts en lleis, sobretot amb motiu de corts i parlaments (apartat
«El poder de representar la universitat a l’exterior: síndics de Corts
i missatgers extraordinaris»). A més, entre els emissaris més assidus
abundaven els individus amb un currículum nodrit de càrrecs, a saber:
els ciutadans honrats Guillem II Sunyer, els germans Lluís i Bernat II

8. Com a mostra d’aquest contrast, vegeu: J. Kermode, «Obvious Observations on
the Formation of Oligarchies…», p. 95-99; enfront de Richard H. Britnell, Growth and
Decline in Colchester, 1300-1525, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 128-130.
9. Entre d’altres: Jean Thibault, «Les hommes de pouvoir à Orléans et le service
de l’État (fin xivè-début xve siècle)», Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. Actes du
XXIXe congrès de la SHMESP (Pau, 1998), París: Publications de la Sorbonne, 1999, p.
117-132; F. Garnier, Un consulat et ses finances..., p. 347-461.
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Estruç, Ramon I de Bóixols, Francesc I Santceloni i el seu fill homònim,
Narcís de la Via, Pere I Terrades, Ramon I Sampsó o Narcís Miquel.
Al mateix temps, des del punt de vista dels grups familiars, destaquen nissagues ja esmentades i entre les quals es trobaven uns quants
dels prohoms a qui acabem d’al·ludir específicament: els De la Via, els
Santdionís, els Estruç o els Terrades. Amb tot, la majoria dels noms citats i els d’altres juristes relativament habituals en legacions, com ara
Pere II Prat, Guillem II Domenja o Pere I Cantó, no es caracteritzaven
tant per haver estat jurats en tres legislatures o més com per haver
format part dels serveis jurídics de la cort reial. Al costat d’aquests
exemples, també hem trobat situacions en què directament es nomenaren
curials o funcionaris de l’administració reial naturals de la ciutat (o
vegueria) de Girona a qui es demanava que actuessin d’intermediaris.
Els cercles que la comunitat política gironina considerà dignes representants davant d’altes instàncies presentaven com a característiques
una cert bagatge en la gestió pública, formació jurídica i capital social.
És cert que els finalment candidats designats podien ser els primers
interessats a ser nomenats i haver mogut tots els contactes necessaris
per aconseguir-ho en detriment d’altres candidats amb més qualitats.
I això sense tenir en compte els costos econòmics que comportava
qualsevol missatgeria i que no tothom estava en condicions d’assumir.
De tota manera, si, més enllà dels factors que influïren en l’elecció, ens
limitem a fixar-nos en la nòmina dels que acabaren desplaçant-se a les
distintes assemblees estamentals o davant la cort del rei, tenen els trets
bàsics (a saber: experiència, recurrència en els principals ressorts de
poder i ascendència sobre la resta de conciutadans) que s’acostumen a
atribuir a l’elit política.10 Una elit política, en aquest cas, conformada
per membres del patriciat i individus amb formació en dret, de la qual
en queden exclosos, doncs, rics mercaders que, en canvi, destacaven
en altres facetes de la política local com la continuïtat al consell de
vuitanta membres o l’assiduïtat al col·legi de jurats dins la mà mitjana.
El fet, però, que les cares visibles de la ciutat en corts i parlaments
o en delegacions enviades davant el sobirà constituïssin el prototipus
més clar d’una elit política posa en relleu dos aspectes que cal valorar
bé i tenir presents a l’hora de definir aquesta elit d’acord amb l’ocupació
de càrrecs dins del «contínuum» d’institucions locals: per un costat,
el sentit mateix de llur presència en aquests òrgans de poder i, per

10. Recordem, entre altres plantejaments de referència: J. Dumolyn, «Later Medieval
and Early Modern urban elites…», p. 3-18; E. Crouzet-Pavan, «Les élites urbaines…»,
p. 9-28.
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l’altre, la incidència que tingueren molt sovint els contactes a l’exterior
de l’entramat estrictament local.
Quant al primer aspecte, ens referim a la possibilitat que la política
municipal fos, en essència, un aparador de tot un conjunt de dinàmiques socials i no únicament l’oportunitat d’uns pocs d’apropiar-se d’uns
instruments o plataformes per imposar, controlar i perpetuar la seva
dominació sobre la resta de la comunitat.11 Amb això volem dir que la
circumstància que algú fos nomenat jurat (per continuar cenyint-nos
a la magistratura més emblemàtica) no era potser tant la culminació
exitosa de l’estratègia deliberada d’una família o d’un col·lectiu reduït
per accedir a l’executiu com la materialització i plasmació d’un triomf
en l’escena social impulsat per la fortuna en l’activitat professional, en
els negocis en general, o (encara que normalment ambdós fenòmens
estiguessin interrelacionats) l’encert en les aliances matrimonials i la
resta de relacions travades.
Considerem que il·lustra aquesta hipòtesi un àmbit crucial del sistema polític municipal com era l’estratificació en tres mans, la qual, des
de la base del consell general, impregnava la resta d’òrgans i magistratures, i en la qual degueren pesar més intangibles com la consideració
entre la resta de veïns o el prestigi que no pas criteris econòmics o
fiscals perfectament definits (apartat «Els canvis de la planta de govern
entre 1345 i 1446»). Una bona manera d’entendre com funcionava realment la divisió en tres estrats es troba en l’observació dels casos de
mobilitat (en aquest cas sempre ascendent) que s’hi detecten al llarg
del període que estudiem.12
Alguns dels exemples d’ascens de mà més significatius que documentem es produïren entre les mans menor i mitjana i es concentraren
en les dècades de 1360 i 1370. Fins a cert punt, el canvi podria deure’s
tan sols a la redefinició dels criteris d’adscripció a la mà menor que
tendí a reservar-se a practicants d’oficis a partir de l’any 1367, per

11. En aquest punt, doncs, diferim sensiblement d’altres propostes precedents ja
comentades com ara: J. Fernàndez Trabal, «De “prohoms” a ciudadanos honrados…»,
p. 331-372.
12. Respecte de la mobilitat social en àmbits urbans a la Corona d’Aragó, vegeu,
per exemple: P. Iradiel Murugarren, «“Ego… considerans me devenisse ad maximam
penuriam et inopiam”. Mecanismos de promoción y pobreza de la burguesía urbana»,
Ricos y pobres: opulencia y desarraigo en el Occidente Medieval. Semana de Estudios
Medievales de Estella, 2009, Pamplona: Gobierno de Navarra-Institución Príncipe de
Viana, 2010, p. 275-305. Un estat de la qüestió per al conjunt de l’Europa occidental:
Sandro Carocci, «Mobilità sociale e medioevo», Storica, 43/45 (2009), p. 11-55. Per a
més precisions sobre l’anàlisi d’aquest fenomen sociològic: A. Reixach Sala, Finances
públiques i mobilitat social…, p. 24-29.
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contrast amb èpoques precedents en què les dues places de l’executiu
d’aquesta franja estaven sempre controlades per comerciants.13 Tot i
això, en casos com el dels germans Guillem Bernat Beuda i Francesc I
Beuda s’entreveu força clarament un èxit en el món dels negocis que
els portà a ascendir socialment.14 I, així mateix, en Guillem II Guic,
Pere II Ferrer, Bernat I Geroní o el més ben conegut encara del canviador Ramon I Medir.15
Tanmateix, no detectem ascensos de mà només durant les dècades de 1360 i 1370, sinó també a principis del segle xv. Un és el que
experimentà Narcís Portell, que es formà com a escrivà per acabar
esdevenint un destacable mercader i, paral·lelament, passà de representar la mà menor com a jurat a la legislatura de 1406 a convertir-se en

13. Vegeu els apartats «Els canvis de la planta de govern entre 1345 i 1446» i
«La continuïtat de grups familiars al capdavant del govern».
14. A la dècada de 1350 se’ls identificava com a sabaters o cuireters, però al
decenni de 1370 els documentem esmentats com a mercaders i comerciants amb molts
altres productes com ara llana i, és clar, com a inversors en deute públic de distintes
universitats del bisbat: AHG, Gi-05, vol. 88, f. 119r-120r, 1355/11/20; AHG, Gi-05, vol. 94,
f. 9v-10r, 1357/04/17; AHG, Gi-01, vol. 197, f. 27r-v, 1374/03/09; AHG, Gi-01, vol. 121,
f. 92r-v, 1379/11/11; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/02/05. Amb tot, la millor prova de
la seva progressió segurament són els prestigiosos enllaços que aconseguiren concertar
per a la respectiva descendència. Per exemple, Guillem Bernat Beuda casà filles amb
el patrici Joan Albert, l’escrivà reial Berenguer Carrera, els donzells Francesc Cassà i
Dalmau de Raset, i un fill amb una descendent del distingit jurista Ramon de la Via,
mentre que Francesc concertà les noces d’una filla amb Ramon I Sampsó i d’un fill
amb una filla del draper de la mà major Bonanat Bordils: arbre genealògic 6. L’ascens
es concretà pràcticament en una única generació i, així, el primogènit de Francesc I
Beuda, Bernat I Beuda, ja actuava, sense la qualificació de mercader, com un ciutadà
opulent implicat en distints negocis (comerç de gra, una societat de tint, deute públic,
les generalitats del drap, etc.), ultra ser identificat per alguna font com a tallador de
la casa del rei Martí: AHG, Gi-06, vol. 101, s. f., 1403/11/08; AHG, Gi-10, vol. 46, s. f.,
1404/02/08; AHG, Gi-10, vol. 53, s. f., 1410/01/20; AHG, Gi-06, vol. 115, s. f., 1407/04/06;
ACA, C, reg. 2183, f. 106r, 1408/08/18.
15. Quant a Guillem II Guic, hostaler que s’acabà etiquetant mercader, ens hi
hem referit en altres llocs, sobretot a: A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals...,
vol. I, p. 748. Pel que fa a Pere II Ferrer, a banda de la seva activitat com a síndic per
emissions de deute de distintes institucions i els interessos en els molins del Monar
reial: A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. I, p. 715, podem destacar les
operacions que realitzà en el comerç de draps de llana i el seu matrimoni amb una filla
del llicenciat en lleis Antoni Begudà pels volts de 1388: AHG, Gi-02, vol. 47, f. 108r-v,
1385/07/25; AHG, Gi-09, vol. 14, s. f., 1388/03/04. El mercader Bernat I Geroní, de qui
ja hem parlat (apartat «El càrrec de mostassaf: una via a mig camí entre el municipi
i l’administració reial»), detectem que ascendí de la mà menor a la mitjana entre 1381 i
1390: taula 16. Respecte de la trajectòria de Ramon I Medir, vegeu el que se sintetitza
a: A. Reixach Sala, «Banqueros al servicio del poder…», p. 60-62.
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membre de la mà mitjana com a auditor i jurat diverses vegades.16
En altres casos, el progrés es fa palès entre un pare i un fill, com
ara el del mercader Pere II Benet, adscrit a la mà mitjana, el fill del
qual, tanmateix, ascendí a la mà major, amb tota probabilitat com a
conseqüència del matrimoni que havia concertat.17 Mostra un esquema
similar, si bé limitat a les mans menor i mitjana, el periple del capeller Bernat I Ricard i el seu fill homònim, mercader, i representant de
l’estament mitjà per contrast amb el seu progenitor.18 I igualment el
dels germans Pere II Estanyol i Francesc, mentre que el primer, normalment etiquetat mercader i inclòs a la mà menor, acabà accedint a
la mà mitjana, el segon es mantingué a la menor.19
L’exercici del dret era, òbviament, una altra via propícia per a
l’ascens social, tal com posen de manifest casos com els de Guillem I
i Guillem II Domenja o el de Francesc I i Francesc II Serra, parents
que compartien la circumstància que el primer era jurista o simplement
llicenciat en lleis i el seu successor doctor, amb un consegüent ascens
de la mà mitjana a la major.20 De tota manera, el col·lectiu d’experts
en lleis, com hem suggerit, mereixeria un estudi monogràfic.21
16. Taula 16; A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. II, p. 12961301. Quant al pas d’escrivà a mercader: AHG, Gi-01, vol. 261, f. 90r, 1401/02/22; AHG,
Gi-10, vol. 51, s. f., 1407/08/22. Una part d’aquesta progressió es degué probablement al
seu segon matrimoni. Després d’haver estat casat amb una filla del paraire gironí Pere
Ferrer, maridà amb una filla del notari Guillem de Dons pels volts de 1405 i justament
en l’acta més propera que n’hem localitzat se l’identifica per primer cop com a mercader:
AHG, Gi-11, vol. 27, s. f., 1405/02/27; arbre genealògic 21.
17. L’any 1409 es casà, en concret, amb una filla del doctor en lleis i donzell Pere I
Santmartí: arbre genealògic 4. I, en aquest sentit, a diferència del seu pare i del seu avi,
registrem Pere III Benet com a auditor de comptes i jurat per la mà major: taula 16;
A. Reixach Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. II, p. 1296-1301
18. En aquest cas, tanmateix, no hauríem de descartar la influència del metge
reial Antoni Ricard, nebot de Bernat I Ricard i, per tant, cosí de Bernat II: A. Reixach
Sala, Municipi, finances i elits locals..., vol. II, p. 744.
19. El pas de Pere II Estanyol d’una mà a l’altra segurament es produí pels volts
de 1400: AMGi, I.1.1., n. 35, f. 2r-6r, 1400/01/01.
20. A propòsit de la diferent adscripció estamental: taula 16. Pel que fa a les
distintes etiquetes dels Domenja: AHG, Gi-05, vol. 99, f. 28v-29r, 1358/01/11; AHG, Gi09, vol. 14, s. f., 1388/02/28. Respecte dels Serra: AHG, Gi-05, vol. 416, f. 213r-221v,
1392/12/11; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/06/01. Podem remetre, així mateix, al cas
emblemàtic d’un nouvingut a la capital gironina com era l’expert en lleis Antoni Agullana:
apartat «El poder de representar la universitat a l’exterior: síndics de Corts i missatgers
extraordinaris». Seguí uns passos similars, però incloent també les aliances familiars, el
cas del jurista Bernat I Bell-lloc, representant d’aquesta nissaga de mercaders enriquits
el pare del qual, Guillem II Bell-lloc, havia accedit a l’estament superior. Amb la seva
trajectòria Bernat consolidà la posició de la nissaga en l’àmbit polític local: J. Fernàndez
Trabal, Una família catalana medieval..., p. 308-315, 333-342.
21. Una via similar a la del dret per a la promoció social era l’exercici d’oficis
mèdics, tal com mostren casos de metges residents a Girona que, una vegada instal·lats
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D’acord amb el que acabem de mostrar, unes elits polítiques com
les que aïllem a partir de l’estudi de distintes vessants del govern de la
ciutat de Girona serien gairebé sempre el resultat d’un procés iniciat
des de baix; als obradors menestrals, als establiments comercials, als
albergs particulars o a la notaria quan es posaven les bases de negocis
que tindrien futur o es concertaven aliances de tota mena.22 En aquesta
línia, es pot plantejar, a tall d’exemple, que, si en una determinada
època el negoci de més èxit fou el comerç de teles, molt probablement els homes més influents en els òrgans de poder serien drapers
o prohoms que invertien en societats dedicades a aquest producte, i,
en contrapartida, en conjuntures amb més dinamisme en l’àmbit de
la manufactura de la pell, resultaria comprensible que adquirissin més
protagonisme els individus vinculats d’una manera o l’altra a aquest
sector. Tot això ho hem entrellucat en els canvis del perfil predominant
en dos representants de la mà menor a la juraderia, però ens caldria
disposar d’estudis que resseguissin l’evolució de les activitats econòmiques esmentades per corroborar-ho.23
En qualsevol cas, en consonància amb el que plantegem, existiren
dinàmiques diverses per convertir-se en un habitual en l’equip de jurats.
Alhora, tot plegat es concretava en una panorama que mantingué oberts
força canals per a la mobilitat, en especial en les mans menor i mitjana,
lluny d’una estagnació dels grups dominants.24 I justament l’executiu
a la ciutat, formaren part gairebé automàticament de la mà major, com ara, Guillem
Colteller o Patllari Serradell: vegeu l’apartat «Els ciutadans amb més recurrència de
l’executiu: adscripció estamental i rerefons professional».
22. S’infereix una idea similar de les conclusions a què han arribat alguns estudis
com els dedicats als grups dirigents de les ciutats angleses. N’és una bona mostra la
consideració següent: «perhaps the existence of long-term dinasties in late-medieval
towns has more to tell us about the nature of their economies than about their polítics»:
J. Kermode, «Obvious Observations on the Formation of Oligarchies…», p. 96.
23. En resum, hem vist que els practicants d’oficis lligats al tèxtil no s’imposaren
amb claredat fins a la dècada de 1390, mentre que en els dos decennis precedents havien
predominat els tocants al sector de la pell i, en canvi, els apotecaris mantingueren una
presència sostinguda al llarg de tota l’època estudiada, si bé amb un repunt acusat a
partir de 1420. Per tot això, vegeu l’apartat «Els ciutadans amb més recurrència de
l’executiu: adscripció estamental i rerefons professional»; i A. Reixach Sala, «Mundo
laboral, política municipal y trends económicos...», p. 363-372.
24. Cal dir que C. Guilleré, en una anàlisi dels jurats de la mà major (i únicament
d’aquesta franja) entre 1323 i 1472, també adverteix el cas de famílies com els Beuda
(al marge dels Desvern, els Segurioles i alguna altra) que ascendiren de mà en el curs
d’una o dues generacions, però considera, a diferència del que proposem, que tot es devia
simplement a l’estratègia d’un presumpte cercle dominant més aviat tancat per atraure
noves famílies a fi d’evitar el seu esfondrament per factors biològics: C. Guilleré, «Les
élites urbaines catalanes…», p. 273-274. En contrapartida, a propòsit d’un bon exemple
de mobilitat a la mateixa àrea de Girona durant la segona meitat del segle xiv: Pere Orti
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municipal constituïa el millor aparador per fer visible aquestes situacions socials més enllà de les implicacions pràctiques de formar-ne part.
Quant a l’altre element que esmentàvem, el de les xarxes de contactes que transcendien la carcassa estricta del municipi, només cal
recordar les circumstàncies que hem detectat i que conduïren a la
designació de la majoria de persones que ocuparen el càrrec de batlle
o de sotsveguer i, fins i tot, d’altres teòricament dependents del consell local com el de mostassaf. En conjunt, hem vist que el fet d’haver
servit a la Corona o de mantenir lligams directes amb el personal de
la cort o de l’administració reial representava un gran avantatge de
cara a assolir determinats oficis.
Tanmateix, tant o més rellevant que això resulta que molts cops
aquestes relacions amb l’entorn reial no eren protagonitzades únicament per patricis o membres de la mà major, sinó que, a banda de
metges o juristes que havien estat en nòmina de la casa reial, també
hi participaren mercaders, especiers o manescals. D’aquesta manera,
hem constatat que el poder reial penetrava més avall de les franges
preeminents de la societat gironina, travessava l’estament mitjà i arribava fins a la menestralia.
Hi ha igualment força indicis per pensar que ciutadans habituals a
l’executiu empraren més sovint els organismes locals de cara a la seva
projecció exterior que no pas únicament per garantir el control sobre
l’entorn social més immediat. Un exemple de la tendència és l’ús que
feren alguns prohoms de la potestat dels jurats per expedir correspondència amb el segell del consistori i en què aprofitaven per despatxar
assumptes d’incumbència personal, com ara recomanar, davant el sobirà o altres instàncies, parents a fi d’obtenir prebendes eclesiàstiques
o ingressar en determinades institucions.25

Gost, «Pagesos de Caldes de Malavella, mercaders de Sant Feliu de Guíxols i consellers
reials: l’espectacular ascens de la família Pujada durant el segle xiv» a J. Mutgé Vives
et alii (eds.), La Corona catalanoaragonesa, l’Islam..., p. 547-557.
25. Vegeu, d’entrada, uns pocs exemples referits a: A. Reixach Sala, « “Con se degen
los càrrechs supportar...”»..., p. 310-312. A propòsit d’altres casos igualment il·lustratius
d’aquesta pràctica: AMGi, I.1.2.1., llig. 6, f. 10v, 1381/08/22; AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 4,
f. 15r, 1412/04/?; AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 5, f. 36v, 1414/08/18; AMGi, I.1.2.1., llig. 8,
reg. 3, s. f., 1411/04/17. També és cert, però, que algunes cartes de recomanació signades
pels jurats foren lliurades a persones que no eren parentes directes dels regidors ni
pertanyien a l’estrat social superior, sinó també a certs menestrals o, fins i tot, a jueus
residents a Girona que, a tall d’exemple, havien fet «molts plaers» a la universitat de
la capital gironina: AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 3, f. 16v-17r, 1433/08/11; AMGi, I.1.2.1.,
llig. 8, reg. 5, f. 87v, 1415/10/09.
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Així, doncs, l’estudi dut a terme dels protagonistes de les distintes
estructures de poder a la ciutat de Girona posa en relleu que difícilment
existiren unes elits polítiques que puguem adjectivar com a locals en
el sentit que persones o grups d’un perfil molt concret acaparaven els
òrgans de govern de la comunitat política i d’aquí tot el «contínuum»
de poders que incloïa els oficis i les corts jurisdiccionals de la Corona
al territori. No abunden ni de bon tros els exemples que es podrien
al·legar; i la majoria de casos d’èxit reconstruïts indiquen que aquesta
possibilitat d’arribar a estendre’s per tot aquest àmbit depenia molt
sovint de contactes externs al municipi.
En definitiva, l’elit política gironina durant el període 1345-1445
estaria formada per famílies amb membres que es guanyaren un lloc a
còpia d’assiduïtat al consell general i d’una veritable carrera de magistratures municipals, però també per d’altres que gaudien del favor de
la monarquia i que, sense tanta continuïtat, tenien opcions equivalents
d’acumular càrrecs, en especial el de batlle, sotsveguer, sobreposat de
les obres o mostassaf. Fou, doncs, un col·lectiu bastant heterogeni el
que liderà el procés de consolidació del municipi en tant que entitat
autònoma al llarg de l’època estudiada.26
Perspectives sobre el pes d’aquest col·lectiu en altres esferes
Hauríem de plantejar-nos si el grup de contorns poc definits que,
malgrat tot, possiblement arribà a constituir una elit política acaparà,
igualment, els càrrecs de gestió de la hisenda municipal que es consolidà a la dècada de 1350 i exercí un cert control sobre els negocis
fiscals i financers que s’activaren entorn seu. Aquesta monografia no
recull la part de la recerca dedicada a aquests àmbits, de manera que
ara ens limitarem a comentar molt breument alguns aspectes per tal
de completar les consideracions finals que aquí desgranem.27
Cal tenir en compte, en primer lloc, que una de les hipòtesis
dominants en l’estudi dels protagonistes de les finances municipals
manté, a grans trets, que entre els que invertiren en les rendes emeses
per les corporacions municipals o els impostos indirectes que arrendaven els governants locals predominava de manera clara una classe
mercantil que, al mateix temps, monopolitzava els òrgans de govern
i no dubtava, doncs, a especular amb afers comunitaris gràcies a la

26. D’acord amb els plantejaments de P. Orti: «El Consell de Cent…», p. 24, 44-45.
27. Es pot trobar desenvolupat a: A. Reixach Sala, Finances públiques i mobilitat
social...
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informació reservada que manejava.28 En aquesta «assimilació» entre
una presumpta oligarquia local i els beneficiaris dels negocis generats
per les tresoreries municipals segurament han pesat les interpretacions
que s’ofereixen per a altres territoris europeus.29 Malgrat tot, continuen essent necessàries investigacions detallades per confirmar o, si és
necessari, matisar aquesta imatge.30
La prosopografia dels clavaris de les imposicions de la ciutat, dels
més assidus a les comissions d’auditors de comptes o dels designats
síndics d’operacions econòmiques (en especial, les lligades a l’emissió
de deute, les obres d’emmurallament o la provisió de vitualles) demostra que l’administració financera de Girona no fou la reserva d’una
minoria dirigent. És cert que es detecta que uns quants dels tresorers
o altres gestors documentats tenien entre les principals virtuts una
bona agenda de contactes o, fins i tot, la capacitat (o comesa) de servir
els interessos de grans creditors. Per aquesta i altres circumstàncies,
resulta complicat referir-nos-hi com a autèntics especialistes financers
que simplement posaren al servei de la comunitat la seva experiència
i que foren seleccionats d’acord amb criteris tècnics absolutament independents d’elements de tipus polític.
Tanmateix, més enllà d’aquests moviments per salvaguardar interessos, el principal col·lectiu que trobà al·licients en aquest àmbit de
la gestió de la hisenda municipal foren els mercaders. D’aquí que certs
perfils puguin integrar-se perfectament en el conjunt heterogeni de les
elits locals actives entorn del municipi format, per tant, no solament
per patricis o experts en lleis nomenats amb bastant freqüència jurats per
la mà major.
Si observem els negocis fiscals i financers lligats a l’ens local dels
protagonistes en l’esfera política que, al mateix temps, destacaren en
28. Només a tall de mostra: Antonio Collantes de Terán Sánchez, «Interessi
private e finanze pubbliche: Comportamenti delle oligarchie urbane dei grandi regni
ispanici (secoli xiv-xv)» a Jean-Claude Waquet, Denis Menjot (eds.), Transazioni, strategie
e razionalità fiscali nell’Europa medievale e moderna, Roma: Bulzoni, 1996 (= Cheiron, 24),
p. 57-73; F. Sabaté Curull, «Ejes vertebradores de la oligarquía urbana…», p. 132-133;
Rafael Narbona Vizcaíno, «Finanzas municipales y patriciado urbano. Valencia a finales
del Trescientos», Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), p. 485-512; Pere Benito
Montclús, «Los beneficiarios del impuesto en la Corona de Aragón. Élites urbanas y
rurales» a Monique Bourin, François Menant, Lluís To (eds.), Dynamiques du monde
rural dans la conjoncture de 1300: échanges, prélèvements et consommation en Méditerranée
occidentale, Roma: École française de Rome, 2014, p. 637-653, en especial p. 646-650.
29. M. Sánchez Martínez, A. Furió Diego, J. Á. Sesma Muñoz, «Old and New Forms
of Taxation in the Crown of Aragon…», p. 126-127.
30. Per exemple, tal com s’insisteix en bona part de les contribucions incloses a
M. Sánchez Martínez (ed.), La deuda pública...
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l’administració de l’erari municipal, s’ha de fixar l’atenció en els assidus als òrgans de govern respecte de les inversions en deute públic
de la pròpia universitat. I una primera constatació és que en cap de
les instàncies dels titulars de rendes emeses pel consistori al llarg del
període que analitzem no hi ha un predomini clar dels que hem identificat com a exponents d’una veritable elit política: mai no superen
la meitat del conjunt, sinó que coexisteixen amb ciutadans que tenen
un pes escàs en l’organigrama municipal.
A propòsit de la participació en l’arrendament d’imposicions municipals, els resultats obtinguts posen en relleu que els actors preponderants
foren els menestrals i que dins dels grups familiars més assidus en
aquesta activitat fiscal tan sols un 20 % estava constituït per nissagues
destacades de la mà major o del sector mercantil. Tot plegat obliga a
descartar una osmosi entre aquest col·lectiu i els més habituals en els
principals àmbits de poder del municipi.
Ben garbellat, les elits polítiques deduïdes de la participació en
els òrgans de govern de la universitat constituïen un grup amb perfils
bastant diversos i que, al seu torn, estaven integrats dins unes elits eminentment plurals que, com a mínim des de la perspectiva del municipi,
estaria formada per prohoms de la mà major (bé patricis, bé juristes
distingits), mercaders actius i, en un darrer segment, certs menestrals.
Tota una altra qüestió seria observar els grups més distingits de
la societat gironina des d’una perspectiva distinta de les institucions
locals. Els itineraris reconstruïts mostren canals de promoció que
transcendeixen els governs municipals i que connecten, entre d’altres,
amb l’administració i la cort reials.31 Així, doncs, canviarien força els
resultats si, per exemple, ens centréssim en els gironins implicats en
aquests àmbits (tal com insinuen alguns exemples emblemàtics com
els Sarriera, els Margarit o els Campllong) i, ben entrat el segle xv,
amb la cada cop més influent Diputació del General (segons s’adverteix
en el periple de nissagues com els Santceloni o els Sampsó).32 També
31. Una tendència que, al capdavall, es detecta clarament en el patriciat barceloní
del segle xiii, pel qual la creixent autonomia dels òrgans de govern municipals no va frenar,
sinó que més aviat va afavorir, l’apropament a la monarquia: S. P. Bensch, Barcelona i els
seus dirigents…, p. 287-316. I, encara que de moment no s’hagi acabat de ponderar, també
s’entreveu una certa continuïtat del fenomen en el patriciat dels dos segles posteriors,
tal com evidencien famílies com els Gualbes, els Desplà o els Santcliment: C. Batlle, M.
T. Ferrer et alii (eds.), El «Llibre del Consell» de la ciutat de Barcelona...
32. En relació amb aquestes línies de recerca que caldria explorar, en gran mesura,
partint dels estudis de S. Sobrequés, s’hauria d’intentar explicar per què el municipi
no constituí un «aglutinador» social quan esclatà la guerra civil l’any 1462 i, en canvi,
les elits gironines es trobaren mobilitzades en bàndols diferents segons la relació que

652

Albert Reixach Sala

seria força diferent determinar la preeminència social a partir de la
incorporació a l’estament militar i la consegüent possibilitat de participar en corts i parlaments, ja no com a síndics de la ciutat de Girona,
sinó a títol individual com qualsevol altre senyor del Principat.33 Les
conclusions derivades d’exercicis d’aquesta mena diferirien de les que
acabem d’exposar i ens portarien molt probablement a identificar unes
elits locals de contorns distints i amb canvis significatius al llarg del
segle xv.

mantenien amb la Corona o amb la Diputació del General, entre altres: S. Sobrequés
Vidal i J. Sobrequés Callicó, La guerra civil catalana..., vol. I, en especial p. 145-223.
33. Respecte a això, només cal observar en els arbres genealògics respectius com els
membres de moltes famílies patrícies (generalment com a conseqüència de serveis prestats
a la monarquia) adquiriren el rang de donzell o cavaller i iniciaren branques ennoblides a partir d’aproximadament 1380. Per exemple: els Avellaneda (arbre genealògic 2),
els Malarç (arbre genealògic 18), els Margarit (arbre genealògic 19), els Miquel
(arbre genealògic 20), els Sarriera (arbre genealògic 25), els Segurioles (arbre genealògic 27) o els Sunyer (arbre genealògic 29).

ANNEXOS

Taules
Taula 1
Despeses assumides per la ciutat de Girona:
demandes fiscals i necessitats comunitàries (1340-1445)
Donatius,
Data

ajudes i contribucions a la

Corona (1340-1445)

Motiu

1340-41

Donatiu del braç reial per la Guerra de l’Estret
Donatiu del braç reial per la reincorporació del
1342-43
Regne de Mallorca + ajudes particulars per a
l’armament de galeres
Donatiu del braç reial per la reincorporació del
1344
Regne de Mallorca
Ajuda particular de les comunitats del ducat de
1351
Girona per a Sardenya
Donatius del braç reial a les Corts de Vilafranca,
1353-1355
Barcelona i Lleida per a Sardenya
Ajuda particular de la ciutat de Girona per a
Sardenya
1354
Lluïció de jurisdiccions de parròquies alienades al
noble Francesc de Cervià
Ajuda particular de la ciutat de Girona per a
Sardenya
1356
Ajuda particular, juntament amb Sant Feliu de
Guíxols i la batllia, per la guerra amb Castella
1357
Donatiu del Parlament reial de Lleida per a Castella
Donatiu del braç reial per a Castella
1358
Ajuda particular vinculada a la confirmació de
privilegis i noves gràcies

Quantitat que paga la
ciutat de Girona
(* xifra molt aproximada)
60.000 s.1
75.000 s. + ?
105.000 s.
248.000 s.2
342.620 s.3
25.000 s
46.000 s.
24.000 s.
38.000 s.4
78.538 s.
157.076 s. 10 d.
(104.717,89 s. en 1358 i
52.358.94 s. en 1359)
10.000 s.5

1. Indiquem les fraccions pagades en distints anys en el cas d’aportacions que
no foren lliurades dins un únic exercici.
2. Ignorem com es compartí l’ajuda entre l’ampli conjunt de poblacions que
formaven part del ducat.
3. Recordem que segons l’«igualament» de 1355 li’n corresponien 314.700. No
disposem de xifres completes per cadascun dels subsidis. Només del Parlament de
Barcelona de 1354 ens consta que Girona contribuí amb 128.934 s.: AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 26r-v, 1354/03/05.
4. Dins el total que sumaven ambdues ajudes de 1356, la vila de Sant Feliu de
Guíxols aportà 9.079,46 s. Agraeixo a Pere Orti Gost aquesta dada inèdita i d’altres de similars sobre la mateixa població, que ha extret de: Arxiu Municipal de Sant Feliu de
Guíxols, Llibres de Comptes.
5. 2.154 s. 7 d. del total foren pagats per Sant Feliu.
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1359

1362

1363

1364
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Motiu

Donatiu Corts de Cervera per a Castella6

Ajuda particular conjuntament amb Sant Feliu de
Guíxols i préstec per a la recuperació de patrimoni
reial alienat per a Castella
Ajuda particular per a Castella
Donatiu Corts de Montsó per a Castella8
Ajuda particular per a Castella
Donatiu Corts de Barcelona per a Castella
Donatiu Corts de Barcelona per a Castella

1365-1366 Donatiu Corts de Tortosa-Barcelona per a Castella9

1366

1368

1369
1371
1373

Proferta de Parlament reial a Barcelona per a
Sardenya
Contribució i remissió de penes per setge de
castells dels Cabrera
Commutació de l’usatge Princeps namque i
contribució per a Sardenya
Anul·lació de la gabella de la sal del donatiu de
Tortosa-Barcelona de 1365
Donatiu graciós per la investidura de l’infant Joan
Obsequi a la infanta Mata d’Armanyac

Quantitat que paga la
ciutat de Girona
(* xifra molt aproximada)
117.937 s. 6 d. (70.762 s.
5 d. en 1360 i 47.175 s.
en 1361; la resta de
pagaments previstos foren
anul·lats)
36.270 s.7 + 46.200 s.
(5.830 s. de SFG)
4.800 s.
155.998, 29 s. (45.288 en
1363, 60.384 en 1364 i
50.326,29 en 1365)
7.700 s.
30.192 s.
40.473,15 (13.492,05 s. en
1364 i 26.981,1 s. en 1365)
33.259 s. 6 d. (4.873 s.
6 d. en 1365, 16.986
en 1366 i 11.400 en
1367); 101.531 s. 3 d.
(Imposicions: 12.468 s.
9 d. en 1365, 57.000 s. en
1366 i 32.062 s. 6 d. en
1367); 14.310 s. (gabella de
la sal pagada en 1366)
19.950 s. (tot pagat en
1367)
1.100 s. + 385 s. 4 d.
9.975* (pagada en 1369)
4.760 s.
15.000 s.
10.000 s.

6. Comptem els 1.887 focs corresponents a la ciutat de Girona i els focs forans,
és a dir sense incloure els 224 que corresponien a la vila de Sant Feliu de Guíxols:
P. Orti Gost, «Una primera aproximació als fogatges…», p. 755.
7. Desconeixem la part d’aquesta suma total que corresponia a la vila de Sant
Feliu de Guíxols.
8. Cf. nota 6 sobre el nombre de focs calculats per al donatiu de Cervera.
9. En aquest cas, a propòsit dels donatius aprovats els anys 1365 i 1366 no podem
descomptar amb precisió el que corresponia tan sols a Girona dins el total de 1.590 s.
que s’atribuïen a la ciutat juntament amb la vila de Sant Feliu de Guíxols. Tot i això,
P. Orti comptabilitza el pagament de 4.453,1 s. per part d’aquest vila al llarg de 1366, de
manera que, com a mínim, cal que restem aquesta suma del que tributà Girona aquell
any: P. Orti Gost, «La deuda pública municipal...», p. 135.

Institucions
Data

locals i elits a la

Catalunya

Motiu

Commutació de l’usatge Princeps namque per
l’entrada de l’infant de Mallorca
Signatura en debitori a favor dels canviadors
1376
Descaus i D’Olivella per deutes de l’infant Joan
(vinculat a infra?)
1377
Donatiu graciós a la cort de l’infant Joan
1379
Donatiu graciós a la cort de l’infant Joan
Donatiu graciós per arribada de la infanta Violant
Compensació al General de Catalunya per restes
1380
d’imposicions implantades l’any 1366
Redempció d’hosts fallides per l’atac al castell de
Querol
Arribada del rei d’Armènia
1383
Aportació al rei per a l’expedició a Sardenya
Commutació de l’usatge Princeps namque per
l’entrada de companyies durant segona guerra
emporitana
Subsidi de Parlament reial a Girona per la segona
guerra emporitana
1385
Prestacions per l’ofensiva final contra el comtat
d’Empúries
Donatius graciosos a l’infant Joan, a l’infant Martí i
a la reina Sibil·la
Donatiu graciós a l’infant Joan
Cancel·lació de drets del vectigal de la llotja de mar
1386
de Girona
Aportació a la cort reial per la reforma del consell
municipal
Donatiu aprovat a les Corts de Montsó per l’entrada
1389-1390
armanyaguesa
Expedició de privilegis / demanda de coronació de
1390
Joan I?
Remissions de penes (afers de 1391) i concessions
1393
de privilegis (vinculat a l’expedició a Sardenya)
1394
Maridatge de Joana de Foix
1374

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Quantitat que paga la
ciutat de Girona
(* xifra molt aproximada)
17.460 s.10
22.000 s.
1.100 s.
11.000 s.
5.500 s.
6.660 s.
11.000 s.
1.100 s.
1.100 s.
40.800 s.11
44.000 s.12 + 33.000 s.
2.649 s. + 11.000 s. +
5.500 s. + 6.640 s.13
13.200 s.
11.000 s.
11.000 s.
30.600 s.14
7.150 s.
170.500 s.15
5.500 s.

2.200 s. del total foren aportats per la vila de Sant Feliu de Guíxols.
6.600 s. correspongueren a la vila de Sant Feliu.
3.696 s. del total foren aportats per Sant Feliu.
Ignorem les parts corresponents a la vila de Sant Feliu en aquesta contribució.
2.106 s. correspongueren a Sant Feliu.
8.250 s. foren aportats per Sant Feliu de Guíxols.
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Data

Motiu

Donatiu aprovat en el Parlament amb la reina
Maria per l’entrada del comte de Foix i l’aportació
per trasllat del rei Martí des de Sicília
Commutació de convocatòria de servei d’host contra
1397
el vescomtat de Castellbò
Confirmació de privilegis / demanda de coronació
1399
de Martí I
Ajuda per al matrimoni de Martí I de Sicília /
1405
Concessió de privilegis
Demanda de coronació de Ferran I / Creació del
1415
principat de Girona i remissió de maridatges
1419
Maridatge de Maria d’Aragó
1424
Demanda de coronació d’Alfons IV
1427
Maridatge d’Elionor de Portugal
Commutació de l’usatge Princeps namque i
1429-1430 composició per hosts fallides per l’entrada de tropes
castellanes a Aragó i València
Aportació a Joan de Corbera, governador general de
1436
Catalunya, per la reforma del consell municipal
1443
Concessió de privilegis
1396

Despeses
Data

per necessitats comunitàries

22.594 s.16
13.200 s. + 3.850 s.
25.300 s.17
8.800 s. + 22.000 s.18
4.000 s.
11.000 s. + 200 s.
16.000 s.
8.800 s + 160.000 s19
1.485 s.
11.000 s.

(1360-1445)

Motiu

1361-1362
1368-1369
1372-1373
1373-1376

Inversions en obres de les muralles
Inversions en obres de les muralles
Inversions en obres de les muralles
Inversions en obres de les muralles
Inversions en obres de les muralles
Indemnitzacions a particulars afectats per obres de
1374-1375
les muralles
Adquisició de forment per a la ciutat
1384-1386 Inversions en obres de les muralles
1385

Quantitat que paga la
ciutat de Girona
(* xifra molt aproximada)
200.000 s. (a priori a
compte del General de
Catalunya) + 44.000 s.

Indemnització a un particular afectat per les obres
de les muralles

Quantitat invertida
o desemborsada20
(* xifra molt aproximada)
20.026 s. 9 d.
325.961 s. 10 d.
18.047 s. 10 d.
218.871 s. 1 d.
66.000 s. + 45.000 s.
77.000 s. + 22.000 s.
(33.000 s. per cada any)
10.612 s. 10 d.

16. 2.530 s. foren pagats per Sant Feliu de Guíxols.
17. Possiblement 822 s. 3 d. del total anaren a càrrec de la vila de Sant Feliu.
18. 550 s. de la primera suma i 390 s. 6 d. de la segona foren assumits per
Sant Feliu.
19. Possiblement només es pagaren 1.200 s.

Institucions
Data

1389

locals i elits a la

Catalunya

Motiu

Inversions en obres de les muralles
Inversions en obres de les muralles
1390
Inversions en obres de les muralles
1391
Inversions en obres de les muralles
1396
Inversions en obres de les muralles
1403
Habilitació del seny de les hores
1411
Inversions en reparacions de la Torre Gironella i
alguns altres punts
1414
Adquisició de casa per a llotja de la ciutat / casa
del consell
1426
Inversions per a obres a la llera del Ter
1428-1429 Inversions per a obres a la llera del Ter
1438-1439 Inversions per reparacions en alguns punts de les
muralles
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Quantitat invertida
o desemborsada20
(* xifra molt aproximada)
*33.000 s.
*14.000 s.
88.000 s.
22.000 s.
*33.000 s.
*47.300 s.
40.000 s.
12.000 s.
45.900 s.
25.900 s.
20.800 s.
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Taula 2
Conjunt de processos d’emissió de rendes entre 1343 i 1443

Data
1343
1344
1347
1351
1353

1354
1355

1356
1357
1358
1359
1360

1361
1362
1363
1364
1365
1366

Emissió: tipus de renda preponderant
i finalitat
Violaris; donatiu per la reincorporació del
regne de Mallorca
Violaris; donatiu per la reincorporació del
regne de Mallorca
Violaris; ajuda per a l’illa de Sardenya
Censals morts; redimir rendes emeses
anteriorment
Rendes mixtes; ajuda del Parlament reial per
les guerres mediterrànies
Violaris; ajuda del Parlament reial per les
guerres mediterrànies
Violaris; ajuda del Parlament reial per les
guerres mediterrànies
Rendes mixtes i violaris; ajuda del Parlament
reial per les guerres mediterrànies
Rendes mixtes; redimir les rendes emeses
anteriorment
Rendes mixtes; ajuda per la guerra amb
Castella
Rendes mixtes; donatiu de Corts per la
guerra amb Castella
Rendes mixtes; ajuda particular per la guerra
amb Castella
Rendes mixtes; satisfer deute censal acumulat
Violaris; ajuda per la guerra amb Castella
Violaris; ajuda per la guerra amb Castella i
per recuperar jurisdiccions
Violaris; donatiu de Corts per la guerra amb
Castella
Violaris; obres de les muralles
Violaris; ajuda particular per la guerra amb
Castella
Violaris; donatius de Corts per la guerra amb
Castella
Violaris; donatius de Corts per la guerra amb
Castella
Violaris; donatius de Corts per la guerra amb
Castella
Violaris; donatius de Corts per la guerra amb
Castella

Total capitals emesos en sous
(* xifra molt aproximada)
*21.900
* 24.290
*20.900
*30.000
52.700
109.270
*15.040
*15.400 + 56.350
*86.075
*5.000 + 10.650 s.
*44.950
3.520 s. 6 d.
*11.580
*26.250 + 8.000 (renda
mixta)
*30.200 + 14.100
*18.260
*12.100
*27.553
*33.400
*48.070
*43.400
-

Institucions
Data

1366

1368
1369
1373-1374
1374-1375
1377-1380

1385/01-02
1385/04
1385/05
1385/09
1385/11
1385/12
1386
1386/11
1386/12
1386-1392
1389/05
1389/10
1389/11
1390/02
1390/03
1390/05-06
1391
1393
1396
1397

locals i elits a la

Catalunya

Emissió: tipus de renda preponderant
i finalitat
Violaris; emissió en nom del General de
Catalunya per la guerra amb Castella
Violaris; emissió en nom del General pel
donatiu per la guerra de Sardenya
Rendes mixtes; procés de reducció
d’interessos
Rendes mixtes; obres de les muralles
Violaris; adquisició de forment
Violaris; obres de les muralles
Violaris: obres de les muralles
Procés de sanejament amb reduccions
d’interessos; redempcions de violaris i
emissions de censals morts
Rendes mixtes; ajuda per la segona guerra
emporitana
Violaris i rendes mixtes; donatiu graciós a
membres de la família reial
Censals morts; redempció de l’usatge Princeps
namque
Censals morts; indemnització a un particular
afectat per l’obra de les muralles
Censal mort; contribució per la segona
guerra emporitana
Censals morts; obres de les muralles
Censal mort; defensa de la ciutat
Censals morts; redempció de drets del
vectigal
Censals morts; obres de les muralles
Procés de reducció d’interessos: emissió de
censals morts
Censals morts; obres de les muralles
Censals morts; despeses de missatgeria i
altres
Censals morts; subsidi per l’entrada
armanyaguesa
Censals morts; subsidi per l’entrada
armanyaguesa
Censals morts; obres de les muralles
Censals morts; obres de les muralles
Censals morts; obres de les muralles
Censals morts; donatiu pel viatge reial a
Sardenya
Censals morts; obres de les muralles
Censals morts; contribució per l’ocupació del
vescomtat de Castellbò
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Total capitals emesos en sous
(* xifra molt aproximada)
48.833 s. 4 d.
9.238
218.871
805.033 s. 1 d. –330.274 +
272.860
40.800
*14.000

10.612 s. 9 d.
*6.640
*9.660
*2.800
*11.000
*22.000
814.986
*33.000
*3.300 + 15.700
*27.409
*10.201
*16.220
88.000
*21.000
*88.000 + 34.258
*36.300 + 33.000
22.594

662
Data
1398
1400-1403

1405
1408-1409
1417-1419
1420
1426-1427

1427
1443
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Emissió: tipus de renda preponderant
i finalitat
Censals morts; compensar singulars víctimes
d’execucions
Procés de sanejament: emissió de censals
morts i censals perpetuals per redimir rendes
més oneroses
Censals morts; demanda de maridatge
Censals morts; amenaça d’entrada de
companyies
Procés de reducció d’interessos: emissió de
censals morts i perpetuals
Censals morts; demanda de maridatge
Censals morts; obres de la llera del Ter
(altres pel mateix motiu per un màxim
d’endeutament de 66.000 s.)
Censals morts; demanda de maridatge
Censals morts; obtenció de privilegis

Total capitals emesos en sous
(* xifra molt aproximada)
1.476.748

*25.300
733.490
6.600
45.900

16.000
*11.000

Institucions

locals i elits a la

Catalunya
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Taula 3
Ingressos generats per l’arrendament d’impostos indirectes
(1367-1443) (en sous)
Període 1367-1369
Tipus

1367

Vi
Farina

1368

1369

27.520

38.040

30.020

27.520 21

23.400

25.000

24.900

23.500

Carn
Peix

10.480

9.500

9.050

Gra

2.500

3.400

2.600 22

Mercaderies

15.000

17.600

16.020

Honors

3.200

3.600

4.160

*86.220

120.440

110.350

Porcells
Sal
Total

Període 1370-1379
Tipus
Vi
Farina
Carn
Peix
Gra
Mercaderies
Honors
Porcells
Sal
Total25

1370
40.000
26.380
27.000
10.060
2.44023
12.000
3.880

121.760

1371

1372
36.700
24.400
24.000
8.800
1.54024
8.000
3.540

1373
38.020
28.000
24.020

1374

1375

1376

1377

1378

9.010
2.950

106.980

21. Venuda conjuntament amb la imposició del vi conjuntament entre el diputat
del General i els representants municipals durant nou mesos
22. Comença la col·lecta el 1369/04/01 fins un any després.
23. Comença la col·lecta el 1370/04/01 fins un any després.
24. Comença la col·lecta el 1372/04/01 fins un any després.
25. Indiquem amb * quan la suma total no és completa per la manca de dades
tocants a alguna exacció.

1379
27.800
26.400
20.220
10.400
3.020
2.800

*90.640
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Període 1380-1389

Tipus

1380

1381

1382

1383

1384

1385

Vi

40.000

35.300

34.620

33.150 26

47.520

47.790

1386
50.000

1387
40.000

1388
32.120

Farina

27.140

24.000

24.520

33.150

22.300 27

21.200

21.600

21.060

20.600

Carn

22.620

22.200

22.320

23.000

22.300

22.900

32.400

30.960

32.240

Peix

10.500

9.200

10.000

*7.160

10.700

9.000

9.260

10.820

1389
46.200
32.000
10.500

Gra

2.000

1.800

1.800

2.100

2.140

2.160 28

3.520

3.420

4.000

4.200

Mercaderies

8.220

8.680

9.000

7.000

5.400

4.860

9.700

8.240

7.240

7.360

Honors

2.740

3.440

3.700

3.800

3.260

2.200

3.040

3.120

1.020

1.110

900

640

1.100

800

450

610

620

111.210

131.340

119.180

*97.710

*103.640

Porcells
Sal
Total

113.220

104.620

105.960

109.360

113.620

2.120

Període 1390-1399
Tipus

1390

1391

1392

1393

1394

1395

Vi

43.000

50.500

46.100

34.060

55.10029

34.000

Farina

1396
53.10030

1397

1398

1399

37.040

36.120

23.100

20.420

23.660

22.200

32.70031

18.100 32

10.580

18.00033

20.220

Carn

28.980 34

35.000

33.000

31.000

30.560

20.800

20.26035

25.800

26.200

Peix

10.000

10.800

10.000

8.340

8.620

10.080

10.020

11.440

10.000

Gra

2.320

4.180

3.960

3.000

7.800

8.440

3.48036

3.000

3.230

Mercaderies

4.810

7.820

6.060

7.040

7.920

7.220

7.780

7.620

7.440
2.010

Honors

2.000

1.920

1.400

2.600

1.620

1.660

2.030

2.100

Porcells

655

625

640

720

620

660

825

690

Sal

310

660

600

460

500

650

700

115.175

131.925

125.420

109.420

145.440

101.610

108.775

Total

600
600

*105.690

26. Es ven conjuntament amb la imposició de la farina, d’aquí que s’hagi dividit
el preu total en dues meitats equivalents
27. Probablement es ven conjuntament amb la imposició de la carn, d’aquí que
s’hagi dividit el preu total en dues meitats equivalents
28. Cal tenir en compte l’anadiment que s’arrendà pel preu de 1.500 s.
29. En realitat, s’arrendà per un període de més d’un any entre 1394/01/01 i
1395/08/31.
30. S’arrendà per un període comprès entre 1396/09/08 i 1397/12/31.
31. En realitat, s’arrendà per un any i mig entre 1394/01/01 i 1395/06/24.
32. A partir d’aquest moment, l’inici de la col·lecta de la imposició té lloc cada
06/24.
33. Tornà a arrendar-se pel període comprès entre 01/01 i 12/31.
34. S’arrendà alhora un anadiment pel preu de 4.000 s.
35. Cal tenir en compte que, alhora, s’arrendà un anadiment pel preu de 3.420 s.
36. S’arrendà pel període comprès entre 1396/06/22 i 1397/06/22.

106.420

Institucions

Catalunya

locals i elits a la

baixmedieval
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Període 1400-1409
Tipus

1400

1401

1402

Vi

34.020

36.640

46.400

1403

Farina

20.000

20.060

24.000

Carn

26.820

29.000

29.120

Peix

10.080

9.840

8.700

1404

1405

1406

1407

36.500

35.600

36.000 37 «mercaderia»

21.420

14.500

15.000 38

22.000

27.500

27.200

26.000 39

30.400

7.000

7.420

28.000

1408
Íd.

1409
Íd.

12.000

12.220

20.000 40

20.000

7.500

Gra

3.280

3.400

3.000

3.460

2.450

3.200

3.320

3.100

2.940

3.400

Mercaderies

7.420

8.100

7.820

7.360

7.000

6.400

6.400

6.480

4.000

4.000

Honors

2.005

3.360

2.260

2.240

1.600

1.600

1.400

2.400

Porcells

650

775

860

1.100

1.065

1.005

1.000

1.050

1.000

900

Sal

585

670

590

1.260

900

1.066

1.100

1.000

104.860

111.845

122.750

*89.615 *95.271

109.240

Total

Període 1410-1419
Tipus

1410

Vi

Íd.

Farina
Carn

20.000

Peix

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

75.000 41

1411

83.000 42

82.000

80.000

60.500

62.000

62.020

60.000

62.400

10.643

21.000

10.000

10.200

10.320

10.200

20.000

20.000

21.000

21.600

21.000

25.500

25.000

25.020

5.300

6.000

8.500

7.200

7.400

2.940

3.060

3.000

3.000

3.600

3.400

3.300

3.400

4.200

4.400

8.000

8.000

1.220

1.200

1.300

1.400

700

700

6.000

Gra
Mercaderies

4.000

Honors

1.200

Porcells

900

Sal
Total

3.210
900

10.000

1.400
800

820

900

1.020

1.300

1.400

1.100

1.100

*116.573

*132.360

126.980

128.300

111.220

106.920

117.120

37. L’arrendament fou, en realitat, pel període de dos anys, tot i que a finals de
1407 entrà en vigor el monopoli denominat «mercaderia del vi».
38. Cal tenir en compte que s’arrendà un anadiment pel preu de 7.000 s.
39. Cal tenir en compte que s’arrendà un anadiment pel preu de 4.000 s.
40. S’arrendà la imposició per un quinquenni a canvi d’un import anual de 20.000 s.,
és a dir, fins el 1412/12/31.
41. S’arrendà durant un any entre 1411/09/05 i 1412/09/14.
42. A partir d’aquest moment, l’inici de la col·lecta se situa al dia 09/05.
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Període 1420-1429

Tipus

1420

Vi

1421

1422

1423

50.500

50.000

52.300

1424

1425

1426

1427

1428

1429

64.000

60.000

60.000

57.000

43

Farina

21.800

10.400

20.000

20.200

20.600

24.000

21.400

21.600

14.000

13.000

Carn

26.000

22.000

22.990

22.000

24.000

25.140

25.160

26.000

26.000

22.500

Peix

6.000

5.200

6.000

6.000

6.000

6.000

6.400

7.000

8.000

7.000

Gra

3.500

3.300

3.500

3.500

3.600

3.200

3.300

3.800

3.200
8.000

Mercaderies

8.200

8.000

8.000

8.000

8.600

9.100

9.100

10.200

9.200

Honors

1.180

1.000

1.400

1.300

1.000

1.100

1.100

1.100

900

800

800

1.400

1.400

1.000

1.600

1.600

134.740

*127.460

*127.500

*120.500

1437

1438

Porcells
Sal

700

1.000

900

1.300

1.300

1.300

1.400

102.700

114.090

*114.700

Total

600
1.100

Període 1430-1439
Tipus

1430

1431

Vi

collida

collida

1432
50.000 44

1433

1434

?

50.000

Farina

14.000

13.600

14.000

Carn

22.000

22.000

21.200

20.300

Peix

7.400

7.500

7.500

7.000

Gra

3.400

3.600

3.800

Mercaderies

8.000

9.000

900

760

Honors

Total

1.300

1.200

1436

1439

48.500

46.040

66.040

13.800

14.200

15.400

14.000

13.400

22.000

22.000

30.000

7.000

7.200

7.200

7.000

7.200

6.700

3.700

3.200

3.500

3.800

3.600

3.800

3.400

9.000

9.200

9.000

9.000,6

9.400

9.800

9.500

9.320

800

900

1.000

Porcells
Sal

1435

1.600
*107.900

1.100

800

800,6

1.100

1.100

1.100

820

1.000,6

790

800

900

900

1.100 45

1.145,6

1.068,25

1.500

1.500

1.500

108.100

106.240

134.260

43. L’arrendament de l’exercici anterior acabà el dia 1429/09/15 i a partir de
1430/01/01 es gestionà a través de col·lecta directa.
44. S’arrendà per un any i mig des del 1432/01/01 fins al 1433/09/04.
45. Tan sols s’arrendà durant un breu període, ja que posteriorment es llevà
per comanda directa, de manera que l’import percebut acabà essent distint del pactat
inicialment.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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Període 1440-1443
Tipus
Vi
Farina
Carn
Peix
Gra
Mercaderies
Honors
Porcells
Sal
Total

Ingressos
Any
1373
1375
1380
1381
1382
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1400
1401
1402
1403
1405

1440
45.573
14.800
22.000
6.300
3.700
9.600
1.000
900
1.400
105.273

1441

1442

1443

15.160
22.000
6.400
3.400
9.800
450
800
1.400

15.520
22.400
6.600
9.805
600
900
1.400

per l’arrendament del dret de pesos i mesures

Preu d’arrendament
360
360
320
380
270
300
260
240
275
360
330
300
300
240
300
280
260
340
330
560
460
320

Any
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1417
1418
1421
1422
1424
1425
1426
1427
1429
1437

(1373-1437)

Preu d’arrendament
260
260
200
205
200
200
200
200
200
180
220
370
280
400
150
101
140
200
200
440
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Taula 4
Processos d’execució judicial instats per diversos creditors
contra la universitat de la ciutat de Girona (1371-1416)

Data aproximada

Demandant

1371

Francesc Torrent,
ciutadà de
Barcelona, porter
del duc

1374

Galceran de Vilarig,
capità de la ciutat
a instàncies del rei.
El capità actua per
mitjà del porter
reial Guillem Costa
Bertran de Farners

C. 1377

C. 1377

Motius

Afectats

Ref. arxivística

Investidura de
cavaller de l’infant
Joan; s’acaba
concedint ajuda
graciosa
Pressions
per obres de
les muralles
segurament

S’estigué quinze
dies a la ciutat
de Girona;
no consten
víctimes
Primeres
referències
(f. 2r) de
1374/07/19

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4,
f. 70r, 1371/08/31

Censal de la
universitat de
Girona

Saurina, muller
del difunt Jaume
Mitjavila, ciutadà de
Girona
Guillem Albert, àlies Pagues d’un
Galià, de Bordils
violari de la
universitat de
Girona

C. 1377

1377/04/201377/05/25

1377/06/12

1378/03/02

46.

Rei, amb assignació
a Guillem Noguera,
cavaller, a través
de l’agutzil del duc
Simó Salzet
Beatriu, muller de
Francesc I Terrades,
i Caterina, muller
de Francesc II
Terrades, jurista, fill
difunt dels primers
Obreria de l’església
de Palafolls, amb
Pere Folquer,
clergue de la seu
com a procurador

Llibre fragmentari:
AMGi, Urbanisme i
obres, reg. 11671

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 28r, 1379/10/13;
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 103r-v,
1380/10/30
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380,
f. 16r-v, 1380/03/15
A través de
l’audiència del
duc

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 71v, 1380/01/03;
AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 6, llibre 1380,
f. 103r-v, 1380/10/30
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 17v,
1380/03/21, f. 82v,
1380/07/27

Maridatge de la
infanta del rei
Pere III, comtessa
d’Empúries,46 es
demanen 40.000 s
Censal de la
A través de
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
universitat de
l’agutzil del duc f. 28r, 1379/10/13;
Girona
Simó Salzet
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 56r,
1380/06/06
Censal?

Es casà amb el comte Joan I d’Empúries al 1373/06/19.

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 41r, 1379/11/19

Institucions
Data aproximada

1378/04/07

1378/05/16

C.. 1378

C. 1379

A. 1380

locals i elits a la

Demandant

Catalunya

Motius

Diputació del
General

Restes dels preus
de les imposicions
de la farina de
l’any 1366
Ramon de Cartellà, Interessos i
donzell
pagues de
censal sobre la
universitat
Guillem Corona de
Pagues cessades
Banyoles
de violari de la
universitat de
Girona
Plet amb Pere Dusai Implica préstec
àlies Plaça
forçós anticipat i
col·lectat pel jurat
Guillem Ramon
Joan, apotecari
Berenguer Carrera,
Interessos de
escrivà reial
censal de la
universitat de
Girona

Bonanada, muller
de Nicolau Pujada,
difunt, de la vila de
SFG
Guillem Costa,
barber de Girona,
amb cessió de
Caterina, muller
de Ramon Riera,
paraire, difunt,
i hereu de Joan
Mascord, escrivà de
Girona, difunt
Narcís Simó, notari

Bernat de Camps,
canonge de la seu
de Girona

baixmedieval

Afectats

Porters: Joan
de la Guerra,
Jaume Lledó

669
Ref. arxivística

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 19r, 1379/09/15,
f. 20r, 1379/09/16, f. 24r,
1379/09/28
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 49v, 1379/10/13

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380,
f. 68v, 1380/07/10
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 49v, 1379/12/09;
AMGi, I.1.1., n. 9,
f. 21r-22r, 1379/01/01

Execució que
s’aplica a
la ciutat de
Barcelona, i
mitjançant
albarà
testimonial
d’escrivà reial
Paga de violari de A través de
la universitat de
l’audiència del
Girona
duc

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 72r-v, 1380/01/04

Paga de un violari
de la universitat
de Girona

AMGi, I.3.3.1.1., llig.
6, f. 71v, 1380/01/03;
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 65r,
1380/06/28

Quantitats que la
ciutat li devia per
la taula d’un cert
procés

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 8v,
1380/02/04.
A través
de Guillem
Gordiola,
agutzil del duc

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 71v, 1380/01/03

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 58r,
1380/06/09
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Data aproximada

Demandant

Sibil·la, muller de
Pere I Tortosa,
draper de Girona,
difunt
Abadessa del
monestir de Sant
Daniel de Girona
Pere Bisanya de
Besalú

A. 1380

Prior del convent
de Sant Antoni de
Perpinyà
Pere Serra,
albadiner
(se’n demana
sobresseïment al
1394/12/30)47

A. 1383

C. 1383

Caterina i Joan
Calvet, vídua i fill,
respectivament,
de Guillem Calvet;
acaba instigant
procés Guillem
Busquets, ciutadà
de Girona, que té
cessió de Caterina,
la vídua
Rei

C. 1384

1384

Pere de Tàrrega,
protonotari del
duc, ciutadà de
Barcelona

47.
48.

Motius

Pagues cessades

Afectats

A través de
Ramon Monet,
saig del batlle
de Girona

Pagues cessades

Pagues cessades
de violari
Pagues cessades
de violaris
Alberg que li fou
enderrocat

Per
enderrocament
d’un alberg
contigu al mur
vell de la ciutat

Execució per
host fallida en
convocatòria a
Querol
Per paga de
censal de la
universitat de
Girona des de
1384

AMGi, I.1.1., n. 31, f. 24r-25r, 1394/11/29.
AMGi, I.1.1., n. 26, f. 27v-28r, 1392/12/23.

Sabem que en
1382 els jurats
foren objecte
d’execucions i
penyores per
motius no
explicats48
S’acaba
ordenant llevar
una talla per
això: AMGi,
I.1.1., n. 17,
f. 9v-10v,
1388/02/25

A través del
comissari reial
Bernat de
Pratnarbonès
Envià
procurador a
Girona i hi
estigué dinou
dies, i protestà
molts cops als
jurats i els donà
clams

Ref. arxivística

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 81r,
1380/07/24
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 93r,
1380/09/03
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, f. 109r,
1380/11/12
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
llibre 1380, 109r,
1380/11/12
AMGi, I.1.1., n. 12,
f. 31v, 1383/12/15

AMGi, I.1.1., n. 16,
f. 26v, 1386/10/20;
AMGi, I.1.1., n. 16 bis,
f. 28v, 1383/02/14,
f. 46r, 1387/06/27; ACA,
C, reg. 1262, f. 102r-v,
1378/06/23; AMGi,
I.1.1., n. 18,
f. 80r-v, 1389/05/24,
f. 81r, 1389/06/05
AMGi, I.1.1., n. 13, f.
24v, 1384/10/07; AMGi,
I.1.1., n. 15,
f. 9r-10r, 1385/10/11
AMGi, I.3.3.1.5., llig 2,
f. 68r-72v

Institucions
Data aproximada

1384

locals i elits a la

Demandant

Bernat Senesterra,
cavaller

C. 1387

Bernat III Margarit,
cavaller, per raó del
Monar de la ciutat
de Girona

C. 1389

Coronació del
rei; penyores a
Barcelona

C. 1391

Bernat Agustí,
mitjançant
procurador

C. 1393

Rei, demandes del
maridatge de la
infanta Violant

C. 1395

Rei, demanda per
maridatge de la
infanta Joana de
Foix, filla del rei

1399

Rei, per coronació

Catalunya

Motius

Per paga de
pensions

Suposa una
emissió específica
per recompensar
els damnificats
Un dels múltiples
motius d’emissió
de 1398 en què és
síndic Francesc II
Santceloni,
ciutadà de Girona

Es presenta
als jurats una
lletra del rei de
1399/06/20

baixmedieval

Afectats

Havia fet
aplicar marques
pel veguer
de Barcelona
a homes de
la ciutat de
Girona
Fou penyorat
per això el
propi clavari de
les imposicions
de la ciutat,
Jaume Beuda

A través
de Guillem
Huguet, de la
tresoreria reial
Arrenca amb
demanda de
Manuel de
Rajadell del
1394; segueix
comissari
Jaume Pastor,
amb qui es fa
composició;
finalment,
penyores fetes
a la ciutat de
Barcelona

671
Ref. arxivística

AMGi, I.3.3.1.5.,
llig. 2, f. 52r-v

Llicència als jurats per
prestar per fer front
a l’execució ja feta:
AMGi, I.1.1.,
n. 16 bis, f. 41v-42r,
1387/05/10; més a íd,
f. 56v-57r, 1387/08/24;
AMGi, I.3.3.1.5., llig. 3,
f. 41r-v.
AMGi, I.1.2.1.,
llig. 7, reg. de 1389,
f. 7v, 1389/06/18;
AMGi, I.1.1., n. 21,
f. 30v-31v, 1390/06/08
AMGi, I.1.1., n. 24,
f. 40v-41r, 1391/11/15;
AMGi, I.1.1., n. 25,
f. 49v, 1392/06/03
AMGi, I.1.1., n. 26,
f. 47r, 1393/03/24

Es dona poder
als jurats i dotze
prohoms adjunts per
assegurar persones
empenyorades: AMGi,
I.1.1., n. 33,
f. 7v-10v, 1397/02/21

AMGi, I.1.1., n. 34,
f. 60v, 1399/07/03
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Data aproximada

Albert Reixach Sala
Demandant

Motius

Bernat II Ferrer,
aleshores ja ciutadà
de Barcelona

Se li havien
assignat les
imposicions de la
carn i del vi de
l’any 1399
Incompareixença a
crit de viafora

1400
Governador general
de Catalunya

Bernat Vilar, de la
vila de Banyoles
1401

C. 1403

1405

C. 1405

1416

Afectats

Per pagues
cessades de censal
de la universitat

Joan Cebrià, ciutadà Per pagues
de Barcelona
cessades de censal
de la universitat
Francesc Torrent,
Per pagues
Penyores fetes a
ciutadà de Vic
cessades de censal la ciutat de Vic
de la universitat
Rei
Pel maridatge de
la infanta Isabel,
filla seva, amb
Jaume d’Aragó, fill
del comte d’Urgell
Ramon de Xatmar,
Motiu no
cavaller
explicitat
Rei
Pel matrimoni
del rei Martí I de
Sicília, a través
de Joan Santfeliu,
comissari reial
Antoni Rigau,
Motiu desconegut
escrivà del rei
mitjançant un
procurador

Ref. arxivística

AMGi, I.1.1., n. 35,
f. 20v-21r, 1400/01/15;
segueixen conflictes a
AMGi, I.1.1., n. 37,
s. f., 1402/04/19
AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 13 bis, Manual
ordinacions dels jurats,
s. f., 1400/10/16
AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 13 bis, Manual
ordinacions dels jurats,
s. f., 1401/04/12
AMGi, I.1.1., n. 36,
f. 15v-17r, 1401/05/25
AMGi, I.1.1., n. 38,
f. 50r-v, 1403/09/03
AMGi, I.1.1., n. 39,
f. 6r-7r, 1405/08/24

AMGi, I.1.1., n. 39,
f. 20r-v, 1405/02/04
AMGi, I.1.1., n. 39,
f. 33r-34v, 1405/02/23;
AMGi, I.1.1., n. 42,
f. 85v, 1412/12/30
AMGi, I.1.2.1., llig. 8,
reg. de 1416-1418,
f. 32, 1417/01/13

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

673

Taula 5
Pes proporcional de cada imposició
dins el conjunt d’ingressos que generaren (1368-1440)
Període 1368-1387
Tipus

1368

1369

1370

1372

1380

1381

1382

1384

1385

1386

1387

Vi
Farina
Carn
Peix
Gra
Mercaderies
Honors
Porcells
Sal

31,58
19,43
20,67
7,89
2,82
14,61
2,99

31,58
22,66
21,3
8,20
2,36
14,52
3,77

32,85
21,67
22,17
8,26
2,00
9,86
3,19

34,31
22,81
22,43
8,23
1,44
7,48
3,31

35,33
23,97
19,98
9,27
1,77
7,26
2,42

33,74
22,94
21,22
8,79
1,72
8,30
3,29

32,67
23,14
21,06
9,44
1,70
8,49
3,49

41,82
19,63
19,63
9,42
1,88
4,75
2,87

42,97
19,06
20,59
8,09
1,94
4,37
1,98

38,07
16,45
24,67
7,05
2,68
7,39
2,31
0,78
0,61

33,56
17,67
25,98
9,08
2,87
6,91
2,62
0,93
0,38

Període 1390-1415
Tipus

Vi
Farina
Carn
Peix
Gra
Mercaderies
Honors
Porcells
Sal

1390

1391

1392

1393

1395

1399

1400

1401

1402

1414

1415

37,33
20,06
25,16
8,68
2,01
4,18
1,74
0,57
0,27

38,28
15,48
26,53
8,19
3,17
5,93
1,46
0,47
0,5

36,76
18,86
26,31
7,97
3,16
4,83
1,12
0,51
0,48

31,13
20,29
28,33
7,62
2,74
6,43
2,38
0,66
0,42

33,46
17,81
20,47
9,92
8,31
7,11
1,63
0,65
0,64

33,94
19,00
24,26
9,40
3,04
6,99
1,89
0,56
0,56

32,44
19,07
25,58
9,61
3,13
7,08
1,91
0,62
0,56

32,76
17,94
25,93
8,80
3,04
7,24
3,00
0,69
0,60

37,8
19,55
23,72
7,09
2,44
6,37
1,84
0,70
0,48

62,35
7,95
16,84
4,68
2,34
3,27
1,01
0,55
1,01

54,40
9,28
18,88
7,64
2,70
3,96
1,26
0,63
1,26

Període 1421-1440
Tipus

1421

1422

1437

1438

1439

1440

Vi
Farina
Carn
Peix
Gra
Mercaderies
Honors
Porcells
Sal

49,17
10,13
21,42
5,06
3,21
7,79
0,97
0,97
1,27

43,83
17,53
20,15
5,26
3,07
7,01
1,23
0,79
1,14

44,87
12,77
20,35
6,48
3,33
9,07
1,02
0,74
1,39

43,34
13,37
20,71
6,78
3,58
8,94
1,04
0,85
1,41

49,19
11,47
22,34
4,99
2,53
6,94
0,74
0,67
1,12

43,29
14,06
20,9
5,98
3,51
9,12
0,95
0,85
1,33
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Albert Reixach Sala
Taula 6
Talles repartides entre 1349 i 1418

Data

Tipus i finalitat

1349

Talla

1351

Talla

1353

Talla per lluïció de censals

1360/05

1363-1365?

Talla per donatiu pel viatge
reial a Sardenya

1371-1373

Talla per pagar pensions de
rendes i altres deutes

1374-1376

Talla per obra de les muralles

1376

Talla per negocis urgents de
la ciutat

C. 1377

Talla per la indemnització
a un particular afectat per
l’obra de les muralles
Talla per negocis urgents de
la ciutat

1380
1381
1385

Ref. documental
Registres específics que se’n
conserven

-

AMGi, I.1.2.1., llig. 5, reg. 2,
f. 184r, 1349/11/17
AHG, Gi-05, vol. 139, f. 72rv, 1351/12/24
AMGi, I.1.1, n. 2, f. 7v-8r,
1353/01/16
AMGi, I.1.1.2.1., llig 5,
reg. 4, f. 46r-v, 1361/12/01 //
AMGi, Talles, RE 26634.
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 1,
f. 95r-99v, 1364/04/10 //
AMGi, I.1.2.1., llig. 2, s. f.,
1365/01/25.
AMGi, I.1.2.1., llig. 6,
f. 194r-195v, 1367/03/10;
AMGi, Talles, RG 26627,
26633
AMGi, I.1.2.1., llig. 6,
f. 278r-279r, 1371/11/15;
AMGi, Talles, RG 26628
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4,
reg. 2, f. 26r, 1374/04/17
AMGi, I.1.2.1., llig. 6, reg. 2,
f. 31v, 1377/03/06; AMGi,
Talles, RG 26630
AMGi, I.1.2.1., llig. 6, reg. 2,
f. 31r, 1377/03/06

20.000 s.

Talla per repartiment de
fogatge de donatiu de les
Corts de Cervera
Talla per pagament de donatiu
de les Corts de Montsó

1367

1379

Quantitat prevista/percebuda
(* xifra molt aproximada)

Préstec forçós per donatiu
graciós?
Talla per l’ajuda al convent de
framenors
Talla per pagar pagues
cessades de rendes
Préstec forçós per redempció
d’host i contribució per la
segona guerra emporitana

30.000 s.

30.000 s.

20.000 s. (ampliada a
30.000 s.)
60.000 s.

AMGi, I.1.1., n. 9, f. 35v-36r,
1379/03/23; AMGi, Talles,
RG 26629, 26631, 26632
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 43v-45r, 1379/11/10
AMGi, I.1.1., n. 10, f. 17r
(1380/03/12), 29r, 1380/06/02
AMGi, I.1.1., n. 10,
f. 49r-50v, 1381/07/06
AMGi, I.1.1., n. 14, f. 5r-v,
1385/01/13; AMGi, Talles,
RE 26636

Institucions
Data

locals i elits a la

Tipus i finalitat

Catalunya

baixmedieval

Quantitat prevista/percebuda
(* xifra molt aproximada)

1385

Talla per obres a la muralla
del Mercadal

120.000 s.49

1390

Talla per pagar fogatge per
entrada armanyaguesa

S’acaba fent efectiva?

1390/05

1391/11

1391
1392-1393

1394

1396

1397

1399

Talla per pagar despeses
diverses (plet de lleuda de
Tamarit, restes exigides pel
General, etc.)
Talla per pagar diversos
deutes (salaris de missatgers,
jornals d’obres dels murs,
etc.)
Préstec forçós per adquirir
forment
Talla per pagar deutes
diversos
Talla per pagar salaris del
missatger i altres despeses.
S’acabà concretant com a
préstec forçós?51 O realment
com a talla?52
Talla per les despeses per la
mort de Joan I i obres dels
murs
Talla per obres dels murs

5.500 s.

10.000 s.

675

Ref. documental
Registres específics que se’n
conserven

AMGi, I.1.1., n. 14, f. 39v,
1385/01/26 // AMGi, Talles,
RG 2663550
AMGi, I.1.1., n. 20, f. 24r26r, 1390/02/19, f. 27r-32r,
1390/02/21
AMGi, I.1.1., n. 20, f. 66r-v,
1390/05/13; AMGi, Talles,
RG 26638
AMGi, I.1.1., n. 24, f. 42v46r, 1391/11/15; AMGi,
Talles, RG 26640
AMGi, I.1.1., n. 25, f. 25r,
1392/02/07
AMGi, I.1.1., n. 25, f. 42r,
1392/04/08; AMGi, Talles,
RG 26641
AMGi, I.1.1., n. 29, f. 24v26r, 1394/01/11; AMGi,
Talles, RE 26642

AMGi, I.1.1., n. 32, f. 7r,
1396/06/18
11.000 s.

Talla per l’arribada del rei
Martí

22.000 s.

Talla per motiu desconegut

120.000 s.

Talla per pagar pagues
cessades de rendes i despeses
a la cort

27.500 s.

AMGi, I.1.1., n. 32, f. 83r-v,
1396/11/09; AMGi, Talles,
RG 26643
AMGi, I.1.1., n. 33, f. 35v37v, 1397/04/17; AMGi,
Talles, RG 26644
AMGi, I.1.1., n. 34, f. 28r,
1399/02/20
AMGi, I.1.1., n. 34, f. 62v64r (1399/08/20), 64v-65r
(1399/08/22)

49. S’amplia i les prolongacions es cobren en anys posteriors, com ara l’any 1388:
AMGi, Talles, RE 26637.
50. Vegeu l’anàlisi del contingut de la documentació generada pels llevadors d’una
ampliació d’aquesta talla corresponent a l’any 1388: C. Guilleré, «Aspectes de la societat
gironina a finals del segle xiv...».
51. AMGi, I.1.1., n. 30, f. 26r-28v, 1394/07/08.
52. AMGi, I.1.1., n. 30, f. 43r-44r, 1394/09/03, 50r-51r (1394/09/28).
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Data

1400

1403

1407
1414

1417-1418

Albert Reixach Sala
Tipus i finalitat

Quantitat prevista/percebuda
(* xifra molt aproximada)

Talla per pagar pagues
cessades
Talla per redimir rendes

500.000 s.

Préstec que s’acabà convertint
en talla pel seny de les hores

47.300 s.

Talla per les primeres obres
del Ter
Talla per pagar el salari de
missatger
Talla pel seny de les hores

5.500 s.

Ref. documental
Registres específics que se’n
conserven

AMGi, I.1.1., n. 35, f. 14r15v, 1400/01/13
AMGi, I.1.1., n. 38, f. 44r,
1403/08/03; AMGi, Talles,
RG 26645
AMGi, I.1.1., n. 38, f. 47r48r (1403/09/15), 53r-55v
(1403/10/16).
AMGi, I.1.1., n. 40, f. 38v40r, 1407/05/24
AMGi, I.1.1., n. 43, f. 21r-v,
1414/01/20; AMGi, Talles,
RG 26649
AMGi, I.1.1., n. 44, f. 24v27r (1418/07/29), 61r-v
(1418/12/31); Ibíd., n. 46,
f. 89v (1422/04/23), 101r-v
(1422/12/22); AMGi, Talles,
RG 26650

Comptes dels jurats

Jurats

Receptor de barres

Jurats

1344

Comptes dels jurats

Barres

1.152 ll. 11 s. 7 d.

1.200 ll.

1.552 ll. 11 s. 2 d.

419 ll. 8 s. 5 d.

1.532 ll. 3 s. 4 d.

414 ll. 14 s. 5 d.

3.217 ll. 4 s. 7 d. – impo- 3.138 ll. 1 d. – Imposicions
sicions
435 ll. 2 s. 10 d. – barres 435 ll. 18 s. 6 d. –
barres

1.177 ll. 17 s. 1 d. 1 òb.

1.219 ll. 10 s. 3 d.

79 ll. 4 s. 6 d.
imposicions
2 ll. 4 s. 1 d.
barres
+ 4 ll. 14 s. 1 òb.

+
–
+
–

+ 5 ll. 5 s. 6 d.

+ 19 ll. 19 s. 3 d.

+ 99 ll. 16 s. 5 d.
(amb deduccions
posteriors 39 ll. 16 s.
5 d.)

+ 2 ll 3 s 10 d.

Balanç
(+ = tornar a la ciutat;
– = rebre de la ciutat)

AMGi, I.1.2.1., llig. 5,
reg. 1, f. 91v-92r,
1345/07/05

AMGi, I.1.2.1., llig. 5,
reg. 1, f. 78v-79r,
1344/07/11

AMGi, I.1.2.1., llig. 5,
reg. 1, f. 4v-5r,
1343/01/30

AMGi, I.1.2.1., llig. 5,
reg. 1, f. 51r-v,
1342/12/22

AMGi, I.1.2.1., llig. 4,
reg. 5, f. 62r-v,
1342/11/19

AMGi, I.1.2.1., llig. 4,
reg. 2, f. 114v-115v,
1341/12/14

AMGi, I.1.2.1., llig. 4,
reg. 2, f. 2r-v, 1340/08/06

Referència arxivística

Catalunya

1343

Rebedors de les
Imposicions i barres
imposicions i barres llevades a la ciutat
llevades a la ciutat

552 ll. 3 s. 10 d.

Dades

1.142 ll. 19 s. 10 d. 1 òb. 1.041 ll. 3 s. 4 d.

554 ll. 7 s. 8 d.

Rebudes

locals i elits a la

1342

Comptes dels jurats

Jurats de 1339

1339

Comptes del jurats

Jurats

1338

Comptes dels jurats

Concepte

Jurats de 1328

Compte-retents

1328

Any

Taula 7.1.
Primers balanços comptables dels governants municipals (1328-1349)

Institucions
baixmedieval

677

Jurats

1349

Comptes dels jurats

1.484 ll. 18 s. 7 d.

3.021 ll. 13 s. 10 d.

Jurats

1346

Comptes dels jurats
(inclou també rebudes
de les imposicions, les
quantitats de les quals
gestionà un dels jurats,
Ramon Colomer)

7.349 ll. 5 s. 6 d.
Pecúnia procedent de
les imposicions venudes
durant dos anys a partir
de 1344

Gestor
de les imposicions

960 ll. 15 s. 1 d.

Rebudes

1345

Concepte

Comptes dels jurats

Compte-retents

Jurats

Any

1.438 ll. 12 s. 3 d.

2.985 ll. 10 s. 10 d.

7.278 ll. 18 s. 6 d.

928 ll. 7 s. 10 d.

Dades

+ 11 ll. 5 s. 7 d.

+ 36 ll. 3 s.

+ 70 ll. 6 s. 11 d.

+ 26 ll. 16 s.

Balanç
(+ = tornar a la ciutat;
– = rebre de la ciutat)

AMGi, I.1.2.1., llig. 5,
reg. 4, f. 94r-v,
1350/04/13

AMGi, I.1.2.1., llig. 5,
reg. 1, f. 149r-150r,
1347/07/18

AMGi, I.1.1., n. 1, f. 20r21v, 1346/09/02

AMGi, I.1.1., n. 1, f. 20r21v, 1346/09/02

Referència arxivística

678
Albert Reixach Sala

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

679

baixmedieval

Taula 7.2.
Comparació entre el volum financer de les distintes clavaries
Any

Concepte

Clavaria imposicions (1)

Clavaria jurats (2)

Ref. arxivística 1

Ingressos

8.288 ll. 15 s. 8 d.

1.794 ll. 9 s. 9 d.

Despeses

8.225 ll. 5 s. 11 d.

1.672 ll. 19 s. 4 d.

Ingressos

6.931 ll. 15 s. 2 d.

654 ll. 19 s. 2 d.

Despeses

6.880 ll. 11 s. 3 d. 1 òb.

613 ll. 11 s. 8 d.

Ingressos

10.734 ll. 13 s 5 d. 1 òb. 1.855 ll. 2 s. 11 d. AMGi, I.1.1.,
n. 6 bis,
f. 138v-139v,
1367/12/09

Despeses

10.670 ll. 18 s. 4 d.

1903 ll. 3 s. 8 d.

Ingressos

16.556 ll. 16 s. 5 d.

441 ll. 1 s. 8 d.

Despeses

16.284 ll 18 s.

424 ll. 6 s.

Ingressos

5.177 ll. 2 s. 4 d.

454 ll. 10 s. 6 d.

Despeses

5.171 ll. 17 s. 2 d. 1 òb.

460 ll. 16 s. 11 d.

Ingressos

5.207 ll. 1 s. 4 d.

308 ll. 16 s. 7 d.

Despeses

5.207 ll. 1 s. 4 d.

303 ll. 8 s.

Ingressos

5.125 ll. 18 s. 6 d.

27 ll. 18 s. 7 d.

Despeses

5.063 ll. 14 s. 11 d. 1 m. 28 ll. 17 s.

1355

1357

1365

1391

1411

1439

1441

Ref. arxivística 2

AMGi, I.1.1.,
n. 2, f. 157r-v,
1356/11/17

AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 155v-156,
1356/11/17

AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 1, f. 20r,
1358/05/12

AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 1, f. 36r-37r,
1358/11/10
AMGi, I.1.1.,
n. 6 bis, f. 138v139v, 1367/12/09

AMGi, I.1.1., n. 31, AMGi, I.1.1., n. 42,
f. 15r-v,
f. 69r-80v,
1394/12/15
1412/12/19
AMGi, I.1.1.,
n. 42, f. 91r,
1412/12/31

AMGi, I.1.1, n. 56,
f. 101v-102r,
1442/11/08

AMGi, I.1.1., n.
55,
f. 117r-118r,
1440/08/26

AMGi, I.1.1, n. 56,
f. 102v-103r,
1442/11/08

AMGi, I.1.1., n.
56,
f. 83v-84r,
1442/07/04
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Albert Reixach Sala
Taula 8
Reformes al consell municipal (1345-1445)

Data

Impulsor

Nombre
de membres

Segments
de participació

Forma d’elecció

1345/03 rei Pere III

80

Mans

Cooptació
indirecta

1374/01 rei Pere III

45 (15 cada mà)

Mans en
funció de tres
estaments (la
mà menor
reservada a
menestrals)

Atzar, només
intervé en
l’elecció dels
jurats

1376/02 infant Joan

45 (15 cada mà)

Mans (la mà
menor no
només són
menestrals)

Cooptació
indirecta

1379/10 infant Joan

60 (20 de cada
mà + sis jurats)

Mans

Cooptació
indirecta

1381/01 rei Pere III

A voluntat
dels electors
designats pel rei

Tria
encarregada a
sis veïns

1383/08 rei Pere III

80

Cooptació
indirecta

1385/10 rei Pere III

40

Cooptació
indirecta

1388/04 rei Joan I

90 (30 de cada
mà + sis jurats)

1389/02 rei Joan I

80 (els 27 de la
mà menor són
tots menestrals o
homes d’ofici)

1393

rei Joan I

1393/11 rei Joan I

Quòrum i altres
característiques

Llista tancada
d’aspirants a consellers

No podien formar part
del consell dos parents
directes

41 de quòrum

S’estableix la capacitat
de les corporacions
d’ofici per triar
quatre representats
cadascuna, fins
formar un total de 54
persones, la meitat de
les quals (27) serien
seleccionades pels
jurats
Privilegi perpetu de
la disposició de 1389
sobre la mà menor i
les corporacions d’ofici

80

Privilegi perpetu del
nombre de membres
del consell i quòrum
de 41 persones

Institucions
Data

Impulsor

locals i elits a la
Nombre
de membres

Catalunya

Segments
de participació

baixmedieval

Forma d’elecció

681
Quòrum i altres
característiques

1437

reina Maria de
Castella / governador
general de Catalunya

80

Atzar, només
intervé en
l’elecció dels
jurats

Llista tancada de
candidats (40 de mans
major i mitjana i
52 de la menor) per
conselleries

1445

reina Maria de
Castella

80

Atzar, intervé
tant en
l’elecció dels
consellers com
dels jurats

Llista de candidats a
conselleries redactada
per una comissió
paritària de nou
membres

682

Albert Reixach Sala
Taula 9
Veguers reials de Girona (1345-1445)

Any/mes

Nom

Ref. bibliogràfica o arxivística

1345/01

Francesc de Togores, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 132

1346

Francesc de Togores, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 132

1347

Francesc de Togores, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 132

1348/02

Marc de Vilanova, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 132

1349/03

Ponç d’Altarriba, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 132 / ACA, C, reg. 961,
f. 118r, 1349/03/04

1350

Ponç d’Altarriba, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 132

1351

Ponç d’Altarriba, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 132

1352

Ponç d’Altarriba, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 132

1353/08

Ramon de Plegamans, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1354

Ramon de Plegamans, donzell53

Guilleré, vol. I, p. 132

1355

Ramon de Plegamans, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1356

Ramon de Plegamans, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1357/02

Bernat de Riudeperes, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1358/05

Ramon de Plegamans, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1359

Ramon de Plegamans, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1360/01

Guillem de Canet, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1361

Guillem de Canet, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

Guillem de Canet, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1363/07

1362

Joan Berenguer de Rajadell, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1364

Joan Berenguer de Rajadell, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1365

Joan Berenguer de Rajadell, donzell

Guilleré, vol. I, p. 132

1366/01

Guillem Berenguer de Ribes, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1367

Guillem Berenguer de Ribes, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

Guillem Berenguer de Ribes, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1369/02

1368

Bonanat Sapera, ciutadà de Barcelona

Guilleré, vol. I, p. 133

1370

Bonanat Sapera, ciutadà de Barcelona

Guilleré, vol. I, p. 133

1371

Bonanat Sapera, ciutadà de Barcelona

Guilleré, vol. I, p. 133

53. Sense que en puguem explicar la raó, el mes de desembre de l’any 1354 s’ha
documentat una altra persona que ocupava el càrrec de veguer, Berenguer de Malla,
el qual va haver d’intermediar perquè les jerarquies eclesiàstiques de la demarcació
es reunissin per pactar un subsidi amb el rei: Manuel Sánchez Martínez, «Fiscalidad
pontificia y finanzas reales en Cataluña a mediados del s. xiv: Las décimas de 1349,
1351 y 1354», Estudis Castellonencs, 6 (1994-1995), p. 1277-1296, en especial p. 1290.
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Bonanat Sapera, ciutadà de Barcelona

Guilleré, vol. I, p. 133

1373/09

Arnau Roger de Pallars, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1374/09

Huguet de Rosanes, donzell

ACA, C, reg. 1694, f. 3r-4r, 1374/09/13,
València / Guilleré, vol. I, p. 133

1375

Huguet de Rosanes, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1376

Guillem Ramon de Lloret, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1377

Guillem Ramon de Lloret, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1378

Guillem Ramon de Lloret, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1379

Guillem Ramon de Lloret, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1380/08

Eiximèn de Tovia, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1381

Eiximèn de Tovia, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

Eiximèn de Tovia, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1383/01

Bernat de Vilademany, donzell

ACA, C, reg. 1696, f. 17r-v, 1383/01/28,
Saragossa; Guilleré, vol. I, p. 133

1384/11

Ramon Marata, donzell, sobrecoc del rei

ACA, C, reg. 1696, f. 155v-156r,
1384/11/22, Elna; Guilleré, vol. I, p. 133

1385/04

Joan de Gassó, conseller reial / Pere I
Sunyer55

ACA, C, reg. 1696, f. 171v-172r,
1385/04/01; Guilleré, vol. I, p. 133

1385/12

Bernat de Cornellà, donzell, sobrecoc de
la casa del rei

ACA, C, reg. 1696, f. 218r-v, 1385/12/10,
Saragossa / Guilleré, vol. I, p. 133

1386

Bernat de Cornellà, donzell

ACA, C, reg. 1696, f. 218r-v, 1385/12/10,
Saragossa / Guilleré, vol. I, p. 133

1387

Bernat de Cornellà, donzell

ACA, C, reg. 1696, f. 218r-v, 1385/12/10,
Saragossa / Guilleré, vol. I, p. 133

1388/04

Francesc II Adroer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 133

1389

Francesc II Adroer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 133

1390

Francesc II Adroer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 133

1391

Francesc II Adroer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 133

1392

Francesc II Adroer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 133

1393/03

Manuel de Rajadell, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1394

Manuel de Rajadell, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1395/04

Bernat de Vilademany, donzell, conseller
reial

Guilleré, vol. I, p. 133

1396/02

Bernat de Cornellà, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1397

Bernat de Cornellà, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1398

Bernat de Cornellà, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1382

55. És nomenat com a lloctinent de Gassó perquè aquest és necessari per a altres
negocis: ACA, C, reg. 1696, f. 205r-v, 1385/09/20, Vic.
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1399/01

Ermengol Grimau, burgès de Perpinyà

Guilleré, vol. I, p. 133

1400

Ermengol Grimau, burgès de Perpinyà

Guilleré, vol. I, p. 133

1401/12

Berenguer de Queixàs, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1402

Berenguer de Queixàs, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1403

Berenguer de Queixàs, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

Berenguer de Queixàs, donzell

Guilleré, vol. I, p. 133

1405/01

1404

Dalmau de Darnius, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 133

1406

Dalmau de Darnius, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 133

1407

Dalmau de Darnius, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 133

1408/01

Bernat de Vilarig, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 133

1409

Bernat de Vilarig, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 133

1410

Bernat de Vilarig, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 133

1411

Bernat de Vilarig, cavaller

Guilleré, vol. I, p. 133

1412/12

Macià Despuig

AMGi, I.1.1., n. 42, f. 67r, 1412/12/11

1413

Guillem Masdovelles, donzell

ACA, C, reg. 2396, f. 88r, 1413/12/22

1414

Guillem Masdovelles, donzell

-

1415

Guillem Masdovelles, donzell

-

1416

Guillem Masdovelles, donzell

1417

Andreu de Biure, donzell

AHG, Gi-01, vol. 372, f. 76r, 1417/06/03

1418

Andreu de Biure, donzell

AHG, Gi-05, vol. 451, s. f., 1418/12/02

1419

Bernat de Santfeliu, donzell

ACA, C, reg. 2603, f. 107, 1419/02/28,
Barcelona

1420

Bernat de Santfeliu, donzell

1421

Bernat de Santfeliu, donzell

1422
1423
1424

-

-

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 53r-v, 1421/10/06
-

Bernat de Santfeliu, donzell

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 22v, 1424/06/26

1425/des de
Carnestoltes

Narcís III Santdionís, cavaller

ACA, C, reg. 2603, f. 195r-196r,
1424/06/06, Barcelona

1426

Narcís III Santdionís, cavaller

AHG, Gi-01, vol. 402, s. f. 1427/10/30

1427/11

Bernat de Raset, cavaller

ACA, C, reg. 2605, f. 129r-v (1427/09/27,
València), 134v (1427/09/29, València)

1428

Bernat de Raset, cavaller

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 9r-v, 1428/02/23

1429

Bernat de Raset, cavaller

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 85r, 1429/12/30

1430

Bernat de Raset, cavaller

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 48r, 1430/12/31

1431

Berenguer de Copons, donzell

ACA, C, reg. 2607, f. 31r, 1431/10/03
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1432

Berenguer de Copons, donzell

1433

Berenguer de Copons, donzell

AHG, Gi-06, vol. 169, s. f., 1433/03/11;
AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 3, f. 10v,
1433/05/04

1434

Joan de Cassà, cavaller

ACA, C, reg. 2607, f. 58v-59r, 1434/01/11,
Barcelona

1435

Joan de Cassà, cavaller

AMGi, I.1.1., n. 53, f. 15r, 1436/03/31

1436/12

Bernat Sord, donzell

AHG, Gi-05, vol. 467, s. f. 1436/12/31;
AHG, Gi-05, vol. 467, s. f. 1437/02/28

1437/06

Guillem d’Avinyó, cavaller (suplanta Joan
Sord, donzell)

AHG, Gi-04, vol. 139, s. f. 1437/06/05/
ACA, C, reg. 2607, f. 110v-111r,
1437/05/27, Barcelona

Guillem d’Avinyó, cavaller

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 119r, 1438/11/07

1438

-

1439

-

1440

Joan III Margarit, cavaller (com a regent
de la vegueria)

-

1441

-

1442

Joan III Margarit, cavaller (com a regent
de la vegueria)

AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 4, f. 36r,
1442/09/25

1443

Joan III Margarit, cavaller (com a regent
de la vegueria)

AHG, Gi-10, vol. 92, s. f. 1443/05/17

1444

Bernat Sitjar àlies Sarriera (com a regent
de la vegueria)

1445

Berenguer de Pontós, cavaller

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 111v, 1440/06/22
-

ACA, C, reg. 2607, f. 177v-178r,
1444/12/20
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1345/01

Berenguer I Santceloni, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1346

Berenguer I Santceloni, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1347

Berenguer I Santceloni, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1348

Berenguer I Santceloni, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1349/05

Bernat I Margarit, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1350

Bernat I Margarit, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1351/02

Ramon I Sitjar, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1352

Ramon I Sitjar, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1353/09

Miquel Trullàs, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1354/01

Joan Marcó, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1355

Joan Marcó, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1356

Joan Marcó, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1357/03

Pere Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1358

Pere Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1359/12

Guillem II Sunyer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1360

Guillem IISunyer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1361

Guillem II Sunyer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1362

Guillem II Sunyer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1363/03

Berenguer II Sarriera, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1364

Berenguer II Sarriera, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1365

Berenguer II Sarriera, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1366/01

Pere Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1367

Pere Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1368

Pere Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1369/01

Pere Pallarès, ciutadà Barcelona

Guilleré, vol. I, p. 134

1370

Pere Pallarès, ciutadà Barcelona

Guilleré, vol. I, p. 134

1371

Pere Pallarès, ciutadà Barcelona

Guilleré, vol. I, p. 134

1372/02

Ramon I de Bóixols, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1373

Ramon I de Bóixols, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1374

Ramon I de Bóixols, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1375/01

Bernat II Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1376

Bernat II Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1377

Bernat II Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134
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1378/12

Ombert de Bigues, donzell

ACA, C, reg. 1262, f. 5r-v,
1378/09/08, Barcelona

1379/01

Pere Santamaria, habitant de la vila de Besalú

ACA, C, reg. 1694, f. 194r-v,
1379/01/20, Barcelona

1380/06

Joan Medir, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1381

Joan Medir, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1382

Joan Medir, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1383/01

Bernat de Vilademany, donzell

ACA, C, reg. 1696, f. 17r-v,
1383/01/28, Saragossa; ACA, C,
reg. 1288, f. 180v, 1385/07/13,
Elna

1384/11

Ramon Roldors, donzell, casa reial

ACA, C, reg. 1696, f. 154v-155r,
1383/11/22, Elna

Guillem Hospital, ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 1288, f. 180v,
1385/07/13, Elna

1385
1386

Guillem Hospital, ciutadà de Girona

1387/
carnestoltes

-

Guillem Crespià, al. Corona, ciutadà de Girona ACA, C, reg. 1698, f. 9v-10r,
1386/09/01, Girona

1388/11

Guillem Crespià, al. Corona, ciutadà de Girona Guilleré, vol. I, p. 134

1389

Guillem Crespià, al. Corona, ciutadà de Girona Guilleré, vol. I, p. 134

1390/02

Joan Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1391

Joan Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1392

Francesc II Gornall, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 25, f. 42r,
1392/04/08

1393/02

Pere I Santmartí, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1394

Pere I Santmartí, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1395/04

Pere II Bordils, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1396

Pere II Bordils, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1397

Pere II Bordils, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1398

Pere II Bordils, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 134

1399

Ivó I Camps, ciutadà de Girona

AHG, Gi-10, vol. 42, f. 29r,
1399/12/18

1400

Ivó I Camps, ciutadà de Girona

1401/03

1402

-

Ivó I Camps, ciutadà de Girona (renuncia al
càrrec) / Bernat Beuda

AHG, Gi-10, vol. 44, f. 127r,
1401/02/27/ ACA, C, reg. 2218,
f. 29v, 1401/03/16, Barcelona

Bernat II Beuda, ciutadà de Girona / Pere
Coll, regent de la batllia55

ACA, C, reg. 2218, f. 29v,
1401/03/16, Barcelona

55. AMGi, I.3.3.1.1., llig. 13, reg. 2, s. f., 1402/09/12.
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Pere Marí, ciutadà de Barcelona (Bernat II
Beuda és revocat)

ACA, C, reg. 2218, f. 111r-v,
1403/01/26, València

1404

Pere Marí, ciutadà de Barcelona

AMGi, I.1.1., n. 39, f. 15v,
1404/12/24

1405

Dalmau de Darnius, cavaller [alhora veguer]

AMGi, I.1.1., n. 39, f. 35r-v,
1405/02/03

1406

Dalmau de Darnius, cavaller [alhora veguer]

AMGi, I.1.1., n. 39, f. 60r-v,
1406/07/31

1407

Dalmau de Darnius, cavaller [alhora veguer]

1408

Bernat de Vilarig, cavaller [alhora veguer]

Guilleré, vol. I, p. 134

1409

Bernat de Vilarig, cavaller [alhora veguer]

C. 1410/03

Bernat de Vilarig, cavaller [alhora veguer]

AMGi, I.1.2.1. [ordi jurats], llig.
8, reg. 3, s. f. 1410/03/14

1411

Bernat de Vilarig, cavaller [alhora veguer]

AHG, Gi-01, vol. 348, s. f.
1411/07/30

1412

Macià Despuig [alhora veguer]

AMGi, I.1.1., n. 42, f. 67r,
1412/12/11

1413

Arnau de Fonolleda, ciutadà de Barcelona

ACA, C, reg. 2396, f. 26v-27r,
1413/07/26, Barcelona

1414

Arnau de Fonolleda, ciutadà de Barcelona

AMGi, I.1.1., n. 43, f. 16r-18r,
1414/01/11

1415
1416
1417

Miquel Santacília, ciutadà de Girona
-

-

AMGi, I.1.2.1 (ordi jurats), llig. 8,
reg. de 1416-1418, f. 12v, 1416
-

1418

Miquel Santacília, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 44, f. 21r,
1418/05/06

1419

Berenguer Febrer, habitant de Castelló
d’Empúries

ACA, C, reg. 2604, f. 9r-v,
1419/02/28, Barcelona, AHG,
Gi-05, vol. 453, s. f. 1419/06/06;
ACA, C, reg. 2603, f. 162v-163r,
1419/11/03, St. Cugat del Vallès

1420

-

-

1421

Berenguer Febrer, habitant de Castelló
d’Empúries

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 36v-37r,
1421/06/28

1422

Pere Guillem II Sunyer, ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2604, f. 103r-v,
1422/05/18, Barcelona (reina
Maria)

1423

Pere Guillem II Sunyer, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 109r,
1423/01/01

Pere II Castell, ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2604, f. 192r-v,
1424/05/29, Barcelona
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1425

Pere II Castell, ciutadà de Girona

1426

Pere II Castell, ciutadà de Girona

1427

Pere II Castell, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 9r-v,
1428/02/23

1428/04

Bernat de Raset, cavaller [alhora veguer]

ACA, C, reg. 2605, f. 154v-155r,
1428/01/31, Terol; AHG, Gi-04,
vol. 97, s. f. 1428/04/18

1429

Bernat de Raset, cavaller [alhora veguer]

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 85r,
1429/12/30

1430

Bernat de Raset, cavaller [alhora veguer]

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 48r,
1430/12/31

1431

Berenguer de Copons [alhora veguer]

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 105v-106r,
1431/12/31

1432

Berenguer de Copons [alhora veguer]

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 35v,
1432/12/31

1433

Berenguer de Copons [alhora veguer]

AHG, Gi-06, vol. 169, s. f.
1433/03/11; AMGi, I.1.2.1., llig. 9,
reg. 3, f. 10v, 1433/05/04

1434

Pere III Escala, ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2607, s. f.,
1434/03/04, Tortosa

1435

Pere III Escala, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 52, f. 63v,
1435/01/14

1436

Pere III Escala, ciutadà de Girona

AHG, Gi-05, vol. 467, s. f.
1437/05/08

1437/05

Pere sa Masó, donzell, habitant de la
parròquia de Crespià

ACA, C, reg. 2607, f. 110r-v,
1437/05/25, Barcelona (reina
Maria)

1438

Pere sa Masó, donzell, habitant de la
parròquia de Crespià

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 119r,
1438/11/07

1439

Pere sa Masó, donzell, habitant de la
parròquia de Crespià

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 43v-44r,
1439/11/17

1440

Francesc Raset, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 111v,
1440/06/22

1441

Francesc Raset, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 47v,
1441/12/30

1442

Francesc Raset, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 158r,
1442/12/31

Ponç Escarrer, donzell habitant de Castelló
d’Empúries

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 179r,
1443/06/28

1443/06

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 81v-82v,
1425/03/31
-

690

Albert Reixach Sala
Taula 11
Sotsveguers reials de Girona (1345-1445)

Any/mes

Nom/condició

Ref. bibliogràfica o documental

1345/01

Pere Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1346

Pere Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1347

Pere Albert, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1348/03

Berenguer Baró, veí de Vilafranca del Penedès

Guilleré, vol. I, p. 136

1349

Berenguer Baró, veí de Vilafranca del Penedès

Guilleré, vol. I, p. 136

1350

Berenguer Baró, veí de Vilafranca del Penedès

Guilleré, vol. I, p. 136

1351/03

Bernat Sapera, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136; ACA, C,
reg. 962, f. 55v, 1351/02/22, Perpinyà

1352

Bernat Sapera, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1353

Bernat Sapera, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1354/01

Bernat Bertran, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1355

Bernat Bertran, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1356

Bernat Bertran, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1357/02

Ramon Ribot, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1358

Ramon Ribot, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1359/12

Lluís Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1360

Lluís Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1361

Lluís Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1362

Lluís Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1363/03

Jaume Verdaguer, cortesà

Guilleré, vol. I, p. 136

1364

Jaume Verdaguer, cortesà

Guilleré, vol. I, p. 136

1365

Jaume Verdaguer, cortesà

Guilleré, vol. I, p. 136

1366/01

Miquel Trullàs, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1367

Miquel Trullàs, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1368

Miquel Trullàs, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1369/01

Ramon II Provençal, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1370

Ramon II Provençal, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1371

Ramon II Provençal, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 136

1372/02; 1372/09 Ramon Pomer de Camprodon / Francesc II Adroer, Guilleré, vol. I, p. 137
ciutadà de Girona56
1373

Francesc II Adroer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

56. Nomenat al cap de pocs mesos per raó de la mort de Pomer: ACA, C, reg. 1693,
f. 123r-v, 1372/09/22, Vic.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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1374/09

Pere Gallard, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137; ACA, C, reg.
1694, f. 21v, 1374/09/15, València

Pere Gallard, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1375
1376/06

Ref. bibliogràfica o documental

Guilleré, vol. I, p. 137

Miquel Trullàs, ciutadà de Girona

1377

Miquel Trullàs, ciutadà de Girona / Pere I Sunyer

1378

Miquel Trullàs, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1379

57

Guilleré, vol. I, p. 137

Miquel Trullàs, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1380/01

Bernat II Ferrer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1381

Bernat II Ferrer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1382

Bernat II Ferrer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1383/11

Esteve Pont, panicer de la infanta Violant

ACA, C, reg. 1696, f. 80r-v, 1383/11/16,
Almúnia de Sant Joan

1384

Esteve Pont, panicer de la infanta Violant

Guilleré, vol. I, p. 137

1385

Esteve Pont, panicer de la infanta Violant

Guilleré, vol. I, p. 137

1386/04

Ramon Bertran de Santdionís, escuder i mestre de ACA, C, reg. 1696, f. 237v-238r,
sala del cardenal d’Aragó
1386/04/13, Saragossa

1387/01

Joan I Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1388

Joan I Estruç, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1389

Joan I Estruç, ciutadà de Girona / Arnau II
Sarriera59

Guilleré, vol. I, p. 137

1390

Joan I Estruç, ciutadà de Girona?

Guilleré, vol. I, p. 137

1391/12

Pere Verdera, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1392/02

Pere II Domingo, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1393

Pere II Domingo, ciutadà de Girona / Jaume
Aulina60

Guilleré, vol. I, p. 137

1394

Pere Verdera

AMGi, I.1.1., n. 30, f. 2v-3r,
1394/05/07; AMGi, I.1.2.1., llig. 7, reg.
de 1393, f. 49v (1394/11/23),
56r-v (1395/01/06)

Narcís de la Via, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1396

Pere Desbac, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1397

Pere Desbac, ciutadà de Girona / Narcís Albert
ciutadà de Girona60

Guilleré, vol. I, p. 137

1395/04

57. Citat a com «locumtenens» del veguer de Girona: ACA, C, reg. 1793, f. 117v,
1376/11/27.
58. Acta de nomenament per part del rei Joan: ACA, C, reg. 1697, f. 10v-11r,
1389/01/01, Montsó.
59. Exerceix el càrrec en algun moment a finals de 1393: AMGi, I.1.1., n. 29,
f. 32r-33v, 1394/01/26.
60. Rodrigo Lizondo, Col·lecció..., vol. II, doc. 819 (1398/06/04, Saragossa).
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1398/09

Pere I Sunyer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1399

Pere I Sunyer, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1400

Pere I Sunyer, ciutadà de Girona / Pere Grimau

Guilleré, vol. I, p. 137

Bernat I Reixac, ciutadà de Girona / Pere
Grimau61

Guilleré, vol. I, p. 137

1402

Bernat I Reixac, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1403

Bernat I Reixac, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1404

Bernat I Reixac, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1405

Francesc III de la Via, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1406

Francesc III de la Via, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1407

Francesc III de la Via, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1408/01

Bernat II Busquets, ciutadà de Girona

Guilleré, vol. I, p. 137

1409

Bernat II Busquets, ciutadà de Girona

1410

Bernat II Busquets, ciutadà de Girona

-

1411

Bernat II Busquets, ciutadà de Girona

AHG, Gi-06, vol. 124, s. f., 1411/08/08

1412

Bernat II Busquets, ciutadà de Girona

AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1412/11/17

1401/03

1413
1414

Pere Coll, ciutadà de Girona

-

AMGi, I.1.1., n. 43, f. 43v-44v,
1414/05/08

1415

-

-

1416

-

-

1417 (fins
1418/11)

Pere Coll, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 1, f. 21v22r, 1418/11/18

1418

Pere II Bordils, ciutadà de Girona

AHG, Gi-05, vol. 451, s. f., 1418/12/02

1419

Francesc Esparsa, donzell

AMGi, I.1.1., n. 45, f. 47r-50v,
1419/08/23

1420

-

-

1421

Francesc Esparsa, donzell / Francesc Sanespleda,
donzell62

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 41r-42v,
1421/07/26

1422

Francesc Sanespleda, donzell / Joan de Sau,
donzell63

ACA, C, reg. 2604, f. 80r, 1422/02/10,
Barcelona

1423

Jaume Eimeric, ciutadà de Girona65

ACA, C, reg. 2604, f. 192v-193r,
1423/05/30, Barcelona

61. Apareix esmentat com a lloctinent del veguer, per exemple, dos cops entre
1400 i 1401: AMGi, I.3.3.1.1., llig. 13, reg. 2, s. f. (1400/05/07), s. f. (1401/06/05).
62. Atesa l’absència de Francesc Esparsa, com que quedà el càrrec vacant Francesc
Sanespleda exercí el càrrec durant un trienni: ACA, C, reg. 2604, f 59r-v, 1421/09/20,
Barcelona.
63. Nomenat pel rei Alfons el Magnànim a Nàpols, 1421/03/02. La reina Maria
el confirma: ACA, C, reg. 2604, f. 110r, 1422/05/18, Barcelona.
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1424

Jaume Eimeric, ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2603, f. 185r-186r,
1424/04/10, València

1425

Jaume Eimeric, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 73r, 1425/01/03

1426

Jaume Eimeric, ciutadà de Girona

AHG, Gi-10, vol. 74, s. f., 1426/04/18

1427

Nicolau Pere, ciutadà de Girona

AHG, Gi-01, vol. 401, s. f., 1427/07/31

1428

Francesc Ravat, ciutadà de Girona

AHG, Gi-04, vol. 97, s. f., 1428/04/18

1429

Pere Avellà, ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2606, f. 30v-31r,
1429/05/12, Barcelona

65

1430

-

-

1431

-

-

1432

-

-

1433

Joan Pere, de Castelló d’Empúries

AHG, Gi-02, vol. 172, f. 97r,
1433/01/14

1434

Bernat Torrent, ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2606, f. 98r, 1434/02/09,
Tortosa [reina Maria] / Ibíd., f. 98v99r, 1434/04/03, Tortosa

1435

-

-

1436

-

-

1437

Narcís de la Via, ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2606, f. 116r-v,
1437/02/28, Barcelona (reina Maria)

1438

Narcís de la Via, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 119r, 1438/11/07

Pere II Castell, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 111v, 1440/06/22

1439
1440
1441

-

-

1442

-

-

1443

-

-

64. Designat com a conseqüència de la renúncia de Joan de Sau.
65. Relleva Francesc Ravat, que havia mort.
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1345

-

1346

-

1347

-

1348

-

1349

-

1350

-

1351

-

1352

-

1353

-

1354

-

1355

-

1356

-

1357

-

1358

-

1359

-

1360

-

1361

-

1362

-

1363

-

1364

-

1365

-

1366

-

1367

-

1368

-

1369

-

1370

-

1371

Bernat Safont (segurament no era
ciutadà de Girona)

1372

-

1373

-

1374

-

1375

-

1376

-

Ref. documental

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 2,
f. 68r, 1371/07/29

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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Nom/condició

1377

Joan de Linyà, paraire ciutadà de
Girona

ACA, C, reg. 1794, f. 106r, 1379/01/28

1378

Joan de Linyà, paraire ciutadà de
Girona

ACA, C, reg. 1794, f. 106r, 1379/01/28

1379

Joan de Linyà, paraire ciutadà de
Girona

ACA, C, reg. 1794, f. 106r, 1379/01/28

1380

-

1381

-

1382

-

1383

-

1384
1385

Joan Valldemia, paraire, ciutadà
de Girona

1386

-

1387

-

1388

-

1389

Joan Garriga (elegit directament
per Guillem Crespià, batlle, i
confirmat pel rei)

1390

-

1390/07/0612/31

-

1391
1392
1393

Ref. documental

Pere Collell, guasper, ciutadà de
Girona

AMGi, I.1.1., n. 14, f. 14r, 1385/01/26

ACA, C, reg. 1697, f. 64v, 1389/03/18,
Montsó

AHG, Gi-11, vol. 11, f. 15r, 1391/10/10

Gonsalbo de la Grassa (nomenat
directament pel rei)

AMGi, I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1393,
f. 4r-v, 1393/04/08

1394

-

1395

Pere Llop, bosser

1396

Bernat Fàbrega, ciutadà de Girona AHG, Gi-06, vol. 85, f. 60r, 1396/12/18

1397

-

1398

-

1399

-

1400

-

1401

-

AHG, Gi-06, vol. 85, f. 66r, 1397/01/13
[s’esmenta com a sotsbatlle del trienni
anterior]
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1402

Bernat Andreu Cases, hostaler,
ciutadà de Girona

AHG, Gi-07, vol. 75, s. f., 1402/01/30

1403

Bartomeu Soler, blanquer, ciutadà
de Girona

AMGi, I.1.1., n. 38, f. 26r, 1403/02/15

1404

-

1405

-

1406

-

1407

-

1408

-

1409

-

1410

-

1411

Bernat Vilossa, blanquer, ciutadà
de Girona

AMGi, I.1.1., n. 41, f. 9v, 1411/01/01

1412

Bernat Vilossa, blanquer ciutadà
de Girona

AMGi, I.1.1., n. 42, f. 2r-17r,
1412/01/01-13/01

1413
1414

Pere Dalmau, bosser, ciutadà de
Girona

1415

-

1416

-

1417

AMGi, I.1.1., n. 43, f. 16r-18r,
1414/01/11

-

1418

Joan Rovira, apotecari, ciutadà de AMGi, I.1.1., n. 44, f. 60v, 1418/12/31
Girona

1419

Pere Cortada, escrivà, ciutadà de
Girona

1420

Pere Cortada, escrivà, ciutadà de
Girona

1421

Pere Cortada, escrivà, ciutadà de
Girona

1422

Pere I Vinyes, albadiner, ciutadà
de Girona

ACA, C, reg. 2604, f. 103v, 1422/03/18,
Barcelona [havia estat nomenat pel rei
al Castellnou de Nàpols, 1421/12/31]

1423

Pere I Vinyes, albadiner, ciutadà
de Girona

AHG, Gi-08, vol. 6, s. f., 1423/07/09

1424

Narcís Ermenguer, especier,
ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2603, f. 196v-197r,
1424/06/13, Barcelona

1425

Narcís Ermenguer, especier,
ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 91r, 1425/07/14

1426

Narcís Ermenguer, especier,
ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2603, f. 162v-163r,
1419/11/03, Sant Cugat del Vallès

Institucions
Any/mes
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Catalunya
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Ref. documental

1427

Narcís Ermenguer, especier,
ciutadà de Girona

AHG, Gi-01, vol. 401, fragment de
manual d’acords 1427, s. f., 1427/12/31

1428

Francesc Bertran, bosser, ciutadà
de Girona

AHG, Gi-05, vol. 463, s. f., 1428/02/23

1429

Francesc Bertran, bosser, ciutadà
de Girona

AHG, Gi-01, vol. 402, s. f., 1429/01/10

1430

Francesc Bertran, bosser, ciutadà
de Girona

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 85v, 1430/01/02

1431

Pere Vilar, al. Fullà, sabater,
ciutadà de Girona

ACA, C, reg. 2607, s. f., 1431/08/25,
Barcelona (nomenat directament pel
rei); AMGi, I.1.1., n. 50, f. 105v-106r,
1431/12/31

1432
1433

-

1434

Joan Jeroni Saurí, boter, ciutadà
de Girona

AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 3, f. 46r,
1434/08/131

1435

Jordi Saurí, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 52, f. 24r, 1435/01/01

1436

Jordi Saurí, ciutadà de Girona

AMGi, I.1.1., n. 53, f. 15r, 1436/03/31

1437

Pere Sot, albadiner, ciutadà de
Girona

ACA, C, reg. 2607, f. 105r-v, 1437/04/24

1438

-

1439

-

1440

Lluís Sabater, desconegut, ciutadà
de Girona

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 93r-v, 1440/09/10

1441

Lluís Sabater, desconegut, ciutadà
de Girona

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 105r, 1441/01/02

1442

-

1443

-
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1350

-

1351

Bernat I Margarit

1352

Referència arxivística

AHG, Gi-05, vol. 61, f. 144v, 1351/06/21
-

1353

-

1354

Bonanat II Tornavells

AHG, Gi-05, vol. 81, s. f., 1354/12/12

1355

Bonanat II Tornavells

AHG, Gi-05, vol. 81, f. 81r-82v, 1355/01/19

1356

-

1357

-

1358

Bonanat II Tornavells

1359

AHG, Gi-01, vol. 24, f. 72v-73r, 1358/02/07

-

1360

-

1361

Bonanat II Tornavells (administrador
de rendes reials a la ciutat i vegueria AHG, Gi-04, vol. 44a, f. 36r, 1361/04
de Girona)

1362

Guillem Bayer

AHG, Gi-01, vol. 60, f. 43v, 1362/10/31

1363

-

1364

-

1365
1366

Bartomeu Benet (administrador de
rendes reials a la ciutat i vegueria de AHG, Gi-01, vol. 78, f. 18r-v, 1366/05/20
Girona)

1367

-

1368

-

1369

-

1370

-

1371
1372

Bartomeu Benet

AHG, Gi-01, vol. 101, f. 91r, 1372/02/16

1373

-

1374

-

1375

-

1376

-

1377
1378

Bartomeu Benet

AHG, Gi-07, vol. 17, s. f., 1377/04/07
-

Institucions
Any

1379

locals i elits a la

Nom

baixmedieval
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Referència arxivística

Bartomeu Benet (administrador de
rendes reials a la ciutat i vegueria de ACA, C, 1795, f. 35r, 1379/06/01
Girona)

1380

-

1381

-

1382

-

1383
1384

Catalunya

Bartomeu Benet

ACA, C, reg. 1288, f. 16v, 1384/11/03

1385

-

1386

-

1387

-

1388

-

1389

-

1390
1391
1392
1393

Bartomeu Benet (administrador de
rendes reials a la ciutat i vegueria
de Girona) / Guillem Lledó (potser
només comissari extraordinari)

1394

-

1395

-

1396

AHG, Gi-07, vol. 67, s. f., 1393/07/31;
AHG, Gi-09, vol. 23, f. 32r, 1393/12/31
AMGi, I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1393, f. 57r,
1395/02/01

-

1397

Pere Riera (de SFG)

AHG, Gi-09, vol. 27, f. 86r-88r, 1397/04/06

1398

Pere II Tortosa/ Pere Riera (de
SFG)66

AHG, Gi-10, vol. 39, f. 144r, 1398/05/28;
AHG, Gi-10, vol. 41, f. 63r-66r, 1398/11/15

1399
1400

Pere Riera (de SFG)

1401

-

1402

-

1403

-

1404
1405

Narcís Albert / Bernat I Geroní

AHG, Gi-10, vol. 43, f. 48r-49v, 1400/03/01

AHG, Gi-06, vol. 101, s. f., 1404/01/08;
ACA, C. reg. 2218, f. 120r-121r, 1404/02/25,
València

-

67. S’esmenta que el rei Joan I el nomenà l’any 1394, segons una lletra de
1394/04/27, Manises.
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Any

1406

Nom

Bernat I Geroní

AHG, Gi-06, vol. 115, s. f., 1406/08/31

1407

-

1408

-

1409

-

1410

-

1411

-

1412

-

1413

Referència arxivística

-

1414

Bernat I Geroní

1415

Bernat II Geroní

AHG, Gi-06, vol. 136, s. f., 1415/01/04

1416

Bernat II Geroní

AHG, Gi-06, vol. 139, s. f., 1416/01/08

1417

Bernat I Ricard

AHG, Gi-10, vol. 57, s. f., 1417/05/14

1418

Bernat I Ricard

AMGi, I.1.1., n. 44, f. 9v, 1418/01/01

1419

Bernat I Ricard

1420
1421

AMGi, I.1.1., n. 44, f. 63r-64r, 1419/01/01

67

Pere III Trilla

1422

AHG, Gi-10, vol. 67, s. f., 1421/03/29
-

1423

Pere III Trilla

AHG, Gi-05, vol. 460, s. f., 1423/05/23

1424

Pere III Trilla

AHG, Gi-08, vol. 9, s. f., 1424/04/25

1425

-

1426

Pere III Trilla

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 115r, 1426/01/01

1427

Pere III Trilla

AMGi, Esborranys dels Manuals d’Acords
(1427), f. 135r-v, 1428/01/01

1428

Pere III Trilla

AHG, Gi-01, vol. 401, s. f., 1427/12/31

1429

Pere III Trilla

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 64r, 1429/01/01

1430

-

1431

-

1432

Pere III Trilla

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 106v, 1432/01/01

1433

Pere III Trilla

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 34v-35r, 1433/01/01

1434

Pere III Trilla

1435

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 112r, 1434/01/01
-

1436

Pere III Trilla

AHG, Gi-02, vol. 188, f. 102v, 1436/12/10

1437

Pere III Trilla

AMGi, I.1.1., n. 53, f. 51r, 1437/01/01

67. Mor l’any 1420: AHG, Gi-09, vol. 56, s. f., 1420/12/21.

Institucions
Any

locals i elits a la

Nom

1438
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-

1439

Bernat II Reixac

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 135r-v, 1439/01/01

1440

Bernat II Reixac

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 44v-45r, 1440/01/01

1441

Bernat II Reixac

1442
1443

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 106r, 1441/01/02
-

Bernat II Reixac

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 108v, 1443/01/01

1444

-

1445

-
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Diputats locals del General al bisbat de Girona (1365-1445)

Any

1365

Nom

Guillem II Sunyer / Lluís Estruç

1366

-

1367

-

1368

-

1369

-

1370

-

1371
1372

Lluís Estruç

ACA, Generalitat, N, reg. 618,
f. 23v-24r, 1372/12/10

1373

-

1374

-

1375

-

1376
1377

Lluís Estruç

AHG, Gi-10, vol. 51, s. f., 1377/01/09

68

1378

-

1379

-

1380
1381
1382

Bernat II Ferrer (comissari dels
administradors del General)

AMGi, I.1.1., n.10, f. 38v-39v, 1380/09/22

Bernat II Ferrer (diputat local)

1383

-

1384

-

1385

-

1386

-

1387

-

1388

Referència arxivística

ACA, Generalitat, N, reg. 606,
f. 61r-v, 1365/05/15; AMGi, I.1.2.1.,
llig. 6, f. 131r-134v, 1365/12/03

AHG, Gi-03, vol. 32, f. 22r, 1382/04/18

-

1389

Bernat II Ferrer (diputat local)

AHG, Gi-10, vol. 33, s. f., 1389/05/12

1390

Bernat II Ferrer (comissari del General)

AMGi, I.1.1., n. 20, f. 53r, 1390/03/31

68. El desembre de 1379 s’identifica Lluís Estruç com a antic diputat local de la
demarcació gironina: AHG, Gi-05, vol. 313, f. 19r, 1379/12/12.

Institucions
Any

locals i elits a la
Nom

1391

Bernat II Ferrer (comissari del
General)69

1392

Lluís Estruç

1393

-

1394

-

1395

-

1396

Guillem Hospital, mercader70

Catalunya

baixmedieval
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AHG, Gi-05, vol. 416, f. 22v, 1391/12/05

AMGi, I.1.1., n. 32, f. 70r, 1396/09/15

1397

-

1398

-

1399

-

1400

-

1401

-

1402

-

1403

-

1404

-

1405

-

1406

-

1407

Joan de Dons, jurista

AHG, Gi-10, vol. 51, s. f., 1407/08/16

1408

Joan de Dons, jurista71

AHG, Gi-10, vol. 52, s. f., 1408/04/28

1409

-

1410

-

1411

Joan Savall

AHG, Gi-10, vol. 54, s. f., 1411/07/04

1412

Joan Savall

ACA, Generalitat, N, reg. 635, f. 7v,
1412/10/12

1413

Joan Savall

ACA, Generalitat, N, reg. 635, f. 57v,
1413/01/24

1414

Joan Savall

AHG, Gi-10, vol. 57, s. f., 1414/03/13

1415

-

1416

-

1417

-

1418

-

1419

-

69. Al 1392/09 se l’esmenta com a antic diputat local del General al bisbat de
Girona: AHG, Gi-10, vol. 36, f. 48v, 1392/09/02. El febrer de 1391, de fet, el substituí
Lluís Estruç: ACA, G, N-629, f. 87v-88r, 1391/02/11.
70. Ja consta mort el desembre de 1400: AHG, Gi-06, vol. 93, f. 2r, 1400/12/23.
71. Traspassà pels volts de 1411: AHG, Gi-10, vol. 50, s. f., 1411/11/02.
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Any

Nom

1420

-

1421
1422

Joan Savall72

1423
1424

AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/03/17
-

Guerau Estruç

AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1424/06/10

1425

-

1426

-

1427

-

1428

-

1429

-

1430

-

1431

Guerau Estruç

1432

AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 2, f. 49v-50r,
1431/12/01
-

1433
1434

Guerau Estruç73

I. Sánchez de Movellán, La Diputació
del General..., p. 219

1435

-

1436

-

1437

Referència arxivística

Felip Santceloni

AHG, Gi-09, vol. 41, s. f., 1437-07-29

1438

-

1439

-

1440

-

1441

-

1442

-

1443

-

1444

-

1445

-

72. Difunt l’any 1424: AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1424/07/21.
73. Traspassat l’any 1436: AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1436/12/03.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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Taula 15
Membres del consell dit general de la ciutat de Girona (1345-1443)
Any

Acta
Nre. consellers
1 de gener documentats

1345

no

72

1346

-

-

Referència arxivística

AMGi, I.1.2.1., llig. 5, reg. 2, f. 59r-64r,
1345/01/02

1347

no

35

AMGi, I.1.2.1., llig. 5, f. 140v, 1347/06/05

1348

no

42

AMGi, I.1.2.1., llig. 5, reg 2, f. 169v-170r,
1348/05/30

-

-

1348/08-1348/12
1349

-

-

1350

-

-

1351

no

70

1352

-

-

1353

-

-

1354

-

-

1355

no

42

1356

-

-

1357

-

-

1358

-

-

1359

-

-

1360

no

52

1361

-

-

1362

no

42

AMGi, I.1.2.1., llig. 5, reg. 2, f. 201v,
1351/02/22

AMGi, I.1.1., n. 2, f. 98r-99r, 1355/09/21

AMGi, I.1.1., n. 5, s. f., 1360/01/19
AMGi, I.1.2.1., llig. 6, f. 32r-34r,
1362/10/06

1363

no

40

AMGi, I.1.2.1, llig. 6, f. 72r-76r, 1363/04/27

1364

no

51

AMGi, I.1.2.1., llig. 6, f. 52r-53v,
1364/01/26

1365

no

51

AMGi, I.1.2.1., llig. 6, f. 87v-90r,
1365/11/20

1366

no

39

AMGi, I.1.1., n. 6, f. 49v, 1366/08/24

1367

no

66

AMGi, I.1.1., n. 6 bis, f. 110v, 1367/10/20

1368

no

60

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 3, reg. 1, f. 29r-v,
1368/07/30

1369

no

53

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 3, reg. 1, s. f.,
1369/03/10
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1370

Acta
Nre. consellers
1 de gener documentats

no

68

Referència arxivística

AMGi, I.1.1., n. 7, f. 29r, 1370/02/21

1371

-

-

1372

no

58

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 2, s. f.
1372/06/05

1373

no

51

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 3, f. 8v-9v,
1373/06/18

1374

no

34

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 3, f. 23r-v
1374/03/29

1375

no

33

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 3, s. f.
1375/11/17

1376

no

45

AMGi, I.1.1., n. 8 bis, f. 1r, 1376/01/01

1377

-

-

1378

-

-

1379

no

31

AMGi, I.1.1., n. 37, f. 39v-40v, 1379/01/13

1380

sí

60

AMGi, I.1.1., n. 10, f. 8r-11v, 1380/01/01;
ACA, C, 1794, f. 215r-216v, 1380/01/04,
Perpinyà; ACA, C, 1795, f. 71r-72r,
1379/10/14

1381

-

-

1382

-

-

1383 (fins
1384/06/08)

no

67

1384/06/101384/12/31

-

-

1385

no

47

AMGi, I.1.1., n. 14, f. 5r, 1385/01/12

1386-1388/04/20

sí

83

ACA, C, 945, f. 194v-197r, 1385/10/03,
Girona

1387 (en teoria,
segueixen els de
1386)

-

-

1388/04/211388/12/31

sí

86

AMGi, I.1.1., n. 12, f. 3r-v, 1383/01/08,
combinada amb ibíd., f. 20v-21r,
1383/07/02 i amb ibíd., f. 35r, 1384/01/02
(en principi continuen els mateixos jurats
i consellers)

AMGi, I.1.1., n. 16 bis, f. 56 bis,
1387/12/23
Guilleré, II, p. 306; AMGi, I.3.3.1.5.,
llig. 2, f. 358v-39r; nomenats pel rei:
ACA, C, reg. 1832, f. 48v-49v, 1388/04/15,
Valldonzella; AMGi, I.1.1., n. 17, f. 19v,
1388/04/21; complementat amb ibíd.,
f. 28r, 1388/05/23; i ibíd., f 33r, 1388/07/01

Institucions
Any

locals i elits a la

Acta
Nre. consellers
1 de gener documentats
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1389

sí

82

AMGi, I.1.1., n. 18, f. 1r-4v, 1389/01/01

1390/01/011390/07/06

sí

82

AMGi, I.1.1., n. 20, f. 2r-7r, 1390/01/01

1390/07/071390/12/31
(renovació dels
consellers de la
mà menor)

-

-

no

44-47

1391

AMGi, I.1.1., n. 21, f. 56r-59v, 1390/07/06-7

AMGi, I.1.1., n. 24, f. 33r-34r, 1391/10/10;
ibíd., f 42v-43v, 1391/11/15; ibíd.,
f. 52r-53r, 1391/12/01

1392-1393/01/12

no

85

AMGi, I.1.1., n. 25, f. 2r-8v, 1392/01/01

1393

no

42

AMGi, I.1.1., n. 28, f. 7r-v, 1393/11/19

1394

sí

87

AMGi, I.1.1., n. 29, f. 2r-7v, 1394/01/01

1395

-

-

1396

no

41

AMGi, I.1.1., n. 32, f. 15r (1396/08/04),
f. 25r (1396/08/25)

1397

no

42-49

AMGi, I.1.1., n. 32, f. 87r-v, 1396/12/27;
AMGi, I.1.1., n. 33, f. 28r-v, 1397/04/04

1398

no

42

AMGi, I.3.3.2.4., RG 43136, f. 29r-35r,
1398/06/04

1399

sí

80

AMGi, I.1.1., n. 34, f. 2r-5v, 1399/01/01

1400-1401/06/06

sí

96

AMGi, I.1.1., n. 35, f. 2r-6r, 1400/01/01

1401/06/071401/12/31

-

-

1402 (només
nomenament de
consellers de la
mà menor)

-

-

AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. de 1401-1402,
f. 24r-v, 1401/12/29

1403

-

-

Acta d’elecció a AMGi, I.1.1., n. 38, f. 2r8r, 1402/12/29

1404

no

42-46

1405

no

52

AMGi, I.1.1., n. 39, f. 4r-v, 1404/02/26,
f. 6r-v (1404/06/09)
AMGi, I.1.1., n. 33, f. 48 bis, 1405/08/23

1406

no

44

AMGi, I.1.1., n. 39, f. 56r-57r, 1406/04/28

1407

no

59

AMGi, I.1.1., n. 40, f. 2v, 1407/01/01

1408

-

-

1409

-

-

1410

-

-
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1411

sí

83

AMGi, I.1.1., n. 41, f. 1r-8v, 1411/01/01
AMGi, I.1.1., n. 42, f. 2r-17r, 1412/01/01

1412

sí

99

1413

-

-

1414

sí

87

1415

-

-

1416

-

-

1417

-

-

AMGi, I.1.1., n. 43, f. 2r-6r, 1414/01/01

1418

sí

92

AMGi, I.1.1., n. 44, f. 1r-7v, 1418/01/01

1419

sí

95

AMGi, I.1.1., n. 45, f. 2r-6r, 1419/01/01

1420

-

-

1421

sí

97

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 2r-11r, 1421/01/01

1422

sí

87

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 77r-80v, 1422/01/01

1423

sí

89

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 128r-131v,
1423/01/01

1424

sí

90

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 1r-6r, 1424/01/01

1425

sí

89

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 64r-67v, 1425/01/01

1426

sí

91

AMGi, I.1.1., n. 48, f. 1r-4v, 1426/01/01

1427

sí

85

AMGi, Esborranys dels Manuals d’Acords
(1427), f. 91r-94v, 1427/01/01

1428

sí

93

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 2r-5r, 1428/01/01

1429

sí

98

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 58r-61v, 1429/01/01

1430

sí

84

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 1r-5v, 1430/01/01

1431

sí

84

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 64r-67v, 1431/01/01

1432

sí

85

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 2r-5r, 1432/01/01

1433

sí

81

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 87r-90v, 1433/01/01

1434

sí

85

AMGi, I.1.1., n. 52, f. 2r-5r, 1434/01/01

1435

sí

86

AMGi, I.1.1., n. 52, f. 56r-59r, 1435/01/01

1436

sí

86

AMGi, I.1.1., n. 53, f. 2r-6v, 1436/01/01

1437 (nous
procediments)

sí

80

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 2r-8v, 1437/01/01

1438 (nous
procediments)

sí

80

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 87r-94v, 1438/01/01

1439 (nous
procediments)

sí

80

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 2r-9v, 1439/01/01

1440 (nous
procediments)

sí

79

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 54r-60v, 1440/01/01

Institucions
Any

locals i elits a la

Acta
Nre. consellers
1 de gener documentats

1441 (nous
procediments)

sí

79

1442

-

-

1443

-

-
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AMGi, I.1.1., n. 56, f. 2r-10v, 1441/01/01
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Taula 16
Jurats de la ciutat (1343-1443)

Any
1343
1344
1345
1346
1347
1348/011348/0875
1348/081348/12
1349
1350
1351

1352

1353

Mà major

Mà mitjana

Mà menor

Referència
Guilleré, II, p. 30374

Berenguer I Sarriera

Jaume I Pabia

Pere Ramada

Berenguer Santmartí

Jaume Mitjavila

Francesc Savarrés

Ramon Gornall

Pere Vengut

Arnau Sitges

Pere II Prat

Arnau Campllong

Simó Jalbert

Bonanat Bordils

Jaume Bell-lloc

Francesc Cervià

Andreu Banyoles

Nicolau Campllong

Agustí Berenguer

Pere I Escala

Bonanat I Tornavells Ramon Colomer

Guillem II Sunyer

Guillem I Cerir

Guillem I Castell

Ramon I Sitjar

Arnau Campllong

Bernat I Ferrer

Ramon I Calvet

Bernat I Serra

Bonanat Llémena

Arnau I de Vivers

Bernat Hospital

Guillem Costa

Guillem I Santmartí

Pere Puig

Guillem Maçanet

Francesc I Terrades

Francesc Pabia

Joan I Prat

Pere II Prat

Guillem I Castell

Berenguer II Hospital

Jaume Monells

Guillem I Bell-lloc

Joan Cervià

Bernat Vic

Ramon I Medir

Arnau Vilagran

Guillem II Sunyer

Guillem I Domenja

Ramon Colomer

Domènec Gornall

Miquel Trullàs

Guillem Queixàs

Ramon I Sitjar

Arnau Rafart

Francesc Savarrés

Berenguer I Sarriera

Jaume I Marcó

Ramon Tortosa de
Queixàs

Eimeric I de la Via

Berenguer I
Santceloni

Guillem Lapart

Pere I Bordils

Guillem Jordà

Joan I Prat

Ramon Sunyer

Bonanat Hospital

Berenguer II Hospital Guilleré, II, p. 304

Francesc I Santmartí

Ramon Venguí

Pere I Tortosa

Guilleré, II, p. 303
Guilleré, II, p. 303
Guilleré, II, p. 303
Guilleré, II, p. 303
Guilleré, II, p. 303
AMGi, I.1.2.1., llig. 5,
f. 171r, 1348.
Guilleré, II, p. 303
Guilleré, II, p. 303
Guilleré, II, p. 304

Guilleré, II, p. 304

74. Sempre que és possible es pren com a referència l’acta d’elecció del dia 1 de
gener. Si no es conserva, successivament, s’usa un document del retiment de comptes
d’alguna gestió o alguna altra actuació significativa. En cas de més d’una elecció durant
un mateix any natural, s’intenta acotar els períodes a partir dels pagaments de parts
proporcinals del salari pertanyent a cadascun dels membres per l’exercici del càrrec.
75. A causa de la Pesta, entre els mesos de juny i juliol, moriren tots els sis
jurats nomenats a principis d’any. Per això es nomenaren sis nous jurats el mes d’agost:
AMGi, I.1.2.1., llig. 5, f. 171r, 1348.

Institucions
Any
1354

1355

1356
1357
1358
1359
1360

Mà major

locals i elits a la

Mà mitjana

1362

1363
1364
1365

1366

1367

baixmedieval

Mà menor

Guillem II Sunyer

Francesc Pabia

Pere I Ferrer

Pere I Escala

Ramon I Medir

Guillem Queixàs

Ramon I Sitjar

Bonanat II Tornavells Pere I Tortosa de
Queixàs

Berenguer I Sarriera

Guillem I Castell

Joan Cervià

Pere I Bordils

Francesc I Adroer

Arnau I Ramada

Lluís Estruç

Ramon Ribot

Guillem II Guic

Francesc I Santceloni

Guillem I Domenja

Ferrer Segurioles

Bernat II Estruç

Berenguer Queixàs

Pere Verdera
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Referència

Guilleré, II, p. 304; AMGi,
I.1.1., n. 2, quadern de 1354,
f. 19r, 1354/01/01
Guilleré, II, p. 304; AMGi,
I.1.1., n. 2, quadern de 1355,
f. 62r, 1355/01/01
Guilleré, II, p. 304
Guilleré, II, p. 304; AMGi,
I.1.1., n. 2, f. 163r, 1357/01/01

Eimeric I de la Via

Francesc Trilla

Berenguer II Hospital Guilleré, II, p. 304

Pere I Escala

Guillem Jordà

Arnau Vilagran

Jaume Monells

Francesc Pabia

Pere I Tortosa

Guillem Calvet

Guillem Lapart

Guillem Hospital

Bernat Vic

Bonanat II Tornavells Bernat II Ferrer

Francesc I Santdionís Jaume I Marcó
1361

Catalunya

Joan Guerau

Guillem I Castell

Pere II Ferrer

Ramon I Medir

Bernat I Busquets

Ramon II Malarç

Ramon Ribot

Guillem II Guic

Francesc I Santceloni

Francesc Trilla

Arnau Vilagran

Pere I Bordils

Guillem I Bell-lloc
Guillem Queixàs

Guilleré, II, p. 304
Guilleré, II, p. 304; AMGi,
I.1.2.1., llig. 6, reg. 4, f. 47r,
1362/01/01

Berenguer II Hospital Guilleré, II, p. 304; AMGi,
I.1.1., n. 5, f. 178r, 1363/01/01

Bernat Quart

Narcís I Santdionís

Jaume I Marcó

Ferrer de Segurioles

Ramon II Calvet

Arnau II Campllong

Guillem Hospital

Francesc I Terrades

Ramon II Provençal

Pere II Ferrer

Lluís Estruç

Bernat Ribot

Bartomeu Benet

Francesc I Santdionís Guillem I Vinyoles

Bernat Vilar

Pere Berenguer II
Estruç

Bernat Preses

Francesc I Adroer

Guilleré, II, p. 304

Bartomeu Benet

Bernat II Estruç

Francesc I de la Via

Guilleré, II, p. 304

Bernat II Estruç

Guillem I Castell

Joan Rovira

Berenguer II Sarriera

Francesc Trilla76

Guillem Bernat Beuda

Guilleré, II, p. 304
Guilleré, II, p. 304; AMGi,
I.1.1., n. 6 bis, f. 138v-139v,
1367/12/09
Guilleré, II, p. 305

Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I.1.1., n. 6 bis,
f. 49r, 1367/01/01; AMGi,
I.3.3.1.1., llig 4, reg. 2,
f. 2r-3v, 1373/01/26

76. Potser morí o renuncià al càrrec. Per exemple, no es documenta en els actes
on compareixen la resta dels seus col·legues a partir del mes d’octubre: AMGi, I.1.1, n. 7,
f. 1r-13v, 1367/10/30-1368/02/17.
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Any
1368

1369
1370

1371

1372

1373

Albert Reixach Sala
Mà major

Mà mitjana

Mà menor

Francesc I Santceloni

Guillem Badia

Arnau I Ramada

Ramon I de Bóixols

Jaume II Pabia

Berenguer Eimeric

Bernat I Sitjar

Guillem I Domenja

Joan I Prat

Guillem II Sunyer

Ramon I Medir

Francesc I Beuda

Bernat Malarç

Jaume I Marcó

Pere Sifré

Arnau Savall

Pere III Bell-lloc

Miquel I Vilar

Francesc I de la Via

Pere I Cantó

Arnau Orriols

Pere Rodeja

Guillem I Bell-lloc

Ramon Cerir, bosser

Pere I Bordils

Berenguer II
Hospital

Nicolau Cavalleria

Pere II Prat

Guillem Parellades

Pere Romeu

Referència
Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 2,
f. 10v-11r, 1373/07/02
Guilleré, II, p. 305
Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 1,
f. 13r-v (1370/06/21), f. 14r-15r
(1370/07/11)
Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 1, f. 52r-v,
1371/02/12
Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I.1.3.3.1.1., llig. 4, reg. 2,
f. 11r-v, 1373/07/02
Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 3, f. 1r-v,
1373/01/10

Bernat II Estruç

Guillem Hospital

Pere II Estanyol

Pere I Desvern

Bernat II Ferrer

Bonanat Riera

1374

Guillem Colteller
Bernat Malarç

Pere II Ferrer
Guillem Peralta

Guillem Benet des
Forn
Francesc Marrà

ACA, C, reg. 1090, f. 42v,
1373/12/29 (suspensió
d’imminent elecció); ACA, C,
reg. 925,
f. 80r-82r, 1374/01/11 (nova
ordinació amb mecanismes
d’atzar)

1375

Francesc I Santdionís Guillem I Domenja

Francesc Vilella

Arnau Savall

Guillem Dolcet

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 3,
s. f., 1375/08/01

1376
1377
1378
1379

Francesc Trilla

Lluís Estruç

Pere III Bell-lloc

Pere Closella (jr.)

Galceran II Caselles

Bernat Cebrià

Pere Ginesta

Guillem II Sunyer

Ramon I Medir

Bartomeu Tord

Ramon I de Bóixols

Francesc Jalbert

Nicolau Vilossa

Guilleré, II, p. 305
Guilleré, II, p. 305

Ramon Prat

Bernat Ribot

Guillem Ramon Joan Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I. 1.1., n. 9, f. 8r-9v, 1378/01/01
Guillem Llobet

Lluís Estruç77

Joan Marcó

Pere Costa

Ramon de la Via

Bernat Llémena

Mateu Segúries

Francesc I Santdionís Ponç Santacília

Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I.1.1., n. 37, f. 39v-40v,
1379/01/13

77. En l’acta d’elecció es nomenà Bernat I Sitjar, però com que no havia jurat
el càrrec, ni semblava tenir intenció de fer-ho, al mes de febrer fou substituït per Lluís
Estruç: AMGi, I.1.1., n. 9, f. 29r-30r, 1379/02/15.

Institucions
Any
1380

1381
1382

Mà major

Mà menor

713
Referència

Guilleré, II, p. 305; AMGi,
I.1.1., n. 10, f. 8r-11v,
1380/01/01

Guillem Hospital

Francesc I Beuda

Bonanat I Cerir

Bernat Vilar

Bernat Desbac

Pere I Cantó

Bernat I Geroní

Francesc II Adroer

Ramon I Medir

Pere II Estanyol

Pere I Sunyer

Francesc Trilla

Guillem Bernat Beuda Guilleré, II, p. 306; AMGi,
I.1.1., n. 12, f. 2r-3v, 1383/01/01

Ramon de la Via

A partir de Bernat II Escala al
1384/06/10 1384/02)?78
i fins
Bernat I Sitjar
1384/12/31
Antoni Begudà
Lluís Estruç

1386 fins Francesc I Santceloni
1388/04/1579
Guillem II Domenja

Pere III Bell-lloc

Simó Estrader
Guillem Arnau

Guilleré, II, p. 306; AMGi,
I.1.1, n. 12, f. 5r-v, 1383/01/28

Berenguer III
Hospital

Narcís Casesnoves

Guilleré, II, p 306; AMGi,
I.1.1. n. 13, f. 11r-14r,
1384/06/08

Guillem Hospital

Pere Romeu

Francesc I Beuda

?

Guilleré, II, p 306; AMGi,
I.1.1., n. 13, 15r-17v, 1384/06/10

Guillem II Guic

Pere Cerir
Guillem Banyils,
notari

Bonanat I Cerir

Miquel I Vilar

Bernat I Serra

Pere Serra

Francesc I Santceloni

Bonanat I Cerir

Miquel I Vilar

Guillem II Domenja

Bernat I Serra

Pere Serra

1388/04/15- Ramon de la Via
1388/12/31
Pere I Sunyer

Guilleré, II, p. 306; ACA, C,
1759, f. 103r-v, 1381/01/06

Joan Marcó

Pere Guillem I Sunyer Bernat Llémena

1387 (cf
supra)

baixmedieval

Guillem Vengut

Pere I Desvern

1385

Mà mitjana

Catalunya

Francesc I Santceloni

1383 (fins Ramon I de Bóixols
1384/06/08)
1384

locals i elits a la

80

Francesc Trilla

Francesc Coral

Narcís Albert

Pere Ginesta

Guilleré, II, p. 306; AMGi,
I.3.3.1.5., llig. 2, f. 357v
Guilleré, II, p. 306; AMGi,
I.3.3.1.5., llig. 2, f. 358r
Guilleré, II, p. 306; AMGi,
I.3.3.1.5, llig. 2, f. 358r-v
Guilleré, II, p. 306; AMGi,
I.3.3.1.5, llig. 2, f. 358v-39r;
ACA, C, reg. 1832, f. 48v-49v,
1388/04/15,Valldonzella; AMGi,
I.1.1., n. 17, f. 19v, 1388/04/21

78. AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/02/11: Bernat II Escala, present a la cort
reial de Girona, quan, juntament amb Bernat I Sitjar, Antoni Begudà i Pere Romeu, fou
darrerament elegit jurat per la ciutat de Girona, presentà seguretat pel seu ofici juradesc
davant del sotsbatlle de Girona, present el sotsveguer Bernat II Ferrer, i nomenà valedor
i amic seu Francesc I Beuda, ciutadà de Girona, allí present.
79. AMGi, I.3.3.1.5., llig. 2, f. 358r-v.
80. Morí al 1387/04/07 i, per tant, fins al 1388/04/20 només hi hagué cinc jurats.
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Any
1389

Albert Reixach Sala
Mà major

Mà mitjana

Mà menor

Joan Sarriera

Joan Vinyoles

Ponç I Arnau

Bernat II Sitjar

Francesc I Beuda

Pere II Estanyol

1390/01/01- Pere I Desvern
1390/07/06
Guillem Pere de
Reixac

Francesc I Serra

Jaume Aulina

Bernat I Geroní

Bernat Saragossana

1390/07/07- Lluís Estruç
1390/12/31
Bernat I Reixac

Berenguer Espigoler Arnau II Ramada

1391

Eimeric I de la Via

Joan Medir

Guillem Bonet

Bernat Vives

Guillem Morei

Joan Marcó

Andreu Figuera

Guillem Bernat
Beuda

Narcís Bofill

Pere II Bordils
1393/01/12? Ramon de la Via

1395

Referència
AMGi, I.1.1., n. 18, f. 1r-4v,
1389/01/01
AMGi, I.1.1., n. 20, f. 2r-7r,
1390/01/01; AMGi, I.3.3.1.5.,
llig. 2, f. 359r-v
AMGi, I.1.1., n. 21, f. 56r-59v,
1390/07/06; AMGi, I.1.1., n. 21,
f. 56r-59v, 1390/07/06
Guilleré, II, p. 306; AMGi,
I.1.1., n. 23, f. 20v, 1391/01/14
AMGi, I.1.1., n. 25, f. 2r-8v,
1392/01/01

Bonanat I Cerir

Miquel I Vilar

Pere I Sunyer

Pere II Benet

Guillem I Devesa

Guillem II Domenja

Pere II Castell

Guillem I Banyils,
tintorer

Joan II Estruç

Bernat II Teixidor

Ramon Figuera

Ramon Prat

Berenguer Espigoler, Berenguer Arloví
jurista
Pere Trilla
Pere Basset,
llicenciat en lleis

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 11,
reg. 3, f. 120r, 1395/02/03

Narcís de la Via

Joan Marcó

Andreu Figuera

Pere I Cantó

Joan Medir

Francesc Andreu

AMGi, I.1.1., n. 32, f. 1r,
1396/06/09

Guillem Vengut,
llicenciat en lleis
1396

Deuslondà Artau

Francesc I Segurioles
Pere Guillem II
13921393/01/1282 Sunyer

1394

Bernat Ribot

81

AMGi, I.1.1., n. 28, f. 1r,
1393/01
AMGi, I.1.1., n. 29, f. 2r-7v,
1394/01/01

1397

Francesc II Santceloni Pere III Trilla
Pere I Terrades
Berenguer Capella

Guillem Arnau
Jaume Ferrer

AMGi, I.1.1., n. 33, f. 1r, 1397

1398

Ramon I de Bóixols

Bernat Llémena

Bernat Saragossana

Pere I Sunyer

Pere Masaller

Joan I Jonquera

AMGi, I.1.1., n. 34, f. 2r-5v,
1399/01/01

Ramon de la Via

Joan Vinyoles

Pere Ginesta

Joan Savall

Guillem II Bell-lloc

Pere Perpinyà de
Viladevaques

1399

AMGi, I.1.1., n. 34, f. 2r-5v,
1399/01/01

81. Morí gairebé en l’inici de l’exercici del càrrec. Només perceben el salari els
altres cinc: AMGi, I.3.3.1.5., llig. 2, f. 359r.
82. Segons AMGi, I.1.1., n. 26, f. 35v-37r, 1393/01/10, el rei Joan havia inhibit
l’elecció el dia de ninou de 1393 amb lletra de 1392/11/21, si bé al 1392/12/31 havia
permès que es fes el diumenge 12 de gener.

Institucions
Any
14001401/06

Mà major

locals i elits a la

Mà mitjana

Catalunya

baixmedieval

Mà menor

Guillem II Escala

Joan Medir

Pere Planell

Bernat I Reixac

Narcís Albert

Pere Collell

Bernat I Cavalleria,
mestre

Andreu Figuera

Berenguer III
Hospital

Francesc Guerau

Bernat I Cavalleria

Andreu Figuera

Berenguer III
Hospital

Francesc Guerau

Bernat Pintor

Pere Reig

1401/06- Pere I Terrades
1401/12/31
Guillem II Escala
1402/01-05 Pere I Terrades
Guillem II Escala
1402/05-12 Joan Savall
Bernat II Sitjar
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Referència

AMGi, I.1.1., n. 35, f. 2r-6r,
1400/01/01
AMGi, I.1.1., n. 36, f. 26r-28r,
1401/06/07

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 14, reg. 2,
f. 150r, 1402/03/03

AMGi, I.1.1., n. 36, s. f.,
1402/12/30

Francesc Escot

Guillem II Domenja

Jaume Beuda

Bernat Vila

Francesc II Adroer

Marc Roca

Joan Ribot

Francesc I Serra

Guillem Bernat
Beuda

Bernat I Ricard

Narcís de la Via

Pere II Tortosa

Pere Palol

1405

Patllari Serradell

Ferrer II Comelles

Bernat Lavanera

1406

Ramon de la Via

Ponç II Arnau
Jaume Frugell

Francesc I Artau
Narcís Portell

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 19, reg. 3,
s. f. 1406/04/14; s. f.,
1406/11/10

1407

Ramon Caselles

Ramon Raset

Francesc Esteve

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 17, reg. 1,
f. 150r, 1407/02/16

1403

1404

AMGi, I.1.1., n. 38, f. 2r-8r,
1402/12/29; AMGi, I.1.1., n. 38,
f. 10r-v, 1403/01/03
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 15, reg. 2,
f. 156v, 1404/10/22
AMGi, I.1.1., n. 39, f. 17r-v,
1405/01/09

Jaume Eimeric

(Jaspert I Malarç
Bernat Net
havia estat elegit jurat
però no acceptà l’ofici)

Jaume I Gironella

Francesc I Serra

Joan de Dons

Pere Lavanera

Ramon I Sampsó

Nicolau Vilar

Guillem Arnau

1409

Pere Desbac
Andreu Cornell

Pere Brugueroles
Pere II Tortosa

Jaume Eimeric
Joan I Jonquera

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 18, reg. 1,
f. 172v-173r, 1409/10/29

1410

Ramon de la Via

Nicolau Puig

Bernat Marc

Francesc I Segurioles

Guillem II Julià

Pere I Banyils

AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 3,
s. f., 1410

1408

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 17, reg. 2,
f. 151v, 1408/04/05
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Any
1411

Albert Reixach Sala
Mà major

1414

1415

1416
1417
1418

1419
1420
1421

1422
1423

Mà menor

Pere II Bordils

Pere III Trilla

Francesc Borrassà

Joan Sarriera

Lluís Tord

Pere Perpinyà

Pere III Trilla

Francesc Borrassà

Lluís Tord

Pere Perpinyà

Ramon I Sampsó

Pere II Castell

Guillem Pellisser

Pere I Miró

Ponç II Arnau

Francesc II Banyils

Joan Savall

Bernat II Busquets

Miquel II Vilar

Antoni Adroer

Pere Berenguer Joan Joan Andreu
Moles

Pere II Santmartí

Jaume Anglès

Pere I Banyils

Nicolau Puig

Francesc Esteve

Joan Sarriera

Lluís Tord

Jaume I Gironella

Francesc II de la Via

Joan I Anglès

Pere Bosc

1412
Pere II Bordils
(reelegeixen
Joan Sarriera
els de
1411)
141383

Mà mitjana

Francesc II Santceloni Nicolau Anglès

Guillem Arnau

Pere I Desvern

Pere II Benet84

Jaume Ferrer

Pere I Terrades

Pere Berenguer Joan Jaume Arloví
Moles

Francesc I Segurioles

Antoni Roca

Pere Trilla

Joan Savall

Miquel Pere

Narcís Ginesta

Bernat III Sitjar

Antoni Portell

Cristòfol Castanya

Joan Sarriera

Ramon Raset

Guillem Pellisser

Francesc II Serra

Nicolau Vinyoles

Bartomeu Agustí

Francesc II Santceloni Bernat Net

Jaume Ferrer

Nicolau I Bordils

Pere III Domingo

Guillem Artau

Pere I Miró

Pere II Tortosa

Joan Andreu

Arnau Camós

Jaume Anglès

Antoni Coll

Pere I Terrades

Pere Berenguer Joan Guillem Arnau
Moles

Narcís Miquel

Joan Devesa

Referència
AMGi, I.1.1., n. 41,
f. 1r-8v, 1411/01/01
AMGi, I.1.1., n. 42,
f. 2r-17r, 1412/01/01

AMGi, I.1.1., n. 43,
f. 2r-6r, 1414/01/01
AMGi, I.1.1., n. 43,
f. 2r-6r, 1414/01/01
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 20, reg. 2,
s. f., 1415/12/31; AMGi,
I.3.3.1.2, llig. 5, reg. 2, f. 6r
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 20, reg. 3,
s. f., 1416/02/03
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 21, reg. 1,
f. 185r, 1417/03/09
AMGi, I.1.1., n. 44, f. 1r-7v,
1418/01/01
AMGi, I.1.1., n. 45, f. 2r-6r,
1419/01/01
AMGi, I.3.3.1.2., llig. 6, reg. 1,
f. 101r, 1420
AMGi, I.1.1., n. 46, f. 2r-11r,
1421/01/01
AMGi, I.1.1., n. 46, f. 77r-80v,
1422/01/01
AMGi, I.1.1., n. 46, f. 128r131v, 1423/01/01

Francesc II Respart

83. Segons es deia a finals de 1412, l’elecció de nous jurats s’havia de fer de
manera normal l’1 de gener de 1413: AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 4, f. 59r, 1412/11/21.
84. Segons AMGi, I.3.3.1.1., llig. 21, reg. 1, f. 185r, 1417/03/09, P. Benet no cobrà
i remeté el salari que li pertocaria pel càrrec, i, de fet, l’1 de gener de l’any següent no
consta a l’acta de nomenament del nou consell: AMGi, I.1.1., n. 44, f. 1r-7v, 1418/01/01.

Institucions
Any
1424
1425

1426

1427

1428

1429

1430
1431
1432

1433

1434

Mà major

locals i elits a la

Mà mitjana

Catalunya

717

baixmedieval

Mà menor

Pere II Santmartí

Bernat Teixidor

Francesc Esteve

Jaume Avellaneda

Narcís Portell

Mateu Nuell

Francesc I Segurioles

Joan I Anglès

Pere Bosc

Francesc III
Santceloni

Antoni Roca

Guillem Muntanya

Francesc II Serra,
doctor en lleis

Pere Brugueroles

Cristòfol Castanya

Pere Guillem II
Sunyer

Nicolau Frugell

Pere Mor

Pere I Terrades

Jaume Anglès

Bartomeu Agustí

Guerau Estruç

Berenguer Ferrer sa
Sala

Bernat Andreu

Pere I Miró

Joan Cavalleria

Francesc I Artau85

Bernat III Escala

Pere III Domingo

Francesc II Respart

Narcís Miquel

Pere Brugueroles

Francesc Esteve86

Pere II Escala

Joan Devesa

Guillem Muntanya

Ramon I Sampsó

Bernat II Teixidor

Guillem Pellisser

Antoni Agullana

Ferrer III Comelles

Nicolau Banyils

Pere I Terrades

Arnau II Ferrer

Pere II Banyils

Nicolau Puig

Bernat Vilarnau

Joan Vilar

Narcís Miquel

Pere Brugueroles87

Bernat Cendra

Bernat II Reixac

Joan I Banyils

Pere Jaume Bosc

Pere II Escala

Ramon III Medir

Francesc II Respart

Guillem II Bell-lloc

Joan Escuder

Guillem Ribot

Francesc II Serra,
doctor en lleis

Ferrer de Comelles

Guillem Muntanya

Antoni Portell

Nicolau Banyils

Ramon I Sampsó

Pere III Domingo

Cristòfol Castanya88

Francesc III Terrades

Bernat Vilarnau

Joan Vinyes

Referència
AMGi, I.1.1., n. 47, f. 1r-6r,
1424/01/01
AMGi, I.1.1., n. 47, f. 64r-67v,
1425/01/01
AMGi, I.1.1., n. 48, f. 1r-4v,
1426/01/01

AMGi, Esborranys dels
Manuals d’Acords (1427),
f. 91r-94v, 1427/01/01
AMGi, I.1.1., n. 49, f. 2r-5r,
1428/01/01
AMGi, I.1.1., n. 49, f. 58r-61v,
1429/01/01
AMGi, I.1.1., n. 50, f. 1r-5v,
1430/01/01
AMGi, I.1.1., n. 50, f. 64r-67v,
1431/01/01
AMGi, I.1.1., n. 51, f. 2r-5r,
1432/01/01
AMGi, I.1.1., n. 51, f. 87r-90v,
1433/01/01
AMGi, I.1.1., n. 52, f. 2r-5r,
1434/01/01

Joan Gornall
1435

85.
86.
87.
88.

AMGi, I.1.1., n. 52, f. 56r-59r,
1435/01/01

Mort entorn del Nadal de 1428: AMGi, I.1.1., n. 49, f. 29v, 1428/12/28.
Mor abans d’acabar el mandat: AMGi, I.1.1., n. 50, f. 1r-5v, 1430/01/01.
Mor abans d’acabar el mandat: AMGi, I.1.1., n. 51, f. 29v, 1432/09/03.
Mor abans d’acabar el mandat: AMGi, I.1.1., n. 52, f. 73r, 1435/07/03.
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Any
1436

Albert Reixach Sala
Mà major

Mà mitjana

Mà menor

Referència

Narcís Miquel

Bernat II Teixidor

Pere II Banyils

Antoni de Mesa,
llicenciat en lleis

Jaume I Gironella

Francesc Mestre

1437

Pere Guillem II
Sunyer
Pere II Miró

Arnau II Ferrer
Bernat II Ricard

Joan Vilella
Pere sa Conomina

AMGi, I.1.1., n. 53, f. 81r-86r,
1436/12/31; AMGi, I.1.1., n. 54,
f. 2r-8v, 1437/01/01

1438

Pere II Escala

Joan I Banyils

Bernat Ginesta

Nicolau III Desvern

Francesc Raset

Guillem Ribot

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 87r-94v,
1438/01/01

Pere III Santmartí

Pere III Castell

Guillem Artau

Lluís I Desvern

Berenguer Ferrer sa
Sala

Bernat Julià

Eimeric III de la Via

Arnau Ferrer

Miquel II Vilar

Bernat Anglès

Nicolau Soler

Bernat Lavanera

Felip Santceloni

Nicolau Frugell

Joan Costa

1439

1440
1441
1442

Bernat Guillem Estruç Pere Cervià

Pere Mor

Pere Guillem II
Sunyer

Berenguer Vidal

Bernat Andreu

Nicolau III Desvern

Miquel III Vilar,
mercader

Bernat Marrocs

Ponç Esteve

Pere Feliu Bas,
cirurgià

Bernat Vilarnau

Nicodem Puig

1443
Felip Santceloni
(elecció
finalment
Joan Gornall
feta per la
reina)

AMGi, I.1.1., n. 53, f. 2r-6v,
1436/01/01

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 2r-9v,
1439/01/01
AMGi, I.1.1., n. 55, f. 54r-60v,
1440/01/01
AMGi, I.1.1., n. 56, f. 2r-10v,
1441/01/01; Sobrequés, p. 228
AMGi, I.1.1., n. 56, f. 54r-61r,
1442/01/01; Sobrequés, p. 228

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 145r-v,
lletra solta del 1443/02/15,
Tortosa.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

719

Taula 17
Electors de càrrecs del dia 1 de gener (1345-1436)
Any
1362

Electors mà major

Electors mà mitjana

Electors mà menor

Pere II Prat

Arnau II Campllong

Guillem Hospital

Jaume Monells

Jaume I Marcó

Bernat Quart

1363

Referència
AMGi, I.1.2.1., llig. 6,
reg. 4, f. 47r, 1362/01/01
Mirar AMGi, I.1.1., n. 5,
f. 178r, 1363/01/01

1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377

Francesc I Santdionís

Bernat Ribot

Pere Estanyol

Arnau Savall

Joan Marcó

Joan Valldemia

Pere II Bordils

Guillem Bernat
Beuda

Pere Ginesta

Ramon Prat

Bernat I Serra

Guillem Dolcet

AMGi, I.1.2.1., llig. 6,
reg. 2, f. 1r-3r, 1377/01/01

1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387

AMGi, I.1.1., n. 13, f. 15r17v, 1384/06/10

720
Any

Electors mà major

Albert Reixach Sala
Electors mà mitjana

Electors mà menor

Referència

1388
1389

Bernat I Sitjar

Bonanat I Cerir

Pere Cerir

Ramon Prat

Antoni Begudà

Pere Serra, albadiner

Joan Vinyoles

Pere II Estanyol

Guillem Hospital

Guillem Ramon Joan

Joan Marcó

Francesc Andreu,
pelleter
Francesc Ferrer,
escrivà

AMGi, I.1.1, n. 21,
f. 56r-59v, 1390/07/06

AMGi, I.1.1., n. 25, f. 2r8v, 1392/01/01

1390/01/01 Ramon I de Boixols
(sr.)
Arnau II Sarriera
1390/07/06 Pere II Bordils

Pere Guillem I Sunyer Francesc Beuda

AMGi, I.1.1., n. 18,
f. 1r-4v
AMGi, I.1.1., n. 20,
f. 2r-7r, 1390/01/01

1391
1392

Pere I Sunyer

Bonanat I Cerir

Guillem I Portell

Ramon de la Via

Bernat Ribot

Guillem Morei

Pere I Sunyer

Pere II Benet

Andreu Figuera

Pere II Bordils

Bernat Vives

Guillem Morei

1393
1394

AMGi, I.1.1., n. 29, f. 2r7v, 1394/01/01

1395
1396
1397
1398
1399

AMGi, I.1.1., n. 34, f. 2r5v, 1399/01/01

1400Pere I Sunyer
1401/06/07
1401/06/07

89

Guillem II Bell-lloc

Guillem Arnau

Joan Savall

Jaume Torre

Jaume Ferrer

?

Marc Roca, metge

Francesc Escot

? il·legible

Guillem II Julià

Bernat Bosc

AMGi, I.1.1., n. 35, f. 2r6r, 1400/01/01

1402
1403
1404
1405
1406
89. El rei Martí envià una lletra de 1400/12/20 en què prohibia el nomenament
de nous jurats i nou consell el dia 1 de gener de 1401 i, per tant, continuaren al càrrec
els cinc nomenats al 1400/01/01: AMGi, I.3.3.1.1., llig 13, c), s. f., 1400/12/28.

Institucions
Any
1407

Electors mà major

locals i elits a la

Electors mà mitjana

Catalunya

baixmedieval

Electors mà menor

Ramon de la Via

Lluís Tord

Francesc I Artau

Guillem III Sunyer

Ponç II Arnau

Jaume Frugell

Pere I Terrades

Nicolau Puig

Pere I Banyils

Pere I Miró

Pere II Castell

Joan I Jonquera

Pere I Miró

Pere II Castell

Jaume I Gironella

Guillem II Bell-lloc

Miquel Pere

Miquel II Vilar

721
Referència

AMGi, I.1.1., n. 40, f. 1r-v,
1407/01/01

1408
1409
1410
1411

1412

1413
1414

AMGi, I.1.1., n. 41, f. 1r8v, 1411/01/01
AMGi, I.1.1., n. 42, f. 2r17r, 1412/01/01
AMGi, I.1.1., n. 43, f. 2r6r, 1414/01/01

Francesc II Santceloni
(major)

Ponç Arnau

Guillem Pellisser

Ramon I Sampsó

Pere III Trilla

Francesc Borrassà

AMGi, I.1.1., n. 43, f. 2r6r, 1414/01/01

1415
1416
1417

1418

1419
1420

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 21,
reg. 1, f. 185r, 1417/03/09
Joan Sarriera

Nicolau Anglès

Jaume Ferrer

Narcís Miquel (no
exerceix el càrrec)

Antoni Portell

Guillem Arnau

Francesc II Santceloni

Jaume Anglès

Jaume Ferrer

Pere I Miró

Pere III Domingo

Miquel II Vilar

AMGi, I.1.1., n. 45, f. 2r6r, 1419/01/01

?

1421
Pere I Terrades
(en alguns
Bernat II Sitjar
casos jurats
sortints)
1422

AMGi, I.1.1., n. 44, f. 1r7v, 1418/01/01

Nicolau Vinyoles

Guillem Pellisser

Pere Berenguer Joan
Moles

Bartomeu Agustí

Pere I Terrades

Pere III Domingo

Guillem Artau

Nicolau II Bordils

Joan Medir

Miquel II Vilar

1423
Pere I Miró
(la majoria
Arnau Camós
jurats
sortints)

Jaume Anglès

Joan Andreu

Pere III Domingo

Miquel II Vilar

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 2r11r, 1421/01/01

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 77r80v, 1422/01/01
AMGi, I.1.1., n. 46, f. 128r131v, 1423/01/01

722
Any
1424
1425

1426
1427

Electors mà major

Albert Reixach Sala
Electors mà mitjana

Electors mà menor

Narcís Miquel

Joan Devesa

Francesc II Respart

Pere III Escala

Bernat Torrent

Guillem Artau

Pere I Terrades

Pere Berenguer Joan
Moles

Guillem Arnau

Pere I Miró

Jaume Anglès

Guillem Artau

Pere I Terrades

Bernat II Teixidor

Miquel II Vilar

Pere I Miró

Jaume Anglès

Francesc II Respart

Pere Guillem II Sunyer Pere Brugueroles

Cristòfol Castanya

Pere I Miró

Nicolau Anglès

Miquel II Vilar

1428

Pere II Santmartí

Berenguer Ferrer sa
Sala

Bartomeu Anglès

Pere Sarriera

Nicolau Anglès

Bernat Andreu

1429

Pere I Miró

Joan Cavalleria

Francesc II Respart

Francesc II Serra,
doctor en lleis

Berenguer Ferrer sa
Sala

Miquel II Vilar

1430

Narcís Miquel

Ramon III Medir

Pere Perpinyà

Pere I Terrades

Arnau II Ferrer

Pere I Banyils

1431

Ramon I Sampsó

Ferrer III Comelles

Nicolau Banyils

Bernat Reixac

Joan I Banyils

Pere Perpinyà

Ramon I Sampsó

Arnau Ferrer

Pere I Banyils

Pere III Escala

Jaume I Gironella

Miquel II Vilar

Pere I Terrades

Ferrer de Comelles

Nicolau Banyils

Ramon II Sampsó

Bernat Vilarnau

Joan Vilar

Pere III Escala

Ramon III Medir

Francesc II Respart

1432
1433
1434

Narcís Miquel

Joan Devesa

Bernat Andreu

1435

Joan Gornall

Ferrer de Comelles

Guillem Muntanya

Bernat Reixac

Joan Devesa

Miquel II Vilar

1436

Bernat Reixac

Antoni Portell

Mateu Nuell

Bernat III Miquel

Joan I Banyils

Joan Vilar

Referència
AMGi, I.1.1., n. 47, f. 1r6r, 1424/01/01
AMGi, I.1.1., n. 47, f. 64r67v, 1425/01/01
AMGi, I.1.1., n. 48, f. 1r4v, 1426/01/01
AMGi, Esborranys dels
Manuals d’Acords (1427)
AMGi, I.1.1., n. 49, f. 2r5r, 1428/01/01
AMGi, I.1.1., n. 49, f. 58r61v, 1429/01/01
AMGi, I.1.1., n. 50, f. 1r5v,1430/01/01
AMGi, I.1.1., n. 50,
f. 64r-67v, 1431/01/01
AMGi, I.1.1., n. 51, f. 2r5r, 1432/01/01
AMGi, I.1.1., n. 51,
f. 87r-90v, 1433/01/01
AMGi, I.1.1., n. 52, f. 2r5r, 1434/01/01
AMGi, I.1.1., n. 52, f. 56r59r, 1435/01/01
AMGi, I.1.1., n. 53, f. 2r6v, 1436/01/01

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

723

baixmedieval

Taula 18
Sobreposats de les obres (1345-1443)
Any

Sobreposat

Sobreposat

Referència

1357

Francesc Trilla

Ramon Tortosa de Queixàs,
draper

AMGi, I.1.1., n. 2, f. 190v-191v,
1357/08/03

1362

Ramon II Calvet

Guillem I Bell-lloc

AMGi, I.1.2.1., llig. 6, reg. 4,
f. 47r, 1362/01/01

1376

Guillem Calvet

Guillem Ramon Joan

AMGi, I.1.1., n. 8 bis, f. 2r,
1376/01/01

Francesc Mestre,
draper

Joan Valldemia

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6, llibre
1380, f. 105r, 1380/11/05

1378

Jaume Venguí

Nicolau Vilossa

AMGi, I.1.1., n. 9, f. 1r,
1378/01/01

1379

Francesc Bells

Bernat Ferrer, sastre

AMGi, I.1.1., n. 9, f. 39r,
1379/04/28.

1380

Pere III Bell-lloc

Berenguer III Hospital

AMGi, I.1.1., n. 10, f. 13v,
1380/01/30

1386

Bernat II Estruç

Narcís de la Via

AMGi, I.1.1., n. 15, f. 24v,
1386 (relació inicial)

Narcís Albert

Bernat Agustí

AMGi, I.1.1., n. 20, 1390
(relació inicial)

Francesc I Segurioles

AMGi, I.1.1., n. 21, f. 56r-59v,
1390/07/06

137790

139091

1390/07/06- Ramon Prat
12/31
139192

-

-

-

1392

Francesc I Santceloni

Pere I Terrades

AMGi, I.1.1., n. 25, f. 2r-8v,
1392/01/01

1393

Bernat II Estruç

Bonanat I Cerir

AMGi, I.1.1., n. 26, f. 43v-44r,
1393/01/31

1400

Pere II Bordils

Joan Vinyoles / Pere Collell93

AMGi, I.1.1., n. 35, f. 1r,
1400/02/02 (relació inicial)

1401

Guerau Estruç

Joan Medir

Àpoques del salari: AMGi,
I.3.3.1.1., llig. 13, s. f.,
1401/12/23

90. Es nomenen Ramon Prat i Pere III Bell-lloc, ciutadans de Girona, sobreposats
de les obres comunes. Però s’acaba invalidant l’elecció: AMGi, I.1.2.1., llig. 6, reg. 2,
f. 27r-29r, 1377/02/17.
91. Ramon I de Boixols consta com a obrer elegit pel rei en l’obra dels murs del
raval del Mercadal: AMGi, I.1.1., n. 20, f. 60r, 1390/04/22.
92. Pere Sifré havia estat manefla de les obres dels murs del raval del Mercadal:
AMGi, I.1.1., n. 24, f. 11r, 1391/05/12.
93. Havia mort els primers mesos de l’any, i a Pere Bordils s’uneix un sobreposat,
Pere Collell: AMGi, I.1.1., n. 36, f. 23r-v, 1401/05/27.

724

Albert Reixach Sala

Any

Sobreposat

Sobreposat

Referència

1404

Arnau II Sarriera

Pere II Benet

AMGi, I.2.2. [Botiga del
forment], llig. 1, reg. 1, llibre
clavaria dels jurats de 1404,
f. 10r, 1404/11/14, f. 11v,
1404/11/24 (cobren salari de
20 sous cadascun)

1405

Guillem III Sunyer

Pere Brugueroles

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 16, reg. 3,
s. f., 1405/10/20

1406

Guillem II Bell-lloc,
ciutadà de Girona

Pere II Domingo, draper

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 16, reg. 3,
s. f., 1407/05/12

1407

Antoni Adroer

Joan Marcó

AMGi, Urbanisme i obres,
reg. 11675, f. 8v, 1397/12/29

1410

Arnau II Ferrer,
mercader

Antoni Roca, draper

AMGi, I.1.1., n. 42, f. 84v,
1412/12/30

1414

Pere II Bordils

Nicolau Puig

AMGi, I.1.1., n. 43, f. 2r-6r,
1414/01/01

1416

Jaume Avellaneda

1418

Francesc II Santceloni

1419

Francesc III Santceloni Nicolau Bordils

AMGi, I.1.1., n. 45, f. 2r-6r,
1419/01/01

1421

Pere II Santmartí

Nicolau Vinyoles

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 2r-11r,
1421/01/01

1422

Bernat II Sitjar94

Pere III Escala

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 77r-80v,
1422/01/01

1423

Jaume Avellaneda

Pere III Benet

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 128r131v, 1423/01/01

1424

Francesc III Santceloni Nicolau Puig

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 1r-6r,
1424/01/01

1425

Narcís Miquel

Pere Guillem II Sunyer

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 64r-67v,
1425/01/01

1426

Guerau Estruç

Nicolau Bordils

AMGi, I.1.1., n. 48, f. 1r-4v,
1426/01/01

1427

Francesc II Serra,
doctor en lleis

Pere Brugueroles

AMGi, Esborranys dels
Manuals d’Acords (1427),
f. 91r-94v, 1427/01/01

1428

Ramon II Sampsó

Joan I Anglès

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 2r-5r,
1428/01/01

1429

Pere III Trilla

Joan Cavalleria

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 58r-61v,
1429/01/01

94.

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 21, reg. 1,
s. f., 1417/02/13
Joan Sarriera

AMGi, I.1.1., n. 44, f. 1r-7v,
1418/01/01

Mor durant aquell exercici: AMGi, I.1.1., n. 46, f. 133r, 1423/01/08.

Institucions
Any

locals i elits a la

Sobreposat

Catalunya

Sobreposat

baixmedieval

725

Referència

1430

Pere III Escala

Francesc Terrades (fill de
Pere II Terrades)

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 1r-5v,
1430/01/01

1431

Francesc de la Via

Bernat II Geroní

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 64r-67v,
1431/01/01

1432

Pere I Terrades

Guerau Estruç

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 2r-5r,
1432/01/01

1433

Joan Terrades

Francesc Puig

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 87r-90v,
1433/01/01

1434

Pere Guillem II Sunyer Ramon III Medir

AMGi, I.1.1., n. 52, f. 2r-5r,
1434/01/01

Pere III Benet

Pere III Castell

AMGi, I.1.1., n. 52, f. 56r-59r,
1435/01/01

1436

Bernat Llor, mestre en
medicina

Bernat II Geroní

AMGi, I.1.1., n. 53, f. 2r-6v,
1436/01/01

1437

Joan I Terrades

Nicolau Frugell

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 2r-8v,
1437/01/01

1438

Pere Guillem II Sunyer Bernat II Geroní

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 87r-94v,
1438/01/01

1439

Francesc Terrades

Nicolau Brugueroles

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 2r-9v,
1439/01/01

1440

Pere III Escala

Nicolau Frugell

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 54r-60v,
1440/01/01

1441

Bernat IV Sarriera

Bartomeu II Tord

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 2r-10v,
1441/01/01

1442

Pere III Santmartí

Pere Moles

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 54r-61r,
1442/01/01

1443

Jaume Avellaneda

Bartomeu II Tord

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 166r-167r,
lletra de confirmació de la
reina Maria de 1443/02/15

143595

95. Pere III Benet mor aquell any i Pere III Castell s’absenta molt sovint de la
ciutat, per això els jurats assumeixen les seves funcions: AMGi, I.1.1., n. 52, f. 72 bis,
1435/09/10. AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 3, f. 82v, 1435/08/20.
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Albert Reixach Sala

Taula 19
Mostassafs de la ciutat amb ternes prèvies i electors (1351-1443)
Any

Terna

1351

-

1352

-

1353

-

1354

-

1355

-

1356

-

1357

-

1358

-

Mostassaf

Elector

Referència

1359

Ramon Sunyer

AMGi, I.1.1., n. 5, f. 26r27v, 1361/03/11 – deutes
pendents per l’ofici

1360

Guillem I Bell-lloc

AMGi, I.1.1., n. 5, f. 26r-27v,
1361/03/11

1361

Guillem Queixàs

AHG, Gi-05, vol. 173 bis,
f. 29v, 1361/10/25

Francesc I Sampsó

AHG, Gi-01, vol. 280,
f. 46v-47r, 1368/03/31

1362

-

1363

-

1364

-

1365

-

1366

-

1367

-

1368

-

1369

Pere I Sunyer
Pere Vic
Jaume I Marcó

1370

Francesc I Adroer
Francesc Puig
Joan Rovira

Pere I Sunyer

rei

ACA, C, reg. 1082, f. 16v,
1369/01/31
AMGi, I.1.2.1., llig. 6,
f. 245v-246r, 1370/02/07

1371

-

Francesc II Adroer

AMGi, I.3.3.1.5., llig. 1, reg. 1,
f. 3v, s. d.

1372

-

Ramon II Calvet

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4,
reg. 2, f. 3v-4r, 1373/03/02

1373

-

Bonanat I Cerir

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4,
reg. 2, f. 12v-13r, 1373/09/09

1374

Jaume Venguí
Arnau Serra
Guillem II Guic

Guillem II Guic

rei

ACA, C, reg. 1240, f. 36v,
1374/01/03, Barcelona

Institucions
Any

Terna

1375

-

1376
1377

Bernat Bell-lloc
Jaume Venguí
Pere I Domingo

locals i elits a la

Catalunya

Mostassaf

baixmedieval

Elector

727
Referència

Nicolau Cavalleria

ACA, C, reg. 843, f. 105r-v,
1385/06/03

Bernat Bell-lloc

ACA, C, reg. 1694, f. 95r,
1377/01/03, Barcelona; AMGi,
I.3.3.1.1., llig. 6, reg. de
1380, f. 62v-63r, 1380/06/22

1378

-

1379

-

Narcís Gornall

ACA, C, reg. 1694, f. 189r,
1378/11/26, Calataiud

1380

-

Jaume Venguí

ACA, C, reg. 1766, f. 177r-v,
1380/12/11, Barcelona

1381

AMGi, I.1.2.1., llig. 6, f. 25r,
1381/01/01; AMGi, I.1.1.,
n. 10, f. 47v, 1381/01/01

Doble terna dels jurats.
G. Hospital, B. I Cerir,
F. Beuda i B. Vilar havien
escollit Pere I Desvern,
Berenguer II Hospital,
Guillem II Guic
Francesc I Santceloni ha
escollit Lluís Estruç, Joan
Cervià i Guillem Peralta

1382

-

1383

-

Jaume Torre, ciutadà
de Girona

ACA, C, reg. 1696, f. 20r,
1383/01/29, Saragossa

1384

-

Joan Vinyoles

ACA, C, reg. 1756, f. 116v117r (1383/12/21), 120r
(1383/12/12); ACA, C,
reg. 1669, f. 10v, 1384/02/23

1385

-

Bernat I Geroní

AMGi, I.1.1., n. 14,
f. 27r-v (1385/02/15), 32r-v
(1385/02/26)

1386

-

Pere Roure

AMGi, I.1.1., n. 16, f. 38v,
1386/11/27

1387

Pere II Bordils
Guillem Bernat Beuda
Pere Figuera

1388

-

1389

-

AMGi, I.1.1., n. 16 bis,
f. 3r-4r, 1387/03/01
Ramon Prat

rei

AMGi, I.1.1., n. 17, f. 3r-5v,
1388/01/29; AHG, Gi-09,
vol. 14, f. s., 1388/10/30

728
Any

1390

Albert Reixach Sala
Terna

Joan Sarriera i Francesc I
Beuda escullen Pere I
Bordils, Francesc II
Santceloni i Pere Guillem I
Sunyer

Mostassaf

Elector

Llorenç Estanyol

Referència

AMGi, I.1.1., n. 20, f. 7v-8r,
1390/01/01; ACA, C,
reg. 1914, f. 21r, 1390/01/10

Bernat I Sitjar, Joan Vinyoles
i Pere I Estanyol escullen
Berenguer Sitjar, Bernat
Llémena i Llorenç Estanyol
1391

Ramon Prat
Narcís de la Via
Francesc I Beuda

1392

-

1393

Pere I Terrades
Pere II Bordils
Pere II Benet

1394

-

1395
1396

rei

Ramon Prat

AMGi, I.1.1., n. 25, f. 11v12r, 1392/01/01; AHG, Gi-09,
vol. 23, f. 18r, 1393/12/08
AHG, Gi-05, vol. 434, f. 79v80r, 1392

Bernat Serra,
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 29, f. 10r11r, 1393/01/01

Pere I Terrades

AMGi, I.1.1., n. 30, f. 4v,
1394/06/03

Francesc I Segurioles

AMGi, I.1.1., n. 36, f. 4r-v,
1401/05/11

Pere II Sunyer

AHG, Gi-09, vol. 27, s. f.,
1397/12/13

-

1397
1398

Bernat I Reixach

-

1399

Narcís de la Via
Pere I Terrades
Pere II Benet

Narcís de la Via

Bernat Serra,
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 34, f. 7v-8v,
1399/01/01; AMGi, I.1.1.,
n. 34, f. 92r, 1403/11/10

1400

Francesc II Adroer
Pere I Desvern
Jaume Torre

Jaume Torre

Bernat Serra,
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 35, f. 7r-v,
1400/01/01; AMGi, I.1.1.,
n. 35, f. 38v-40r, 1400/02/04

1401

Pere Reixac
Bernat I Cavalleria
Andreu Figuera

Pere Reixac

rei

AMGi, I.3.1.1., llig. 13, s. f.,
1401/01/01; AMGi, I.1.1.,
n. 36, f. 65r, 1402/02/02

1402

Guillem II Escala
Joan Savall
Joan Medir

Joan Medir

Narcís Albert,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. de
1401-1402, f. 20v, 1402/01/01

1403

Joan Sarriera
Jaume Avellaneda
Bernat Vives

Jaume Avellaneda

Bernat Serra,
batlle general de
Catalunya / Narcís
Albert, lloctinent
del batlle general
de Catalunya

AMGi, I.1.1, n. 36,
f. 86 bis (1403/01/02), 87r
(1403/01/01); AMGi, I.1.1.,
n. 38, f. 35v, 1403/04/05

Institucions

locals i elits a la

Any

Terna

1404

-

Antoni Adroer

1405

-

Bernat Net / Joan I
Estruç, domiciliat a
Osor96

1406

-

1407

Bernat II Busquets
Joan de Dons, jurista
Pere II Domingo

1408
-

1410

-

1412

Bernat II Busquets

baixmedieval

Elector

Narcís de la Via
Pere II Benet
Pere Brugueroles
-

1413

Pere III Trilla
Berenguer Coll
Joan Devesa, drapers,
ciutadans de Girona

1414

Pere III Trilla
Bernat Guillem Estruç
Joan Devesa

1415

-

1416

-

1417

-

-

Rei confirma
nominació feta
prèviament per
Bernat I Geroní,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya, de la
terna prèviament
presentada pels
jurats de la ciutat
Bernat I Geroní,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

Referència

ACA, C, reg. 2178, f. 117r-v,
1405/01/02, Barcelona; ACA,
C, reg. 2218, f. 174v-175r,
1405/08/28, Valldaura

AMGi, I.1.1., n. 40, f. 3v-4r,
1407/01/01; AHG, Gi-10,
vol. 52, s. f., 1408/04/04
ACA, C, reg. 2219, f. 274r-v,
1408/02/01, Barcelona

-

AMGi, I.1.1., n. 52, f. 32/131/18, 1423

Pere I Domingo,
draper (però regeix
l’ofici el seu fill Joan
Domingo)
Pere Brugueroles

729

AMGi, I.1.1., n. 39, f. 10 bis,
1404/12/20

Francesc II Adroer,
ciutadà de Girona

1409

1411

Mostassaf

Catalunya

Bernat I Geroní,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

Pere Brugueroles

AMGi, I.1.1., n. 41, f. 10r,
1411/01/01

Sembla que segueix d’acord
amb AMGi, I.1.1., n. 42,
f. 83r, 1412/12/30
AMGi, I.1.1., n. 42, f. 88r,
1413/01/01

Pere III Trilla

Pere Berenguer Joan
Moles

Bernat I Geroní,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 43, f. 8v,
1414/01/01

AHG, Girona-01, vol. 377, s.
f., 1419/03/20

96. Acaba substituint-lo fins a l’epifania de 1406 el seu germà Pere Berenguer II
Estruç: AMGi, I.3.3.1.1., llig. 16, c., s. f., 1406/01/02.

730
Any

Albert Reixach Sala
Terna

Mostassaf

Elector

Referència

1418

Pere I Miró
Narcís Miquel
Nicolau Pere

Bernat I Ricard,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 44, f. 9v,
1418/01/01

1419

Pere I Miró
Bernat IV Sarriera
Pere II Benet

Bernat I Ricard,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 44, f. 63r64r, 1419/01/01

1420
1421

-

1422

Joan Savall
Pere I Terrades
Francesc II Santceloni

Pere II Castell
(no a la terna)

1423

Pere III Escala
Arnau II Ferrer
Pere II Domingo

Pere III Escala

1424

Gabriel I Miquel
Ramon II Sampsó
Jaume Anglès

Ramon II Sampsó

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 9v,
1424/01/01

1425

Pere I Terrades
Pere I Miró
Pere Berenguer Joan Moles

Pere Berenguer Joan
Moles

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 49v,
1425/01/01; AMGi, I.1.1.,
n. 47, f. 110r, 1425/12/31

1426

Pere I Terrades
Jaume Anglès
Joan I Anglès, major de dies

1427

Pere II Santmartí
Ramon I Sampsó
Francesc III Terrades

1428

-

1429

Nicolau III Desvern
Antoni Roca
Miquel I Cerdà

1430

Pere I Terrades
Ramon II Sampsó
Pere Brugueroles

Francesc III
Terrades?

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 62r,
1422/01/01; AMGi, I.1.1.,
n. 46, f. 107v, 1422/12/31
Batlle general de
Catalunya o el seu
lloctinent?

Pere III Trilla,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 47, f. 115r,
1426/01/01

Pere III Trilla,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, Esborranys dels
Manuals d’Acords (1427),
f. 135r-v, 1428/01/01

Guillem II Vinyoles

desconegut97

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 109v,
1423/01/01; AMGi, I.1.1.,
n. 47, f. 110r, 1425/12/31

AHG, Gi-01, vol. 401, s. f.,
1427/12/31 (es dedueix que
l’any anterior per nativitat és
aquest)
Pere III Trilla,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya però
aquest la remet
a Pere Basset,
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 49, f. 64r,
1429/01/01

Pere III Trilla,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 6r-v,
1430/01/01

97. Consta Narcís Campolier com a ajudant en l’ofici de mostassaf, però aquest
ajudant és suspès i els bans de la mostassaferia són moderats: AMGi, I.1.1., n. 49, f. 78v,
1429/08/21.

Institucions
Any

Terna

1431

Ramon II Sampsó
Joan Gornall
Bernat II Teixidor

1432

Ramon II Sampsó
Pere III Escala
Bernat II Teixidor

1433

Pere I Terrades
Ramon I Sampsó
Bernat II Reixac

1434

Pere I Terrades
Ramon I Sampsó
Bernat II Geroní

1435

-

1436

-

locals i elits a la

Catalunya

Mostassaf

Joan Gornall

Bernat II Reixac

baixmedieval

Elector

731
Referència

-

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 48v49v, 1431/01/01

Pere III Trilla,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 50, f. 106v,
1432/01/01

Pere III Trilla,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 34v35r, 1433/01/01

Pere III Trilla,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 51, f. 112r,
1434/01/01

Pere [Hipòlit]
Bordils

AHG, Gi-02, vol. 188, f. 102v,
1436/12/10

Jaume Avellaneda
Pere III Trilla,
(AMGi, I.1.1., n. 54, lloctinent del
f. 54v-55r, 1437/11/26) batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 53, f. 51r,
1437/01/01

1437

Ramon I Sampsó
Arnau Camós
Jaume Avellaneda

1438

Pere II Miró escull Francesc
Terrades, Pere Vinyoles i
Pere Vinyoles
Bernat Torrent
Arnau II Ferrer escull
Bernat II
Ricard, Pere Vinyoles i Joan
Comelles
Bernat II Ricard escull Arnau
Ferrer i Joan I Estruç
Joan Vilella escull Pere
Guillem II Sunyer, Pere II
Miró i Bernat II Ricard i
Pere Coromina escullen
Pere Guillem II Sunyer, Pere
Vinyoles i Bernat Ferrer

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 135r-v,
1439/01/01

1439

Berenguer III Sarriera
Gaspar de la Via
Pere Moles

Berenguer V Sarriera Bernat II Reixac,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 54, f. 135r-v,
1439/01/01; AHG, Gi-10,
vol. 96, s. f., 1439/12/02

1440

Joan Cavalleria
Pere Moles
Antoni Roca

Pere Moles

Bernat II Reixac,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 44v45r, 1440/01/01

1441

Pere III Escala
Felip Santceloni
Gaspar de la Via

Gaspar de la Via

Bernat II Reixac,
lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 55, f. 106r,
1441/01/02; AHG, Gi-01,
vol. 422, s. f., 1442/05/26

Francesc Sunyer

Pere Hipòlit Bordils, lloctinent del
batlle general de
Catalunya

AMGi, I.1.1., n. 56, f. 108v,
1443/01/01

1442
1443

Nomenament fet finalment
per la reina: ACA, C,
reg. 2607, f. 127r-v,
1438/01/07, Barcelona

Ramon I Sampsó
Bernat IV Escala
Francesc Sunyer

AHG, HSC, P, n. 828

Pere I Bordils
Francesc I Adroer,
jurista
Francesc I Adroer,
jurista
Francesc I Adroer,
jurista
Pere I Escala

Francesc I Santceloni Guillem I Vinyoles
Ramon II Calvet

1351 Guillem de Fellines

1352 Guillem de Fellines

1353 Guillem de Fellines

1354 Guillem de Fellines

1355 Guillem de Fellines

1356 Guillem de Fellines

1357 Guillem de Fellines

Berenguer de Déu

-

1350

Pere I Cantó, jurista

Guillem I Domenja,
jurista ciutadà de
Girona

AHG, HSC, P, n. 898
Nicolau Puig, ciutadà de AHG, Gi-05, vol. 96, f. 46v,
Girona
1357/11/21

Guillem II Guic

Guillem Queixàs, draper AHG, Gi-05, vol. 85, f. 25r31r, 1355/03/12

Pere I Ferrer, mercader Francesc Prat, apotecari AHG, HSC, P, n. 878

Pere I Ferrer, mercader Francesc Prat, apotecari AHG, HSC, P, n. 857

Pere I Ferrer, mercader Francesc Prat, apotecari AHG, Gi-03, vol. 2, f. 33r-v,
1352/04/23

-

1349

Pere I Ferrer

AHG, Gi-09, vol. 42, s. f.,
1422/11/16; AHG, Gi-02,
vol. 52, f. 283v-284r,
1389/07/29

Guillem I Domenja

Ramon Guerau, ciutadà AHG, HSC, P, n. 767
de Girona

1348 Guillem de Fellines

Arnau Rafart

Ref. arxivístiques

Ramon Guerau, ciutadà AHG, Hospital de Santa
de Girona
Caterina, Pergamins [a
partir d’ara, AHG, HSC, P],
n. 749

Cònsol

-

Arnau Rafart

Arnau Rafart

Cònsol

1347

Berenguer d’Espolla

1346 Bonanat d’Om

Cònsol

Berenguer d’Espolla

Comanador

1345 Bonanat d’Om

Any

Taula 20
Equip directiu de l’Hospital Nou de Girona (1345-1443)
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Albert Reixach Sala

Guillem I Castell

Guillem I Castell

1360 Bernat Terrè / Francesc Pere I Bordils
Savarrés (nomenat al
1360/10/23)98
Pere I Bordils
Pere I Bordils
Pere I Bordils

1361 Francesc Savarrés

1362 Francesc Savarrés

1363 Francesc Savarrés

Pere I Bordils
Pere I Bordils
Francesc I Santceloni Jaume I Marcó

1366 Francesc Savarrés

1367 Francesc Savarrés

1368 Francesc Savarrés

baixmedieval

98. AMGi, I.3.3.1.1., lligall 1, s. f., 1360/10/23.

Guillem Bernat Beuda,
cuireter

AHG, Gi-10, vol. 18, s. f.,
1370/01/02

Jaume II Pabia

1370 Francesc Savarrés

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 3,
f. 14r, 1368/06/06
-

Nicolau Cavalleria

AMGi, I.1.1., n. 6 bis,
f. 100r, 1367/07/29

AMGi, I.1.2.1., lligall 2,
s. f., 1366/03/14

AMGi, I.1.2.1, lligall 6,
f. 105r, 1365/07/10

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 1,
reg. 1, s. f., 1364/12/30

AHG, HSC, P, n. 986

AHG, Gi-05, vol. 262, s. f.,
1362/12/14

AHG, HSC, P, n. 964

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 1,
s. f., 1360/05/20

AHG, Gi-05, vol. 249, s. f.,
1359/11/22; AHG, Gi-05,
vol. 110, f. 105v, 1359

1369

Guillem I Castell

Ferrer de Segurioles

Ferrer de Segurioles

Ferrer de Segurioles

Ferrer de Segurioles

Ferrer de Segurioles

Ferrer de Segurioles

Ferrer de Segurioles

Ferrer de Segurioles

Ref. arxivístiques

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 1,
f. 32v, 1358/10/13

Catalunya

Bernat Vic

Guillem I Castell

Pere I Bordils

1365 Francesc Savarrés

Cònsol

Guillem Lapart

locals i elits a la

Guillem I Castell

Guillem I Castell

1364 Francesc Savarrés

Guillem I Castell

Guillem I Castell

Guillem I Castell

Cònsol

Francesc Pabia

Pere I Bordils

Cònsol

1359 Bernat Terrè (pintor)

Comanador

Bernat II Estruç

Any

1358 Guillem de Fellines

Institucions
733

Cònsol

Ref. arxivístiques

Jaume Bordils
Jaume Bordils
Bernat Vic
Bernat Vic
Pere Moles, jurista
Guillem II Domenja,
doctor en lleis

1381 Francesc Savarrés

1382 -

1383 -

1384 -

1385 -

Francesc Trilla

Francesc Trilla

Francesc Trilla

Francesc Trilla

Pere III Bell-lloc

Pere III Bell-lloc

Ramon Riera, sastre

Bonanat Riera

Guillem Bernat Beuda

Guillem Bernat Beuda

Bernat Vilar

AHG, Gi-05, vol. 422, s. f.,
1385/05/15

AHG, Gi-01, vol. 224,
f. 165v, 1384/03/15

AHG, Gi-05, vol. 411, s. f.,
1383/03/19

AHG, Gi-05, vol. 411, s. f.,
1382/10/24

AHG, Gi-02, vol. 32, f. 4r-v,
1381/04/10

AHG, Gi-02, vol. 32, f. 6v,
1380/04/08

AHG, Gi-07, vol. 18, f. 84r,
1379/08/22

1380 Francesc Savarrés

Bernat Vilar

Jaume Bordils

1379 Francesc Savarrés

Pere III Bell-lloc

AHG, Gi-01, vol. 210,
f. 161r, 1378/09/20

Bernat Vilar

Pere III Bell-lloc

Jaume Bordils

1378 Francesc Savarrés

AHG, Gi-07, vol. 15, s. f.,
1376/03/20

1376 Francesc Savarrés

1377

Bernat II Ferrer, draper Guillem Dolcet, baster

-

Pere II Ferrer, mercader Simó Estrader, apotecari AHG, Gi-02, vol. 16, f. 135v,
1373/06/04

Pere II Ferrer, mercader Simó Estrader, apotecari AHG, Gi-01, vol. 101,
f. 113r, 1372/03/05

1375

Francesc I Adroer,
jurista

1373 Francesc Savarrés

Cònsol

Pere II Ferrer, mercader Simó Estrader, apotecari AHG, Gi-01, vol. 190,
f. 122v-126r, 1371/11/04

1374

Francesc I Adroer,
jurista

Cònsol

1372 Francesc Savarrés

Comanador

Francesc I Adroer,
jurista

Any

1371 Francesc Savarrés

734
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Bernat II Estruç

Bernat II Estruç
Bernat II Estruç
Pere Guillem I
Sunyer
Pere Guillem I
Sunyer
Pere Guillem I
Sunyer
Eimeric II de la Via,
llic. en lleis
Eimeric II de la Via,
llic. en lleis
Guillem II Domenja,
doctor en lleis
Guillem II Domenja,
doctor en lleis

1388 Ramon Paredalta

1389 Ramon Paredalta

1390 Ramon Paredalta

1391 Nicolau Puig

1392

1393

1394

1395

1396

1397 Francesc Bas

Cònsol

Jaume Beuda

Jaume Beuda

Cònsol

Pere Planell

Pere Planell

Francesc Escot, pelleter

Francesc Escot, pelleter

Francesc Pellisser

Francesc Pellisser

Francesc Pellisser

Bernat Saragossana

Bernat Saragossana

Bernat Saragossana

Bernat Saragossana

Bernat Saragossana

Ref. arxivístiques

AHG, HSC, P, n. 1143

AHG, Gi-09, vol. 25, f. 158r,
1396/07/01

AHG, Gi-09, vol. 24, f. 16v,
1395/04/29

AMGi, I.1.1., n. 29, f. 44r-v,
1394/03/20

AHG, Gi-09, vol. 21, f. 103v104r, 1393/01/18

AHG, Gi-09, vol. 21, [4 q.],
f. 63r, 1392/09/27

AHG, Gi-10, vol. 35, f. 56r,
1391/08/04

AMGi, I.1.1., n. 21, f. 26v28r, 1390/06/01

AHG, HSC, P, n. 1104

AHG, Gi-09, vol. 12, s. f.,
1388/05/19; AHG, HSC, P,
n. 1087

AHG, Gi-09, vol. 13, s. f.,
1388/08/26

AHG, Gi-05, vol. 388, s. f.,
1386/11/17

Catalunya

Bernat Vives

Bernat Vives

Berenguer Capella

Berenguer Capella

Berenguer Capella

Guillem II Guic

Guillem II Guic

Guillem II Guic

Guillem II Guic

Guillem II Guic

locals i elits a la
baixmedieval

99. AMGi, I.1.1., n. 15, f. 60v-61r i 61v-62v, 1386/07/28.

Bernat II Estruç

Cònsol

1387 Ramon Paredalta

Comanador

Bernat II Estruç

Any

1386 Ramon Paredalta,
altre temps notari de
Girona (nomenat al
1386/07/28)100

Institucions
735

Any

Comanador

Cònsol

Cònsol

Repeteixen?
Repeteixen?
Guillem II Domenja,
doctor en lleis
Guillem II Domenja,
doctor en lleis

1403

1404

1405

1406

AHG, HSC, P, n. 1174

Pere II Castell

1414 Bernat Andreu Cases

Narcís de la Via

Pere II Castell

1413 Bernat Andreu Cases

Francesc Esteve

Francesc Esteve

Pere II Benet renuncia / Francesc Esteve
Pere II Castell

1412

1411 Bernat Andreu Cases

1410
Joan Pidra

AHG, HSC, P, n. 1197

AHG, Gi-06, vol. 133, s. f.,
1413/08/18

AMGi, I.1.1., n. 42, f. 31r,
1412/04/19

AHG, Gi-06, vol. 124, s. f.,
1411/11/12

-

1409

1408

Francesc Esteve, paraire AHG, HSC, P, n. 1174

Ramon Figuera,
blanquer / Francesc
Esteve, paraire

-

Jaume Beuda

Jaume Beuda

-

-

-

1407

Pere I Terrades

Repeteixen?

AHG, Gi-10, vol. 45, f. 128r,
1401/12/09

1402

Ramon Figuera,
blanquer

Guillem II Domenja,
doctor en lleis

1401 Francesc Bas

Jaume Beuda

AHG, HSC, P, n. 1161, 1400

Pere Planell

Ref. arxivístiques

AHG, Gi-10, vol. 39, f. 41v,
1398/01/29
-

Jaume Beuda

Cònsol

Pere Planell

Guillem II Domenja,
doctor en lleis

Jaume Beuda

1400 Francesc Bas

Guillem II Domenja,
doctor en lleis

1399

1398 Francesc Bas

736
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Jaume Arloví, barber

Francesc I Segurioles Jaume Anglès
Pere Guillem II
Sunyer

1425 Joan Costa

1426 Joan Costa101

-

baixmedieval

100. Substitueix el primer: AMGi, I.1.1., n. 46, f. 105v, 1422/12/24.
101. Encara que no sigui possible documentar-ho, probablement continuà com a comanador fins l’any 1443, quan morí: AHG,
Gi-02, vol. 205, f. 64r-67r, 1443/03/02.

-

1428

AHG, Gi-08, vol. 12, s. f.,
1426/10/02

AHG, Gi-01, vol. 398, s. f.,
1425/11/19

AHG, HSC, P, n. 1243

1427

Francesc II Respart

Catalunya

Antoni Roca, draper

Francesc II Respart

Francesc I Segurioles Jaume Anglès

1424 Joan Costa

AHG, Gi-01, vol. 391, s. f.,
1423/04/21

AMGi, I.1.1., n. 46, f. 105v,
1422/12/24

-

AHG, HSC, P, n. 1232

locals i elits a la

Francesc II Respart

Francesc I Segurioles Jaume Anglès

1423 Joan Costa

Guillem Pellisser

Francesc II
Santceloni, mor
/ Francesc I
Segurioles100

1422 Joan Costa

Jaume Anglès

Joan I Anglès, mercader Pere Bosc, apotecari

Pere I Miró

1420 Joan Costa

1421

AHG, Gi-05, vol. 453, s. f.,
1419/02/17

Joan I Anglès, mercader Pere Bosc, apotecari

AHG, HSC, P, n. 1230

AHG, Gi-01, vol. 369, f. 78r79v, 1416/08/27

Pere I Miró

Pere Bosc, apotecari

Pere Bosc, apotecari

Ref. arxivístiques

AHG, Gi-10, vol. 57, s. f.,
1415/12/30

1419 Joan Costa

Joan I Anglès

Pere II Castell

Cònsol

Pere Bosc, apotecari

-

Pere I Miró

1417 Joan Costa

Cònsol

Pere II Castell

1418

Pere I Miró

Cònsol

1416

Comanador

Pere I Miró

Any

1415

Institucions
737

AHG, HSC, P, n. 1286

Bernat Marrocs

Antoni Portell

1443 Onofre Serra

Pere II Miró

1442

AHG, HSC, P, n. 1282

Pere Feliu Bas

1441

Antoni Portell

AMGi, I.1.1, n. 55, f. 62r,
1440/01/02

Pere Feliu Bas
(juntament amb els que
ja hi ha?)

1440

Pere III Escala

-

1439

AHG, Gi-10, vol. 96, s. f.,
1438/12/12

Pere III Castell

1438

Eimeric III de la Via

-

1437

-

AHG, HSC, P, n. 1271

AHG, Gi-02, vol. 172, f. 1v2r, 1432/09/30

AHG, Gi-01, vol. 416, s. f.,
1436/12/24

Guillem Muntanya

Guillem Muntanya

Guillem Muntanya

Guillem Muntanya (serà AMGi, I.1.1., n. 49, f. 84v,
cirurgià de l’hospital
1429/12/30
també)

1436

Eimeric III de la Via, Bernat Vilarnau
ciutadà de Girona

Ref. arxivístiques

AHG, Gi-01, vol. 402, s. f.,
1429/02/01; AMGi, I.1.1.,
n. 49, f. 64v, 1429/01/01

1435

Bernat Vilarnau

Bernat Vilarnau

Bernat Vilarnau

Cònsol

Jaume Arloví,
barber + Joan Pidra
(explícitament han de
ser quatre)

-

Pere I Terrades

1433

Cònsol

Antoni Roca, draper

1434

Pere I Terrades

1432

1431

Pere I Terrades

Cònsol

1430

Comanador

Pere Guillem II
Sunyer

Any

1429

738
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Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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Taula 21
Escrivans de la juraderia i el consell de la ciutat (1345-1445)

Any

Escrivà

Referència

1345

Ramon Bruguera

1346

Ramon Bruguera

1347

Ramon Bruguera

1348

Ramon Bruguera

1349

Ramon Bruguera

1350

Ramon Bruguera

1351

Ramon Bruguera

1352

Ramon Bruguera

1353

Ramon Bruguera

1354

Ramon Bruguera

1355

Ramon Bruguera

1356

Ramon Bruguera

1357

Ramon Bruguera

1358

Ramon Bruguera

1359

Ramon Bruguera

1360

Ramon Bruguera

1361

Ramon Bruguera

1362

Ramon Bruguera

1363

Ramon Bruguera

1364

Ramon Bruguera

1365

Ramon Bruguera

1366

Ramon Bruguera

1367

Ramon Bruguera

1368

Ramon Bruguera

1369

Ramon Bruguera

1370

Ramon Bruguera

1371

Ramon Bruguera

1372

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, f. 88r, 1372/06/18
Ramon Bruguera
(mor abans del juliol de 1373)102
102.

Exerceix la funció des de l’abril de 1339: AMGi,
Correspondència, reg. 18478, f. 133r, 1339/04/21;
AMGi, Correspondència, reg. 18479, f. 83r,
1339/04/19

AHG, Gi-09, vol. 2, s. f., 1373/07/20.
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Any

Escrivà

1373

Bonanat Nadal (actua com a
mínim a partir del maig de
1373103)

1374

Bonanat Nadal

1375

Bonanat Nadal

1376

Bonanat Nadal

1377

Bonanat Nadal

1378

Bartomeu Tord

1379

Bartomeu Tord

1380

Bartomeu Tord

1381

Bartomeu Tord

1382

Bartomeu Tord

1383

Bartomeu Tord

1384/10

Bartomeu Tord

1385

Pere II Pinós i Guillem de Dons
(ja havien actuat alguna altra
vegada l’any 1384)104

1386

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1387

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1388

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1389

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1390

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1391

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1392

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1393

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1394

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1395

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1396

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1397

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1398

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1399

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1400

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1401

Pere II Pinós i Guillem de Dons
103.
104.

Referència

Acta del relleu: AMGi, I.1.1., n. 9, f. 8r-9v,
1378/01/01

AHG, Gi-05, vol. 421, s. f., 1384/10/22; confirmació reial: ACA, C, reg. 945, f. 198v-200r,
1385/10/20

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 2, f. 45v-53v, 1374/08/09.
AMGi, I.3.1.5., llig. 2, f. 76r, c. 1390.

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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Any

Escrivà

Referència

1402

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1403

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1404

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1405

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1406

Pere II Pinós i Guillem de Dons

1407

Pere II Pinós i Guillem de Dons
(qui probablement mor aquell
any)105

1408

Pere II Pinós

1409

Pere II Pinós

1410

Pere II Pinós

1411

Pere II Pinós

1412

Pere II Pinós

1413

Pere II Pinós

1414

Pere II Pinós

1415

Pere II Pinós

1416

Pere II Pinós

1417

Pere II Pinós

1418

Pere II Pinós

1419

Pere II Pinós

1420

Pere II Pinós (mor aquell any)106 AMGi, I.3.3.1.2., llig. 6, reg. 1, f. 102r, 1420
/ el relleva Miquel Pere

1421

Miquel Pere

1422

Miquel Pere

1423

Miquel Pere

1424

Miquel Pere

1425

Miquel Pere

1426

Miquel Pere

1427

Miquel Pere

1428

Miquel Pere

1429

Miquel Pere

1430

Miquel Pere

1431

Miquel Pere

AMGi, I.1.1, n. 46 [anomenat Primer llibre dels
jurats de Miquel Pere]

105. AHG, Gi-11, vol. 29, s. f., 1407/05/13.
106. AMGi, I.3.3.1.2., llig. 6, reg. 1, f. 111r, 1420.

742
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Any

Escrivà

1432

Miquel Pere

1433

Miquel Pere

1434

Miquel Pere

1435

Miquel Pere

1436

Miquel Pere

1437

Miquel Pere

1438

Miquel Pere

1439

Miquel Pere

1440

Miquel Pere

1441

Miquel Pere

1442

Miquel Pere

1443

Miquel Pere

1444

Miquel Pere

1445

Miquel Pere mor107

107. AMGi, I.1.2.1., llig. 9, reg. 4, f. 76r, 1445/10/03.

Referència

Guerres mediterrànies Guillem II Sunyer,
Jaume Monells, jurista
Negociar subsidi del
Eimeric I de la Via,
Guillem I Domenja,
braç reial. Guerra
contra Castella
jurista

AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 140r-v, 1356/06/01
AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 142v-143r,
1356/06/15
AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 165r-v, 1357/02/04
AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 1, f. 11r-12r,
1358/03/16

AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 104r-v, 1355/11/06

AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 96r-97v, 1355/09/26

AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 62v-63v, 1355/02/09

AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 44v-45v, 1354/07/25

AMGi, I.1.1., n. 2,
f. 8v-9r, 1353/02/05

Referència arxivística

Amb la forma (jurat) indiquem els síndics que en aquella mateixa legislatura formaven part de l’executiu.

Síndics parlament reial a
Lleida
Nuncis davant el rei

Salari

baixmedieval

108.

1358/03

1357/02

Individu/s

Catalunya

1356/06

Motius

Guerres mediterrànies Pere II Prat, jurista
Eimeric I de la Via,
ciutadà de Girona
Nuncis davant infant Pere Guerres mediterrànies Ramon I Sitjar
Guillem Jordà, ciutadà
de Girona
Síndics Corts de Lleida
Guerres mediterrànies Berenguer I Santceloni
Pere Albert, ciutadà de
Girona
Guerres mediterrànies Francesc Pabia
Síndics parlament reial
de Barcelona (igualament
Ramon I Medir
d’imposicions)
Nuncis davant la cort
Demanar disculpes
Pere II Prat, jurista
papal
per injúries al bisbe
Guillem II Sunyer
Berenguer de Girona
Nunci davant el rei
Defensar privilegis de Ramon Ribot (jurat)108
la ciutat
Síndics Corts de Perpinyà Guerres mediterrànies Guillem II Sunyer
Eimeric I de la Via

Síndics Parlament reial

Missatgeria / síndic Corts

locals i elits a la

1355/11

1355/10

1355/02

1354/07

1353/02

Data de
constitució
del sindicat

Taula 22
Síndics de representació institucional (1353-1441)

Institucions
743

Motius

Nunci davant l’arquebisbe Fermar venda feta
de Tarragona
pels marmessors de
l’arquebisbe anterior a
la univ. de la ciutat de
Girona de l’obligació
de pagar lleuda al
castell de Tamarit
Guerra amb Castella
Síndics Corts de
Barcelona de braç reial i
nobiliari

Missatgeria / síndic Corts

1362/06

Nuncis davant la cort del Suplicar algunes
rei
provisions

Síndics a reunió braç reial Detectats estols
castellans a València.
Guerra amb Castella
1359/12 Síndics a les Corts de
Guerra amb Castella
Cervera
1360/12 Nuncis davant el rei
Suplicar que les
alienacions que fa el
rei de jurisdiccions de
la vegueria van contra
privilegis de la ciutat
A. 1361/12 Síndics de Corts a
Guerra amb Castella
Barcelona

1359/05

1358/08

1358/06

Data de
constitució
del sindicat

AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 1, s. f., 1360/12/04

AMGi, I.1.2.1., llig. 6,
reg. 4, f. 46v,
1361/12/30
Cat. Pergamins, vol. I,
doc. 521 (1362/06/15)

Guillem I Vinyoles,
jurista, Guillem I
Castell, ciutadà de
Girona
Bernat I Sitjar,
Bernat II Estruç (jurat)
Joan Guerau, Ramon
Ribot (jurat)

AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 1, f. 68r-69r,
1359/05/08
-

Jaume Monells, jurista
(jurat), Guillem II
Sunyer
-

AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 1, f. 28v-30r,
1358/08/18

Berenguer I Sarriera,
Guillem I Vinyoles,
jurista, ciutadà de
Girona

Referència arxivística

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 1,
f. 23r-v, 1358/06/09

Salari

Arnau Vilagran (jurat)

Individu/s
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Síndics Corts de
Barcelona

1362/08

Guerra amb Castella

Guerra amb Castella

Motius

Síndics Corts traslladades Guerra amb Castella
a Barcelona

Síndics Corts traslladades Guerra amb Castella
a Lleida

Síndics Corts traslladades Guerra camb Castella
a Tortosa

1364/03

1364/09

1365/04

Guerra amb Castella

Síndics Corts de Tortosa

1364/02

Síndics de Corts Generals Guerra amb Castella
de Montsó
1362/10 Nunci davant Bernat II de
Cabrera a Perpinyà
A. 1362/11 Nunci davant el rei

Síndics parlament reial a
Barcelona

1362/07

1362?

Missatgeria / síndic Corts

Data de
constitució
del sindicat

Salari

Referència arxivística

Joan Guerau, doctor
AMGi, I.1.1., n. 5,
en lleis,
f. 113v-114v, 1362/07/11
Berenguer II Hospital,
mercader
Joan Guerau, doctor
AMGi, I.1.1., n. 5,
en lleis,
f. 116r-v, 1362/08/10
Berenguer II Hospital,
mercader
Discussió sobre qui hi
AMGi, I.1.1., n. 5,
ha d’anar
f. 120r-121r, s. d.
Miquel Trullàs, ciutadà 35 florins
AMGi, I.1.1., n. 5,
de Girona
f. 159r, 1362/10/22
Guillem I Vinyoles,
37 ll. 17 s. 2 d. a raó AMGi, I.1.1., n. 5,
jurista
de 31 s. per dia
f. 170v, 1363/11/18
Narcís I Santdionís,
AMGi, I.3.3.1.1.,
doctor en lleis (jurat),
llig. 1, f. 85v-86v,
1364/02/12
Guillem I Castell
Narcís I Santdionís,
AMGi, I.3.3.1.1.,
doctor en lleis (jurat),
llig. 1, f. 89v-90r,
Guillem I Castell
1364/03/03
Narcís I Santdionís,
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 1,
doctor en lleis (jurat),
f. 149r, 1364/09/13
Guillem II Sunyer
Narcís I Santdionís,
M. Sánchez i P. Orti,
Corts, parlaments…,
doctor en lleis
p. 329
Guillem II Sunyer

Individu/s

Institucions
locals i elits a la

Catalunya
baixmedieval

745

Nunci per secundar
capítols de proferta
pactada per expedició a
Sardenya
Síndics Corts de
Vilafranca del Penedès

Individu/s

Pere II Prat
Ramon I de Bóixols
Narcís I Santdionís,
doctor en lleis
Guillem I Bell-lloc
Francesc I de la Via,
ciutadà de Girona?

AMGi, I.1.1., n. 6 bis,
f. 56v, 1367/01/26
AMGi, I.1.2.1., llig. 6,
f. 210r-215v, 1367/04/22
AMGi, I.1.1., n. 6 bis,
f. 90r-v, 1367/06/21

AMGi, I.1.1., n. 6 bis,
f. 12v-13r, 1366/09/24

AMGi, I.1.2.1., llig. 2,
s. f., 1365/07/09

Referència arxivística

AMGi, I.1.1., n. 6 bis,
f. 119v-121v,
1367/10/20
No és sindicat, sinó
àpoca
AMGi, I.1.1., n. 6 bis,
Gran tensió;
f. 29r-v, 1370/02/21;
prèviament s’havien
Cortes de los antiguos
escollit Narcís I
Santdionís i Guillem I reinos de Aragón...,
Bell-lloc, però alguns vol. III, p. 56 i 59
consellers reclamen
l’escrutini secret;
Santdionís percebrà
salari a raó de 30 s.
per dia111

Salari

Salari de 15 s. per
Pere II Prat,
Francesc I Santmartí109 dia

Bernat Cebrià, jurista,
ciutadà de Girona

109. Molts consellers volien que no fos ell, sinó Guillem II Sunyer.
110. AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 2, s. f., 1375/08/28.

Guerra amb Castella

Motius

Joan Guerau, doctor
en lleis,
Lluís Estruç, ciutadà
de Girona
Síndics parlament reial de Expedició a Sardenya Bernat II Estruç,
Barcelona
Bernat Malarç, jurista,
ciutadà de Girona
Síndics Corts de Lleida
Expedició a Sardenya Joan Albert,
Bernat Vilar
Sindicat conflictiu

Síndics Corts de
Barcelona

Missatgeria / síndic Corts

1369/02-03 Síndics Corts de
Barcelona
1370/01 Síndics Corts de
Tarragona

1367/10

1367/06

1367/04

1367/01

1366/09

1365/07

Data de
constitució
del sindicat

746
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Legació per matrimoni
de l’infant Joan, duc de
Girona, a Barcelona
Síndics Corts de Lleida

Síndics Corts de Montsó

Nuncis davant l’infant

1373/04

1376

1377

Motius

Bartomeu Benet i
Guillem Hospital

Francesc I Santdionís,
jurista (jurat)
Lluís Estruç (jurat),
Ramon I de Bóixols

Francesc I Santmartí
Francesc I Santdionís,
jurista; com que no
tenen temps per anarhi envien sindicat a
Bartomeu Sirvent,
escrivà reial111
Pere I Escala

Individu/s

Els mateixos síndics
enviats per la ciutat
són nomenats síndics
per a la gran operació
de sanejament

Salari de 100 florins

Discordances per
elegir síndics

Salari

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4,
reg. 2, f. 82v-83r
J. Ángel Sesma Muñoz
(ed.), Actas de las
Cortes Generales de
Monzón (1375-1376).
Acta Curiarum Regni
Aragonum, tom IV,
Saragossa: Gobierno
de Aragón, 2006, p. 72
ACA, C, 1683, f. 40r,
1377/07/10, Girona

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4,
reg 2, f. 4r, 1373/04/01

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 4,
f. 86v-87v, 1372/06/05

Referència arxivística

locals i elits a la

Catalunya
baixmedieval

111. Tot i això es paga salari a Francesc I Santmartí, ciutadà de Girona, per haver anat a les corts de Barcelona: AMGi,
I.3.3.1.1., llig. 4, reg. 2, f. 7v-8r, 1373/04/22. També sindicat simultani a Arnau I Guic, mercader, ciutadà de Girona: AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 4, reg. 2, f. 8v-9v, 1373/06/18.

1375

Síndics Corts de
Barcelona

Missatgeria / síndic Corts

1372/06

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
747

Nuncis davant el rei o el
duc

Síndics Corts de
Barcelona

Missatgeria / síndic Corts

Nunci davant el rei

Nuncis davant el duc a
Perpinyà

1379/12

A. 1380

Francesc I Santdionís,
jurista, Ramon I de
Bóixols

Pere II Prat, jurista,
Francesc I Adroer

Individu/s

Obtenir provisió reial
per evitar la inquisició
d’Hug de Cervelló com
a procurador general
del duc
Informar-lo sobre
l’ordinació general del
consell de la ciutat
Pere II Ferrer,
Bernat II Ferrer,
drapers

Guillem Cot, verguer

Francesc I Santdionís,
jurista, Ramon I de
Bóixols
Expedició a Sardenya Francesc I Santdionís,
jurista, Ramon Prat

Per la sentència a
la cort reial de Pere
Dusai, àlies Plaça,
contra la univ. de
Girona
Demanar llicència per
emissió de censals

Motius

Referència arxivística

15 s. per dia (es
detallen despeses
extres per raó de
lletres i correus)

AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 6, f. 73v-74r,
1380/03/07

S’acorda pagar salari AMGi, I.1.1., n. 9,
de preus d’emissió de f. 32r, 1379/03/03
censals feta per
Pere II Ferrer
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
f. 75v, 1379/12/22

AMGi, I.1.1., n. 37,
f. 39v-40v, 1379/01/13

Pagament posterior:
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
reg de 1380, f. 64r,
1380/06/25
Disputa al consell per AMGi, I.1.1., n. 9,
fer entrar les despeses f. 7r-8v, 1378/08/20
per la causa dins les
despeses comunes113

Salari

112. Sembla que se li acabà pagant el salari amb un mutuum de Francesc II Gornall: AMGi, I.1.1., n. 9, f. 26r-v, 1379/01/13.
113. No sé en quin efecte el rei havia convocat a finals d’octubre a Barcelona algun representant dels jurats de Girona, juntament
amb altres dels cònsols de Perpinyà i dels paers de Lleida per «alguns afers en los quals va le honor de la nostra corona»: ACA, C,
reg. 1263, f. 28v, 1378/10/24, Barcelona.

Nuncis davant el rei113

1379/03

1379/02-03 Nuncis davant el duc

1378/08

1377

Data de
constitució
del sindicat
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Presentar lletres de
denunciació al duc per
danys per inundacions
de l’any present a
Girona
Defensa de la ciutat
sobre la crida d’host
a Querol

Nunci a la cort del duc

Nuncis a les corts del rei
i del duc (festivitat)

Causa per les lleudes
de Tortosa

Motius

Nunci a la cort del rei

Síndics Corts de
Barcelona

Missatgeria / síndic Corts

A partir d’acumulació
de deutes de la univ.
de Sant Feliu de Guíxols: AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 6, reg. de 1380,
f. 65v-66r, 1380/07/04
Vengut, 25 s. per
dia;115 Santceloni i
Hospital per anar a
Castelló, 15 s. per
dia116

Guillem Vengut,
llicenciat en lleis, anà
a Barcelona;
Francesc I Santceloni
i Guillem Hospital
(jurat), a la vila de
Castelló d’Empúries;
Francesc I Santceloni i
Bonanat I Cerir (jurats)
a Perpinyà davant el
duc, on es casà

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
reg. 1380, f. 30v,
1380/04/15

16 s. per dia

Bartomeu Padró,
bracer de Girona

Referència arxivística

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
reg. de 1380, f. 3v,
1380/01/15
AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
reg. 1380, f. 9v-10r,
1380/02/04

Salari

Francesc I Santdionís,
jurista,114 Narcís I Santdionís, doctor en lleis
Joan Cervià, ciutadà de
Girona

Individu/s

locals i elits a la

Catalunya

114. En algun moment es nomena procurador en les mateixes corts Bartomeu Sirvent, escrivà del rei: AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
reg. 1380, f. 9r-v, 1380/01/30.
115. AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6, reg. 1380, f. 94v, 1380/09/07.
116. AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6, reg. de 1380, f. 83r, 1380/07/30.

1380

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
baixmedieval
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117.

Defensar ciutat sobre
deute a Narcís Vilella

AMGi, I.1.1., n. 10, f. 25r, 1380/04/24.

Síndics Corts generals de
Montsó

1383/05

A. 1383

Nunci davant del rei i el
duc a Barcelona
Nuncis davant del rei

1383/12
Francesc II Adroer i
Francesc I Santdionís
davant el rei i l’infant
a València; i Santdionís
també davant l’infant a
Saragossa
Ramon I de Bóixols
(jurat), Francesc II
Adroer

Pere II Prat

Pere Camós, causídic,
ciutadà de Girona

Pere I Net

Nunci a la cort del duc a Obtenir lletra de
Saragossa i Calataiud
concessió per vendre
censals per danys
d’execució d’un
comissari reial
Nunci davant els diputats
del General

1380/10

Francesc I Beuda,
mercader, Jaume
Comelles, portant el
penó de la ciutat

Anada a l’host de Querol

Individu/s

1380/07

Motius

Missatgeria / síndic Corts

Data de
constitució
del sindicat

S’havia acordat
que els que anessin
a Querol anessin
després a Perpinyà
pel duc, però no
fructificà117
Es cobra salari

Salari

AMGi, I.1.1., n. 12,
f. 12r-v, 1383/05/15

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
reg de 1380, f. 96v,
1380/10/05
AMGi, I.1.1., n. 12,
f. 31v, 1383/12/15
Sindicat d’execució
de talles endarrerides:
AMGi, I.1.1., n. 12,
f. 9r, 1383/03/21

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
reg de 1380, f. 80r-v,
1380/07/24

AMGi, I.3.3.1.1., llig. 6,
reg. de 1380,
f. 66v-67r, 1380/07/06

Referència arxivística
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Motius

Necessitat de l’infant ?
Martí per viure segons
el seu estatus

dissensió

Bernat Desbac, doctor Certa dissensió
en decrets, Lluís Estruç en l’elecció i en
el fet que es faci
missatgeria

Francesc Beuda (?)

Només autorització
del consell als jurats:
AMGi, I.1.1., n. 15,
f. 30v-31v, 1386/02/21,
f. 32r-33v (1386/02/23),
f. 36v-37r (1386/03/19)
AMGi, I.1.1., n. 16,
f. 19v-20r, 1386/09/17

Llibre Vermell, doc. 54
(1385/10/14)

AMGi, I.1.1., n. 14,
f. 47v-48v, 1385/07/18

AMGi, I.1.1., n. 14,
f. 13v, 1385/01/23

Referència arxivística

baixmedieval

118. AMGi, I.1.1., n. 15, f. 2v, 1385/09/01.
119. AMGi, I.1.1., n. 14, f. 51r, 1385/07/20.

Salari

Bernat Desbac, llicenciat
en lleis, Pere I Cantó,
jurista de Girona
Lluís Estruç, Pere Gui- Estruç cobra 50 flollem II Sunyer (jurats) rins per la
missatgeria119

Individu/s

Catalunya

Nuncis cridats davant el
duc

Raonar convocatòria
usatge Princeps
namque
Nuncis davant el rei
Defensar privilegis de
la ciutat. Continuen
amb una mena de
parlament davant
el rei a Figueres
els mesos d’agost i
setembre per raó de
l’ofensiva contra el
comte d’Empúries118
Nunci davant l’infant Joan Suposa obtenció del
privilegi del Consolat
de Mar
Nuncis davant el rei i el Perquè el rei acabi
duc
la discòrdia amb el
seu fill

Nuncis convocats davant
el rei

Missatgeria / síndic Corts

locals i elits a la

1386/09

1386/02

1385/10

1385/07

1385/01

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
751

Nuncis davant el nou rei

Nuncis davant el rei

Nunci davant el rei

Nunci davant el rei

Nunci davant el rei

1387/04

1387/12

1388/05

1388/07

1388/11

120.
121.

Individu/s

Prestar-li homenatge
segons demana el rei
Joan en una carta

Guillem Colteller,
mestre en medicina,
Bartomeu I Avellaneda,
sr. d’Orriols
Convocats per assistir Sembla que no es
al trasllat del cos del nomena ningú
rei Pere a Poblet
Defensar privilegis de Francesc I Santdionís,
la ciutat
jurista
Francesc I Santdionís,
Acords amb el bisbe
jurista, Ramon de la
sobre la redempció
de jurisdiccions de
Via (jurat)
la vegueria i batllia
de Girona alienades
pel rei
Defensar privilegis de Guillem Mercader de
lleuda en relació amb la vila de Sant Feliu de
el castell de Tamarit
Guíxols
Corts Generals de
Francesc II Adroer,
Montsó
Ramon I de Bóixols

Defensar privilegis de Sembla que ningú no
la ciutat sobre l’elecció vol anar-hi. Els més
del consell
elegits, Bonanat I Cerir
i Bernat I Serra, no ho
consenten, però sembla
que hi acaben anant121

Motius

AMGi, I.1.1., n. 16 bis, f. 23v-25r, 1387/01/31.
AMGi, I.1.1., n. 16 bis, f. 31r-32r, 1387/03/02.

1388-1389 Síndic Corts generals de
Montsó

Nuncis per anar davant
el rei

Missatgeria / síndic Corts

1387/01

Data de
constitució
del sindicat

Referència arxivística

AMGi, I.1.2.1. [Ordi],
llig. 7, reg. de 1389,
f. 7r, 1389/06/08

AMGi, I.1.1., n. 17,
f. 45r-v, 1388/11/24

AMGi, I.1.1., n. 17,
f. 27r, 1388/05/20
AMGi, I.1.1., n. 17,
f. 33r-35v, 1388/07/01

AMGi, I.1.1., n. 16 bis,
f. 59r-v, 1387/12/27

Després de tornar
AMGi, I.1.1., n. 16 bis,
a la ciutat amb un
f. 20r, 1387/01/17
nou privilegi, no es
considera beneficiós i
se’ls torna a enviar a
la cort amb el salari
acostumat, 1387/03121
AMGi, I.1.1., n. 16 bis,
f. 40r-41r, 1387/04/29

Salari
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1392/07

Lluís Estruç,
Francesc I Serra,
llicenciat en lleis
Lluís Estruç

Lluís Estruç,
Berenguer Espigoler

AMGi, I.1.1., n. 26,
f. 2r-v, 1392/07/08

AMGi, I.1.1., n. 25,
f. 58r-v, 1392/06/05

AMGi, I.1.1., n. 23,
f. 47r-50r, 1391/04/03

Catalunya

1392/06

1391/04

AMGi, I.1.1., n. 23,
f. 35v-36r, 1391/02/07

AMGi, I.1.1., n. 25,
f. 18r-20v, 1391/01/01

Lluís Estruç, Guillem II Certa tensió en
Domenja
l’elecció

Ramon de la Via,
llicenciat en lleis

AMGi, I.1.1., n. 22,
f. 16v-17v, 1390/11/05

Arnau Riba, blanquer,
en nom dels jurats

Referència arxivística

AMGi, I.1.1., n. 21,
f. 30v-31v, 1390/06/08

Salari

Ramon I de Bóixols,
Bernat II Estruç,
Ramon de la Via

Individu/s

locals i elits a la

1391/02

1391/01

Defensar la ciutat en
relació amb el deute
reclamat pel General

Motius

Sobre execució
encetada per Francesc
Sala, hab. de
Barcelona, per unes
lletres enviades pel
rei des de Montsó
sobre el privilegi dels
menestrals
Nuncis davant el rei
Excusar la ciutat de
falses acusacions i en
relació amb l’entrada
de companyies al
Rosselló
Nunci davant el rei
Per demanar llicència
en relació amb les
obres del mur
Nuncis davant el rei
Defensar el capítol
de Montsó «Ítem
senyor...»
Nuncis davant el rei
Defensar la ciutat de
demanda del dot de la
infanta Violant
Nunci davant el rei (es la Defensar la ciutat
mateixa missatgeria que
per la demanda del
supra?)
dot de Violant i pel
procés del rei contra
singulars de Girona

Nuncis davant el rei i
Berenguer de Cruïlles, un
dels administradors del
General de Catalunya
Nunci davant el rei

1390/06

1390/11

Missatgeria / síndic Corts

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
baixmedieval
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Nuncis davant el rei

Nuncis davant el rei

Nuncis davant el rei

1392/11

1392/12

1394/01

Individu/s

Citats pel rei a
Pere Guillem II Sunyer
Barcelona per negocis (jurat), Lluís Estruç,
de la ciutat
Guillem II Domenja,
Andreu Figuera (jurat),
Guillem Banyils i
Bernat Preses
Bernat Malarç, Pere I
Per tractar sobre el
donatiu graciós al rei Cantó, jurista, Pere II
pel viatge a Sardenya Bordils (jurat), Ramon
i per obtenir privilegis Prat
i suplicar clemència
per inquisició de la
destrucció de l’aljama
Defensar privilegi dels Pere II Bordils (jurat),
Pere I Cantó, jurista,
menestrals concedit
pel rei en relació amb ciutadà de Girona
l’elecció de consellers (potser s’aprofita que
aquests ja eren a la
cort)
Excusar els jurats
Pere I Cantó, jurista,
Narcís de la Via122
dels quatre prohoms
adjunts i certs
prejudicis contra
la ciutat per la
lloctinència

Motius

Nomenament pels
jurats: AMGi, I.1.1.,
n. 26, f. 11v,
1392/11/13. Atorgament
de poders pel consell:
AMGi, I.1.1., n. 26,
f. 29v-30v, 1392/12/29
AMGi, I.1.1., n. 26,
f. 17v, 1392/12/07

AMGi, I.1.1., n. 26,
f. 4r-v, 1392/07/23

Referència arxivística

Elecció encara feta
AMGi, I.1.1., n. 28,
pels jurats de 1393
f. 29v-30r, 1394/01/01
d’acord amb poder
atorgat pel consell al
1393/11123

Salari

122. S’acaba nomenant Guillem Vengut, llicenciat en lleis, en lloc de Pere I Cantó, jurista: AMGi, I.1.1., n. 29, f. 30v, 1394/01/16.
Guillem Vengut percebé un salari de 20 s. per dia per raó de la seva missatgeria al rei al regne de València: AMGi, I.1.1., n. 29, f.
57r, 1394/01/21.

Nuncis davant el rei

Missatgeria / síndic Corts

1392/07

Data de
constitució
del sindicat
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Nuncis davant el rei

Nuncis davant el rei per
presentar-li lletres

Nuncis davant el rei

1394/09

1394/11

1394/12

Salari

Pere I Terrades i Pere I Forta divisió en el
Cantó (aquest es
nomenament
resisteix a anar-hi
al·legant que no pot
sortir de casa per raó
de bandositats)
Bernat Malarç, jurista,
Defensar privilegis
de la ciutat, sobretot Pere I Sunyer, Pere I
Terrades, Andreu
el dels menestrals; i
sobre la redempció de Figuera sastre,
Berenguer Arloví,
jurisdiccions
apotecari, i Joan II
Estruç
Anada a Barcelona per Pere Codina, pelleter
presentar-li lletres per de Girona
raó de les bandositats
a Girona
Guillem II Domenja
Domenja és taxat en
Segons potestat del
(jurat), Pere I Terrades 25 s. per dia125
consell als jurats,
pels afers de les
jurisdiccions i per
demanar llicència per
reduir censals i per
emetre perpetuals124

Guillem Banyils (jurat)

Individu/s

AMGi, I.1.1., n. 31,
f. 4r-6r, 1394/12/01

AMGi, I.1.1., n. 30,
f. 57v, 1394/11/23

AMGi, I.1.1., n. 30,
f. 49v-50r, 1394/09/26

Només pagament
posteriorment: AMGi,
I.1.1., n. 29, f. 36r,
1394/02/04
AMGi, I.1.1., n. 30,
f. 16v-17v, 1394/07/26;
més sobre això a
f. 26r-28v (1394/07/08)

Referència arxivística

Catalunya
baixmedieval

AMGi, I.1.1., n. 31, f. 4r-5r, 1394/11/30.
AMGi, I.1.1., n. 31, f. 25v-26v, 1394/11/28.

Nuncis davant de
representants de
Barcelona, Lleida, Tortosa
i Perpinyà a Manresa

1394/07

Negocis de la ciutat

Motius

locals i elits a la

124.
125.

Nunci davant el rei

Missatgeria / síndic Corts

Ante
1394/02

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
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Nunci davant la reina o el Defensar privilegis de
lloctinent reial
la ciutat, sobretot de
la manera de regir el
consell i apel·lació de
Ramon Castlar per
imposició de penes
contra els jurats

Nunci davant la reina

1396/12

1397/02

126. AHG, Gi-10, vol. 41, f. 86v, 1398/12/30.

Convocat per la reina
per qüestió amb en
Castlar, donzell, i que
els homes de Brunyola
i Rabós es recolliren a
la ciutat en l’entrada
del comte de Foix

Nuncis davant la reina

1396/11

Convocats per la
reina per l’entrada de
companyies estranyes
i per enquestes de
consellers del rei Joan,
difunt
Cridats per l’entrada
del comte de Foix

Motius

Nuncis davant la reina
Maria

Missatgeria / síndic Corts

1396/06

Data de
constitució
del sindicat

Bernat II Estruç,
ciutadà de Girona;
Francesc II de la Via,
oriünd de Girona, ara
mercader i ciutadà de
Barcelona
Ramon de la Via,
llicenciat en lleis,
ciutadà de Girona;
es revoca el sindicat
a aquest i s’acaben
nomenant Bernat I
Estruç i Guillem II
Domenja per anar
davant la reina
Ramon de la Via,
llicenciat en lleis

Pere I Cantó, jurista
(jurat), Pere I Sunyer
(també anà davant el
rei aquell any?)126

Individu/s

Nomenament pels
jurats i adjunts

Salari

AMGi, I.1.1., n. 33,
f. 5r, 1397/02/01

AMGi, I.1.1., n. 32,
f. 91v-92r, 1396/12/07;
ibíd., f. 93r-96r,
1396/12/05

AMGi, I.1.1., n. 32,
f. 87r-88r, 1396/11/22

AMGi, I.1.1., n. 32,
f. 5r-v, 1396/06/18

Referència arxivística
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Nunci davant el rei

Nunci davant el rei en
nom dels jurats

Nuncis davant el rei

C. 1398

1399/03

Missatgeria / síndic Corts

1397/03

Data de
constitució
del sindicat

Individu/s

Francesc I Santceloni i
Pere I Terrades (jurats),
Bernat II Estruç (en
lloc seu es nomenà
Guillem II Domenja)
i Ramon de la Via,
llicenciat en lleis
Bonanat Nadal, notari,
Anada a Saragossa
per obtenir un capítol ciutadà de Girona
del rei en un quintern
sobre la lluïció de
jurisdiccions reials i
per obtenir barra per
a la ciutat
Guillem II Domenja,
Coronació del rei
doctor en lleis (aquest
Martí i de la reina
Maria el diumenge 6 seguirà a Saragossa
d’abril a Saragossa
després de la festa
per defensar privilegis
de la ciutat i la
contribució exigida a la
ciutat), Pere II Bordils,
Joan Vinyoles (jurat),
ciutadà de Girona

Retre-li homenatge

Motius

AMGi, I.1.2.1., llig. 8,
reg. de 1401-1402,
f. 19r-v, 1401/12/29

Salari de 20 s. per
dia

AMGi, I.1.1., n. 34,
f. 31r-32v, 1399/03/07

AMGi, I.1.1., n. 33,
f. 20r-21v, 1397/03/22

Referència arxivística

Salari de 20 s. per
dia

Salari

Institucions
locals i elits a la

Catalunya
baixmedieval
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Nunci davant el rei

Nuncis davant Ramon
Alemany de Cervelló,
governador general de
Catalunya
Nunci davant el rei

1401/01

1401/06

127.
128.

Individu/s

Obtenir privilegi
per no alienar
de la vegueria de
Girona i de Besalú
les jurisdiccions de
Castellfollit, la Pera i
Cassà de Pelràs
Defensar privilegis de
la ciutat (té a veure
amb l’anterior?) van
seguir el rei de Sogorb
a València i fins a
Mallén, a l’Aragó

En relació amb la
jurisdicció de la Pera
i Cassà de Pelràs i
contribució a obres
del mur i intenció de
passar a la baronia de
Torroella de Montgrí
Defensar privilegis de
la ciutat pel règim del
consell

Guillem II Escala,
ciutadà de Girona
(jurat), Joan Savall,
llic. en lleis

AMGi, I.3.3.1.1. [apo],
llig. 1, reg. 2,
s. f. (1401/12/02),
(1402/02/10-18)

AMGi, I.1.1., n. 36,
f. 44r-v, 1401/09/18

Narcís Albert

AMGi, I.1.1., n. 35,
f. 12r-v, 1400/01/07,
f. 34r (1400/03/02);
AMGi, I.3.3.1.1, llig. 13,
s. f., 1401/01/11
AMGi, I.1.1., n. 36,
f. 1r-2r, 1401/01/08

Referència arxivística

AMGi, I.1.1., n. 36,
f. 23v-24r, 1401/06/01

Salari a raó de 5 s
per dia

Salari

Ramon I de Bóixols,
Pere III Trilla, ciutadà
de Girona

Dalmau Santdionís,
doctor en lleis

Al rei a Saragossa.
Narcís de la Via
Obtenció de privilegis
sobre jurisdiccions i
altres afers128

Motius

Hi estigué setanta-quatre dies: AMGi, I.3.3.1.1. [apo], llig. 13, man. ordinacions jurats, s. f., 1401/01/11.
AMGi, I.1.1., n. 34, f. 89v, 1399/12/31.

A. 1401/12 Nunci davant el rei

1401/09

Nunci davant el rei

Missatgeria / síndic Corts

13991400127

Data de
constitució
del sindicat
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Missatgeria / síndic Corts

Motius

Individu/s

Defensar privilegis
de la ciutat en les
demandes contra
aquesta pel rei, i
alhora convocatòria
del rei per amenaces
pirates

Francesc I Segurioles,
Ramon I Sampsó i
Joan de Dons

Memorial específic

AMGi, I.2.2., llig. 1,
reg. 1, llibre clavari
dels jurats de 1404,
f. 12v, 1404/12/17
AMGi, I.2.2., llig. 1,
reg. 1, llibre clavari
dels jurats de 1404,
f. 14r, 1404/12/31
AMGi, I.1.1., n. 39,
f. 27r-v, 1405/02/11

AMGi, I.2.2. [Botiga
del forment], llig. 1,
reg. 1, llibre clavari
dels jurats de 1404,
f. 10v-11r, 1411/11/12

AMGi, I.3.3.1.1. [apo],
llig. 13, reg. 2, man.
d’ordinacions dels
jurats
AHG, Gi-01, vol. 263,
f. 81r-v, 1402/10/15

Referència arxivística

Catalunya

Nuncis davant el rei

Narcís de la Via,
ciutadà de Girona

Nuncis davant el rei

Joan de Dons, jurista
de Girona

Pere II Bordils, Pere
III Trilla, ciutadà de
Girona

Ramon de la Via,
llicenciat en lleis, i
Francesc I Segurioles

Fer protests per
privilegis de la ciutat i
conservació de capítols
entre els oficials reials
i els jurats sobre
execucions de penes
Per raó de les
demandes fetes
per Joan Santfeliu,
comissari reial a la
ciutat

Nuncis davant el rei

Nunci davant el rei a la
ciutat de València

Nuncis davant el rei

Salari

locals i elits a la

1405/02

1404

1402/10

A.1401/12 Nunci a la vila de Castelló Per afers del comte
Francesc II Santceloni,
d’Empúries
(que morí en aquelles ciutadà de Girona
dates)

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
baixmedieval

759

1406/011408

1405/08

Data de
constitució
del sindicat

Motius

Individu/s

Nunci davant el rei

Narcís de la Via,
Intercedir en el
ciutadà de Girona
compartiment de
50.000 ll. pel dot que
el rei Martí volia
donar a la infanta
Isabel per maridar
amb Jaume d’Aragó
(iniciativa de Pere III);
farà compartiment
juntament amb
Manuel de Rajadell,
cavaller, Ramon Savall
i Feliu Ferrer, ciutadà
Barcelona
Síndics Corts de Perpinyà
Narcís de la Via i
- Sant Cugat del Vallès Francesc I Segurioles,
Barcelona
ciutadans de Girona,
nomenen procuradors
substituts Guillem
Ravat, escrivà ciutadà
de Girona (instància
de 1405/11/24) i
Bernat Bosc, escrivà,
ciutadà de Girona
(segons instància
de 1406/01/11).
També actua com
a procurador dels
primers Martí Palanca,
mercader de Perpinyà.
A St. Cugat, al
1406/05/17, consta com
a síndic Jaume Aulina
(també en substitució
temporal de Segurioles
i de la Via per part de
Bernat Net). Finalment,
a Barcelona hi va el
síndic titular, Narcís de
la Via

Missatgeria / síndic Corts

Salari

AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 18, reg. 3, f. 59,
1413/09/12; AMGi,
Urbanisme i obres,
reg. 11675, f. 5r-v,
1407/06/20; f. 21v-22r,
1408/09/22; AMGi,
I.1.1., n. 41,
f. 72r-v, 1411/03/04

AMGi, I.1.1., n. 39,
f. 6r-7r, 1405/08/24

Referència arxivística
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Nunci davant el rei

Nunci davant el rei

Nuncis davant el rei

Síndics parlament de
catalans a Montblanc,
continuat a Barcelona

1409/09

1409

1410

1410/08

Pere Desbac (jurat),
Narcís de la Via i
Francesc I Segurioles

Ramon I Sampsó,
Francesc I Serra
llicenciat en lleis, Joan
de Dons (jurats)
Ramon I Sampsó

Individu/s

Els dotze prohoms
que actuen de
representants del
Principat els han
enviat lletra notificant
la mort del rei, però
no es troba ningú que
hi vulgui anar
Debatre sobre la
Guillem II Domenja,
successió del rei
doctor en lleis, i
Francesc II Santceloni

Perquè fos proveïda
la batllia de Girona
al cavaller Bernat de
Vilarig

Motius

A finals de 1411
se’ls envia credencial
per anar davant el
papa, l’arquebisbe de
Tarragona i Guerau
Alemany Cervelló,
governador general de
Catalunya129

Salari

AMGi, I.1.2.1, llig. 8,
reg. 3, s. f., 1410/08/08;
AMGi, I.1.1., n. 41,
f. 76r-80r, 1411/09/29

AMGi, I.1.2.1 [ordin.
jurats], llig. 8, reg. 3,
s. f., 1409/06/12
AMGi, I.1.2.1., llig. 8,
reg. 3, s. f., 1410/06/13

AMGi, I.3.3.1.1.,
llig. 18, reg. 3, f. 23r,
1410/04/24

AMGi, Urbanisme i
obres, reg. 11675,
f. 21r-v, 1408/09/12

Referència arxivística

locals i elits a la

Catalunya
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129. AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 3, s. f., 1411/12/12.

Nuncis davant el rei

Missatgeria / síndic Corts

1408

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
761

Nuncis davant el rei

1414/01

Individu/s

Salari

Referència arxivística

Joan Sarriera, Pere III
AMGi, I.1.1., n. 42,
Trilla (jurats), Francesc
f. 54r-55v (1412/11/26),
II Santceloni, Guillem
56r-v (1412/11/26)
II Domenja (missatgers
al parlament del
General de Catalunya
de 1410-1412)
AMGi, I.1.1., n. 43,
Coronació de Ferran I Joan Sarriera i Ramon I
Sampsó, acompanyats
f. 21r-v, 1414/01/20
d’Antequera
d’Antoni Agullana
Sobre la intenció de
Antoni Agullana, doctor Hi estigué 171 dies a AMGi, I.1.1, n. 43,
f. 9r-10r, 1414/01/03;
crear el principat de
en lleis
25 s. per dia130
ibíd, f. 21r-v,
Girona per a l’infant
1414/01/20
Alfons
Convocatòria del rei
Antoni Agullana, doctor
AMGi, I.1.1., n. 43,
Ferran de 1414/02/17 en lleis
f. 35r-36v, 1414/03/13
Sol·licitar-li que
Antoni Agullana, doctor
AMGi, I.1.1., n. 44,
celebri Corts a Girona en lleis
f. 32r-33v, 1418/08/01
i altres afers del
patrimoni reial
AMGi, I.1.1., n. 44,
Convocatòria del rei
Cal estudiar si és
Alfons (1418/09/01)
possible enviar-hi
f. 36r-38r, 1418/09/01,
síndics i, finalment, es
f. 38r-39v, 1418/09/09
per rebre dos
missatgers per uns
declina
afers

Retre-li homenatge,
segons convocatòria
de 20 de desembre a
Barcelona

Motius

AMGi, I.1.1., n. 43, f. 61r, 1414/09/27.

Nuncis davant el rei

1418/09

130.

Nunci davant el rei

Síndics Corts de Tortosa

1418

1414/03

Nuncis davant el nou rei
Ferran I

1412/12

Nunci davant el rei

Missatgeria / síndic Corts

Data de
constitució
del sindicat
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Síndics Corts de Sant
Cugat

1419/04

Individu/s

Els jurats nomenen
tres persones per
cada mà que podran
rebre la revelació dels
secrets d’aquestes
corts.131 Al 1421 hi
ha encara grans
dificultats per pagarlos el salari (diversos
docs.)

Salari

AMGi, I.1.1., n. 46,
f. 25r-27v, 1421/04/09,
f. 31v-35r, 1421/06

AMGi, I.1.1., n. 45,
f. 24r, 1419/04/22,
24v-26r (1419/04/25),
31r-32r (1419/05/09)

AMGi, I.1.1., n. 45,
f. 15v-17v, 1419/02/27

Referència arxivística

Catalunya
baixmedieval

130. AMGi, I.1.1., n. 45, f. 41r, 1419/07/02.

S’acorda al consell la
necessitat de nomenar
nunci davant el rei per
revocar penes aplicades
pel governador general
de Catalunya i evitar
demanda del maridatge
de la infanta Maria,
que s’ha de casar amb
el rei de Castella. No
es produeix elecció,
però
Convocades pel
Nicolau Anglès,
rei amb lletra de
mercader, ciutadà de
1419/03/24
Girona. S’hi afegeix
Miquel Pere, ciutadà
de Girona, un dels
jurats, però aquest té
potestat per nomenar
substitut seu i serà,
doncs, Joan Savall,
llicenciat en lleis
Convocades per la
Joan Savall (és qui rep
reina Maria amb lletra memorial)
de 1421/03/18 per a 21 S’havien nomenat
d’abril a Tortosa
prèviament Francesc
Masaller, mercader,
Francesc Ravat i Pere
Valmanya, escrivans,
ciutadans de Girona

Motius

locals i elits a la

1421/04/09 Síndics Corts de
Barcelona

Nuncis davant el rei

Missatgeria / síndic Corts

1419/02

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
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Missatgeria / síndic Corts

Nunci davant Bernat de
Cruïlles i diputats del
General

Nunci davant el rei
o batlle general de
Catalunya

1427/10

Nuncis citats pel rei

Nunci davant el rei

1424/10

1424/07/19 Nunci davant el rei

1423/05/20 Nunci davant el rei

1422/11

1422/11/17 Nunci davant l’audiència
reial

Data de
constitució
del sindicat

AMGi, I.1.1., n. 47,
f. 40r, 1424/10/18

Narcís Miquel, ciutadà
de Girona

AMGi, I.1.1., n. 48,
f. 68r-v, 1427/10/24

AMGi, I.1.1., n. 48,
f. 67v, 1427/10/11, 68r
(1427/10/11)

AMGi, I.1.1., n. 47,
f. 25v-26r, 1424/07/19

Excusen assistència

AMGi, I.1.1., n. 46,
f. 139v-140r, 1423/05/20

Nicolau Anglès

AMGi, I.1.1., n. 46,
f. 99r-v, 1422/11/17

Referència arxivística

AMGi, I.1.1., n. 46,
f. 100r, 1422/11/?

Nomenat pels jurats
i els cònsols de mar
amb salari (5 s.
per dia) assignat al
vectigal de la llotja

Salari

Jaume Anglès (jurat)

Antoni Valmanya,
verguer dels jurats

Individu/s

Miquel Pere, notari;
acaba sent ell o Narcís
Miquel i Guillem
Jordà, notari, ciutadà
de Barcelona
Rei demana missatgers Atès que la univ. està
per ordenar sobre el
carregada de molts
fet de la moneda
deutes, s’escriu lletra
excusatòria

Cercar procés entre
Antoni Agullana i la
ciutat
Per obtenir provisió
de la reina perquè
el clavari de les
imposicions pugui
pagar despeses d’un
sindicat de reducció
Defensar greuge
(presentat a corts) que
Girona pagui lleuda
a Barcelona (i per
combatre el greuge
pel qual ja s’havia
constituït abans síndic
Joan Ros, notari de
Barcelona)
Citats pel rei per
tractar sobre la
seguretat de la mar
Defensar privilegi
d’exempció de
demandes de
coronació
Fer avinença per
demanda de maridatge
de la infanta Elionor

Motius
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Síndics Corts de
Barcelona (traslladades a
Tortosa)

Nunci davant el rei

Síndics Corts de
Barcelona

1429/10

1431/01

1431/08

Defensar condemna
del rei per hosts
fallides (8.000 ll.
correspondrien a
Girona), també per
obtenir llicència per
emissió de censals
Convocatòria del rei
Alfons de 1430/07/20

Convocatòria de
Princeps namque per
la guerra amb el rei
de Castella
Convocatòria del rei
Alfons de 1429/10/22

Motius

Ramon II Sampsó

No es nomena síndic
en aquesta acta;
Francesc I Segurioles
deia ser-ho, però es
vol que se li moderi el
salari;132 acaben essent
síndics Pere I Terrades,
Narcís Miquel (jurat) i
Ramon I Sampsó133
No es detecta cap
nomenament (sí de
síndic per emissió)

Narcís Miquel (jurat)

Individu/s

AMGi, I.1.1., n. 49,
f. 77r-78r, 1429/07/21

Referència arxivística

No havia de rebre
cap salari; el síndic
ha de jurar privilegi
de l’infant Joan de
1386 sobre els salaris

AMGi, I.1.1., n. 50,
f. 82v-86r, 1431/08/09;
sindicat a Sampsó
revocat el 1434: AMGi,
I.1.1., n. 52, f. 15r,
1434/06/01

AMGi, I.1.1., n. 50,
f. 68r-69r, 1431/01/03,
f. 70r-71r, 1431/02/07

Debat sobre si poden AMGi, I.1.1., n. 49,
nomenar-lo els jurats f. 80v-81v, 1429/10/21
o ha de passar pel
consell

Salari

locals i elits a la

Catalunya
baixmedieval

132. AMGi, I.1.1., n. 49, f. 80v-81v, 1429/10/21.
133. Nomenament a AMGi, I.1.1., n. 50, f. 16r-17r, 1430/02/03. Se’ls envia el memorial dels jurats: AMGi, I.1.1., n. 50, f. 11r12 bis, 1430?

Nuncis davant el rei

Missatgeria / síndic Corts

1429/01

Data de
constitució
del sindicat

Institucions
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1439/08

1439/01

1437/04

1436/05

1435/10

1435/09

Data de
constitució
del sindicat

Motius

Síndic parlament de
Barcelona
Síndics Corts de Tortosa
Convocatòria de la
reina de 1439/05

Lletra dels consellers
de Barcelona
(1435/08/28) que el
rei havia estat pres a
Ponça
Síndics Corts de Montsó Crida de la reina i
del lloctinent del rei
(lletra de 1435/10/15)
sobre la captura
del rei i necessitat
de Corts Generals
a Montsó el 15 de
novembre vinent
Convocatòria de la
Síndics a les Corts de
Barcelona/ finalment són reina (no lletra) / de
generals i se celebraran a 1436/04/14
Montsó
Nunci davant la reina
Defensar la ciutat de
la nova pràctica de
formació del consell

Nuncis a Barcelona

Missatgeria / síndic Corts

Bernat II Escala,
ciutadà de Girona
Bernat II Escala i
Eimeric II de la Via

Finalment, Pere
Valmanya, notari de
Barcelona

Ramon II Sampsó,
Narcís Miquel (jurat)

Ramon I Sampsó
(jurat), Narcís Miquel

Narcís Miquel, ciutadà
de Girona

Individu/s

Molta dissensió.
Alguns volien que es
conservés sindicat
de Sampsó i Miquel;
altres només volien
un missatger

Salari acostumat de
20 s. per dia

Salari

AMGi, I.1.1., n. 55,
f. 15v-17r, 1439/01/28
AMGi, I.1.1., n. 55,
f. 28v-30v, 1439/08/19,
f. 31r, 1439/08/22

AMGi, I.1.1., n. 54,
f. 22r-25v, 1437/04/06

AMGi, I.1.1., n. 53,
f. 23v-24v, 1436/05/13

AMGi, I.1.1., n. 52,
f. 76v-77v, 1435/08/31;
es renova la missatgeria a AMGi, I.1.1., n.
52, f. 87r, 1435/09/21
AMGi, I.1.1., n. 52,
f. 92r-94v, 1435/11/04

Referència arxivística
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Nunci davant la reina

1440

Nunci davant el rei

Nunci davant la reina

1439

1441/02

Nunci davant la reina

Missatgeria / síndic Corts

1439/10

Data de
constitució
del sindicat

Sembla que no se’n
nomena cap
Pere III Santmartí
(jurat)

Individu/s

Defensar-se de
Pere II Escala
comissari per inquirir
usures a la ciutat
Necessitat de defensar El consell autoritza
privilegis
nomenament però
no es documenta la
designació de cap
síndic

Obtenir provisió per
utilitat de la ciutat

Motius

Referència arxivística

AMGi, I.1.1., n. 56,
f. 25r-v, 1441/02/11

AMGi, I.1.1., n. 54,
f. 137r-141r, 1439/10/30
Havia estat nomenat
per jurats anteriors:
AMGi, I.1.1., n. 55,
f. 44v, 1439/11/17
Salari de 20 s. per dia AMGi, I.1.2.1., llig. 9,
reg. 4, f. 3r, 1440/10/25

Discussió sobre si
percebre salari o no

Salari

Institucions
locals i elits a la

Catalunya
baixmedieval
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Taula 23
Procedència geogràfica i perfil social dels oficials reials
de la demarcació de Girona (1345-1445)

Càrrec

Veguer

Forans
(aristocràcia
militar/curials
forans)

%

Residents al
bisbat de Girona
(aristocràcia
militar/altres)

%

Ciutadans
de Girona

%

Altres o
desconeguts

%

Total

18 (16+2)

51,4

16

45,7

1

2,86

-

-

35

Batlle

7 (4+3)

17,95

8 (4+4)

20,51

24

61,54

-

-

39

Sotsveguer

4 (1+3)

12,5

4 (1+3)

12,5

24

75

-

-

32

Sotsbatlle

1 (0+1)

5,26

-

-

18

94,74

1

5,26

19

Taula 24
Assiduïtat de membres documentats al consell general (1345-1443)
Nombre de persones

%

Freqüència
(nombre de legislatures)

257

30,06

1

119

13,92

2

74

8,65

3

61

7,13

4

53

6,20

5

43

5,03

6

37

4,33

7

36

4,21

8

27

3,16

9

16

1,87

10

20

2,34

11

14

1,64

12

20

2,34

13

13

1,52

14

65

7,6

≥ 15

Total= 855

-

-

Taula 25
Proporcions entre mans de ciutadans amb més presència al consell
(1345-1443)
Nre. individus

Proporció (%)

Major

Mà

28

43,08

Mitjana

21

32,31

Menor

16

24,62

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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Taula 26
Ciutadans amb més presència al consell general (1345-1443)
Individu

Professió

Mà

Nre. de legislatures
documentat
al consell general

Narcís de la Via

Patrici

Major

28

Francesc I Segurioles

Patrici

Major

28

Arnau II Ferrer

Mercader

Mitjana

26

Ramon I Sampsó

Patrici

Major

26

Joan Medir

Patrici

Mitjana

25

Pere I Terrades

Patrici

Major

25

Francesc I Santceloni

Patrici

Major

24

Ramon de la Via

Jurista

Major

23

Jaume Avellaneda

Patrici

Major

21

Pere II Castell

Patrici

Mitjana

21

Pere II Tortosa

Mercader

Mitjana

21

Miquel II Vilar

Especier

Menor

21

Nicolau Puig

Mercader

Mitjana

20

Francesc I Artau

Argenter

Menor

19

Joan Devesa

Draper

Mitjana

19

Guerau Estruç

Patrici

Major

19

Bernat I Geroní

Mercader

Mitjana

19

Bernat Nuell?

?

Menor

19

Antoni Portell

Mercader

Mitjana

19

Bernat Ribot

Draper

Mitjana

19

Francesc II Santceloni

Patrici

Major

19

Bernat Torrent

Mercader

Mitjana

19

Joan Andreu

Paraire

Menor

18

Guillem II Bell-lloc

Mercader

Mitjana

18

Guillem Bernat Beuda

Mercader

Mitjana

18

Cristòfol Castanya

Especier

Menor

18

Pere I Desvern

Patrici

Major

18

Francesc Esteve

Paraire

Menor

18

Lluís Estruç

Patrici

major

18

Guillem Pellisser

Especier

Menor

18

Francesc II Respart

Mercer

Menor

18

Pere I Sunyer

Patrici

Major

18

Nicolau Cavalleria

Especier

Menor

17
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Individu

Professió

Mà

Nre. de legislatures
documentat
al consell general

Pere I Escala

Patrici

Major

17

Antoni Roca

Draper

Mitjana

17

Pere I Vinyes

Albadiner

Menor

17

Antoni Agullana

Jurista

Major

16

Pere III Benet

Mercader

Mitjana

16

Guillem Calvet

Jurista

Major

16

Bonanat I Cerir

Mercader

Mitjana

16

Jaume Comte

Notari

Menor

16

Bernat II Escala

Patrici

Major

16

Bernat II Estruç

Patrici

Major

16

Gabriel I Miquel

Patrici

Major

16

Narcís Miquel

Patrici

Major

16

Pere II Net

Mercader

Mitjana

16

Narcís Portell

Escrivà-mercader

Mitjana

16

Francesc I Santdionís

Jurista

Major

16

Berenguer II Sarriera

Patrici

Major

16

Bernat III Sarriera

Patrici

Major

16

Joan Sarriera

Patrici

Major

16

Pere Guillem II Sunyer

Patrici

Major

16

Francesc II Adroer

Jurista

Major

15

Guillem I Banyils

Tintorer

Menor

15

Pere Bosc

Especier

Menor

15

Guillem I Castell

Mercader

Mitjana

15

Francesc II de la Via

Patrici

Major

15

Berenguer Espigoler

Jurista

Mitjana

15

Guillem Hospital

Mercader

Mitjana

15

Pere I Miró

Patrici

Major

15

Pere Berenguer Joan
Moles

Botiguer

Mitjana

15

Pere Perpinyà

Paraire

Menor

15

Joan I Prat

Especier

Menor

15

Pere Romeu

Sabater

Menor

15

Bernat II Sitjar

Patrici

Major

15

Institucions

locals i elits a la

Catalunya
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Edat d’ingrés al consell
Individu

baixmedieval
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general

Any d’ingrés al
Edat
Casat/Pactes
consell (o primer que (aproximada) prematrimonials (edat)
documentem)

Ref. d’edat

Ref. per determinar
edat i casament

1. Pere I Avellaneda,
patrici

1394

29

C. 1383 (c. 18)
Neix c. 1365
[esposalles per verba
fetes]

AHG, Gi-05,
vol. 336, s. f.,
1365/11/20; AHG,
Gi-05, vol. 411,
s. f., 1383/11/17

2. Joan Cases, hostaler

1436

36

A. 1421 (amb
menys de 21)

14 anys el
1414

AHG, Gi-01,
vol. 362, s. f.,
1414/12/24; AHG,
Gi-09, vol. 56,
s. f., 1421/11/18

3. Joan Castell, patrici

1388
(mor de seguida:
1389/07-09)

22-29

1381
(amb 15-22 anys)

18-25 anys el AHG, Gi-01,
1384
vol. 224, f. 116r117v, 1384/02/13;
AHG, Gi-05,
vol. 314,
s. f., 1381/04/03

4. Pere III Castell,
patrici

1435

34

5. Eimeric II de la Via

1386

24-29

6. Nicolau II Desvern

1428

24

C. 1427 (c. 23 anys) 18 anys el
1422

7. Pere II Domingo

1418

38

1408 (c. 33 anys)

8. Pere III Escala

1419

22

1414 (amb 17 anys) 15 anys el
1412

1437 (amb 36 anys) 10 anys el
1411

Sense data

AHG, Gi-06,
vol. 123, s. f.,
1411/01/21; AHG,
Gi-02, vol. 191,
f. 9r-v, 1437/12/02

15-20 anys el AHG, Gi-05,
1375
vol. 405, s. f.,
1375/03/31
AHG, Gi-01,
vol. 385, s. f.,
1422/08/21; AHG,
Gi-01, vol. 400,
s. f., 1427/03/04

18-25 anys el AHG, Gi-01,
1400
vol. 260,
f. 91v-92r,
1400/06/21
AHG, Gi-01,
vol. 354, s. f.,
1412/11/22; AHG,
Gi-01, vol. 362,
s. f., 1414/01/30
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consell (o primer que (aproximada) prematrimonials (edat)
documentem)

Ref. d’edat

Ref. per determinar
edat i casament

9. Arnau II Ferrer,
mercader

1403

38

C. 1401 (amb c. 36
anys)

1 any el 1366 AHG, Gi-01,
vol. 77, f. 142r-v,
1366/02/03; AHG,
Gi-10,
vol. 45, f. 74v-78r,
1401/09/09

10. Bernat I Geroní,
mercader

1370

29

Sense data

14 anys el
1355

AHG, Gi-05,
vol. 86, f. 22v,
1355/07/11

11. Francesc Jalbert,
mercader

1368

28

Sense data

15 anys el
1355

AHG, Gi-05,
vol. 81, f. 48r-v,
1355/01/02

12. Guillem II Julià,
mercader

1403

38-45

13. Bernat III Miquel,
patrici

1435

26

A. 1434 (menys de
25 anys)

14 anys el
1423

AHG, Gi-01,
vol. 391, s. f.,
1423/04/14; AHG,
Gi-07, vol. 90,
s. f., 1434/03/02

14. Pere Moles, botiguer

1437

27

Sense data

20 anys el
1435

AHG, Gi-01,
vol. 414-415, 3r
quadern, s. f.,
1435/03/24

1430 (només hi és
tres vegades)

51-57

Sense data

14-20 anys el AHG, Gi-06, vol. 80,
f. 282v-283r,
1393
1393/04/15

16. Guillem Muntanya,
barber

1423

46-48

A. 1409 (moment
imprecís)

23-25 anys el AHG, Gi-01,
1400
vol. 260, f. 20v,
1400/01/28

17. Bonanat Nadal,
notari

1398

57-59

A. 1382 (moment
imprecís)

14-16 anys el AHG, Gi-05, vol. 83,
1355
f. 72v-73v,
1355/10/16

18. Francesc Net,
mercader

1424

30-32

1424 (25-29 anys)

14-18 anys el AHG, Gi-02,
1413
vol. 119,
f. 12v-13r,
1413/05/25; AHG,
Gi-01, vol. 391, s.
f., 1424/07/11

15. Pere Muntaner,
mercader

C. 1383 (amb 18-25 18-25 anys el AHG, Gi-01,
anys)
1383
vol. 130, f. 122v123r, 1383/10/22;
AHG, Gi-05,
vol. 411, s. f.,
1383/02/28

Institucions
Individu

locals i elits a la
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Any d’ingrés al
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Casat/Pactes
consell (o primer que (aproximada) prematrimonials (edat)
documentem)

Ref. d’edat

Ref. per determinar
edat i casament

19. Nicolau Puig, patrici

1399

28-33

C. 1396 (25-30
anys)

20-25 anys el AHG, Gi-01,
1391
vol. 241, f. 166v169v, 1391/10/16;
AHG, Gi-10,
vol. 39, f. 132v-133r,
1398/05/12

20. Francesc Raset,
mercader

1428

19

1427 (18 anys)

18 anys el
1427

AHG, Gi-01,
vol. 401, s. f.,
1427/07/10; AHG,
Gi-01, vol. 401,
s. f., 1427/06/12

21. Bernat II Ricard,
mercader

1430

27

1423 (20 anys)

19 anys el
1422

AHG, Gi-01,
vol. 385, s. f.,
1422/04/21; AHG,
Gi-01, vol. 391,
s. f., 1423/09/19

22. Jofre Santmartí,
patrici

1367

21

Sense data

Neix c. 1346

AHG, Gi-05,
vol. 52, f. 78v,
1346/03/08

23. Joan Vinyoles,
patrici

1383

19-25

Sense data

14-20 anys el AHG, Gi-01,
1378
vol. 210, f. 157v158r, 1378/09/17

Taula 28
Durada de trajectòries de ciutadans més assidus al consell general
(1345-1436)
Període

Durada en anys

Continua després
de 1436?

Narcís de la Via

1379-1427

48

-

Francesc I Segurioles

1385-1434

49

-

Arnau II Ferrer

1403-1436

33

sí

Ramon I Sampsó

1399-1436

37

sí

Joan Medir

1370-1429

59

-

Pere I Terrades

1392-1433

41

-

Guillem II Bell-lloc

1399-1435

36

-

Francesc I Santceloni

1351-1399

48

-

Ramon de la Via

1385-1422

37

-

Jaume Avellaneda

1411-1436

25

sí

Pere II Castell

1391-1434

43

-

Miquel II Vilar

1407-1436

29

sí

Individu
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Taula 29
Ciutadans
Nom

amb més càrrecs de jurat

Professió

(1345-1443)

Mà

Nombre d’exercicis
que és investit jurat

Ramon de la Via

Patrici

Major

7

Pere I Terrades

Patrici

Major

6

Francesc Trilla

Mercader

Mitjana

6

Ramon I Medir

Canviador

Mitjana

6

Joan Sarriera

Patrici

Major

5

Lluís Estruç

Patrici

Major

5

Berenguer II Hospital

Mercader

Menor-Mitjana

5

Guillem Hospital

Mercader

Menor-Mitjana

5

Guillem II Sunyer

Patrici

Major

5

Guillem Arnau

Paraire

Menor

5

Pere I Sunyer

Patrici

Major

4

Bernat II Estruç

Patrici

Major

4

Guillem Bernat Beuda

Mercader

Menor-mitjana

4

Francesc I Beuda

Mercader

Menor-mitjana

4

Pere I Bordils

Patrici

Major

4

Guillem I Castell

Mercader

Mitjana

4

Pere I Desvern

Patrici

Major

4

Guillem I Domenja

Jurista

Mitjana

4

Andreu Figuera

Sastre

Menor

4

Jaume I Marcó

Mercader

Mitjana

4

Joan Marcó

Mercader?

Mitjana

4

Francesc I Santdionís

Jurista

Major

4

Joan Savall

Jurista

Major

4

Francesc I Segurioles

Patrici

Major

4

Ramon I de Bóixols

Patrici

Major

4

Pere Brugueroles

Mercader

Mitjana

4

Francesc Esteve

Paraire

Mitjana

4

Narcís Miquel

Patrici

Major

4

Ramon I Sampsó

Patrici

Major

4

Bernat II Teixidor

Mercader

Mitjana

4

Pere I Cantó

Jurista

Mitjana

3

Francesc I Santceloni

Patrici

Major

3

Francesc II Santceloni

Patrici

Major

3

Pere I Escala

Patrici

Major

3

Institucions

locals i elits a la

Nom

Catalunya

Professió

baixmedieval

Mà
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Nombre d’exercicis
que és investit jurat

Berenguer III Hospital

Mercader

Mitjana

3

Joan Medir

Mercader

Mitjana

3

Guillem Queixàs

Mercader

Menor

3

Pere Tortosa de Queixàs

Mercader

Menor

3

Pere II Tortosa

Mercader

Mitjana

3

Jaume Anglès

Mercader

Mitjana

3

Guillem I Bell-lloc

Mercader

Mitjana

3

Pere II Bell-lloc

Mercader

Mitjana

3

Pere II Bordils

Patrici

Major

3

Guillem II Domenja

Jurista

Major

3

Pere II Ferrer

Mercader

Menor-Mitjana

3

Pere Ginesta

Paraire

Menor

3

Francesc Pabia

Mercader

Mitjana

3

Pere II Prat

Jurista

Major

3

Bernat Ribot

Mercader

Mitjana

3

Berenguer I Sarriera

Patrici

Major

3

Francesc I Serra

Jurista

Mitjana

3

Francesc II Serra (doctor)

Jurista

Major

3

Ramon I Sitjar

Patrici

Major

3

Miquel I Vilar

Pellisser

Menor

3

Cristòfol Castanya

Especier

Menor

3

Bonanat I Cerir

Mercader

Mitjana

3

Pere II Domingo

Mercader

Mitjana

3

Guillem II Guic

Mercader

Menor-mitjana

3

Bernat Llémena

Mercader

Mitjana

3

Pere I Miró

Patrici

Major

3

Pere Berenguer Joan Moles

Mercader

Mitjana

3

Pere III Trilla

-

Mitjana

3

Guillem Muntanya

Barber

Menor

3

Guillem Pellisser

Especier

Menor

3

Pere Perpinyà

Paraire

Menor

3

Joan I Prat

Especier

Menor

3

Nicolau Puig

Mercader

Mitjana

3

Francesc II Respart

Mercer

Menor

3

Jaume Ferrer

Paraire

Menor

3

Jaume I Gironella

Paraire

Menor-mitjana

3
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Taula 30
Recurrència individual a l’executiu (1345-1436)
Nombre de persones

%

Freqüència
(nombre de legislatures)

41

58,57

3

19

27,14

4

6

8,57

5

3

4,29

6

1

1,43

7

Taula 31
Proporcions entre mans de ciutadans amb més recurrència
de l’executiu (1345-1436)
Mà

Nre. individus

%

Major

25

35,71

Mitjana

25

35,71

Menor

14

20

Mobilitat menor-mitjana

6

8,57

Total

70

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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Taula 32
Perfil professional dels jurats (1345-1436)134
Any

1345

1346

1347

1348/011348/08

1348/08 –
1348/12

1349

1350

1351

Mà major

Professió

Mà mitjana

Professió

Mà menor

Professió

Bonanat
Bordils

M

Jaume Bell-lloc

M

Francesc Cervià

M

Andreu
Banyoles

C

Nicolau Campllong

M

Agustí Berenguer

M

Pere I Escala

C

Bonanat I
Tornavells

M

Ramon Colomer

M

Guillem II
Sunyer

C

Guillem I Cerir

M

Guillem I Castell

M

Ramon I
Sitjar

C

Arnau I Campllong

M

Bernat I Ferrer

M

Ramon I
Calvet

C

Bernat I Serra

L

Bonanat Llémena

M

Arnau I de
Vivers

L

Bernat Hospital

M

Guillem Costa

M

Guillem I
Santmartí

C

Pere Puig

M

Guillem Maçanet

M

Francesc I
Terrades

L

Francesc Pabia

M

Joan I Prat

Pere II Prat

L

Guillem I Castell

M

Berenguer II
Hospital

M

Jaume
Monells

L

Guillem I Bell-lloc

M

Joan Cervià

M

Bernat Vic

L

Ramon I Medir

Arnau Vilagran

M

Guillem II
Sunyer

C

Guillem I Domenja

L

Ramon Colomer

M

Domènec
Gornall

C

Miquel Trullàs

M

Guillem Queixàs

M

Ramon I
Sitjar

C

Arnau Rafart

C

Francesc Savarrés

Berenguer I
Sarriera

C

Jaume I Marcó

M

Ramon Tortosa
de Queixàs

CAN

ES-M

CAN

134. Abreviatures utilitzades: C = ciutadà sense professió/patrici; M = mercader
(inclou també individus identificats com a drapers); CAN = canviador; L = expert en lleis
(juristes, doctors i llicenciats en lleis); MED = expert en medicina (doctors i llicenciats
en medicina); N = notari; E = escrivà; ES = especier; PE = pelleter; H = hostaler;
F = flassader; PA = paraire; B = blanquer; A = argenter; B = bosser; PEL = peller;
SAB = sabater; SAS = sastre; JU = jubater; BA = baster; MER = mercer; BL = blanquer;
B = barber; A = albadiner; T = taverner; P = picapedrer; F = ferrer; GUA = guasper;
TEI = teixidor; CA = capeller; AR = argenter; BA = barber; T = tintorer; PI = pintor;
CI = cirurgià.

M
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Mà major

Professió

1352

Eimeric I de
la Via
Pere I Bordils

M

Guillem Jordà

1353

Ramon
Sunyer

M

Bonanat Hospital

Francesc I
Santmartí

M

Ramon Venguí

Guillem II
Sunyer

C

Pere I Escala

1354

1355

1356
1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

C

Mà mitjana

Berenguer I
Santceloni

Professió

C

Mà menor

Guillem Lapart
Joan I Prat

CAN

Professió

M
ES-M

Berenguer II
Hospital

M

L

Pere I Tortosa

M

Francesc Pabia

M

Pere I Ferrer

M

C

Ramon I Medir

CAN

Guillem Queixàs

M

Ramon I
Sitjar

C

Bonanat II
Tornavells

M

Pere Tortosa de
Queixàs

M

Berenguer I
Sarriera

C

Guillem I Castell

M

Joan Cervià

M

Pere I Bordils

M

Francesc I Adroer

L

Arnau I Ramada

M

Lluís Estruç

C

Ramon Ribot

M

Guillem II Guic

H-M

Francesc I
Santceloni

C

Guillem I Domenja

L

Ferrer de
Segurioles

M

Bernat II
Estruç

C

Berenguer Queixàs

M

Pere Verdera

M

Eimeric I de
la Via

C

Francesc Trilla

M

Berenguer II
Hospital

M

Pere I Escala

C

Guillem Jordà

CAN

Arnau Vilagran

M

Jaume
Monells

L

Francesc Pabia

M

Pere I Tortosa

M

Guillem Calvet

C

Guillem Lapart

M

Guillem Hospital

M

Bernat Vic

C

Bonanat II
Tornavells

M

Bernat II Ferrer

M

Francesc I
Santdionís

L

Jaume I Marcó

M

Bartomeu Benet

M

Joan Guerau

L

Guillem I Castell

M

Pere II Ferrer

M

Bernat II
Estruç

C

Ramon I Medir

Bernat I Busquets

M

Ramon II
Malarç

L

Ramon Ribot

M

Guillem II Guic

H-M

Francesc I
Santceloni

C

Francesc Trilla

M

Arnau Vilagran

M

Pere I Bordils

M

Guillem I Bell-lloc

M

M

Francesc I de
la Via

C

Guillem Queixàs

M

Berenguer II
Hospital
Bernat Quart

Narcís I
Santdionís

L

Jaume I Marcó

M

Ferrer de
Segurioles

M

Ramon II
Calvet

C

Arnau II Campllong

M

Guillem Hospital

M

CAN

M

Institucions
Any
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Professió

Mà mitjana

Professió

Francesc I
Terrades

C

Ramon II Provençal

M

Lluís Estruç

C

Bernat Ribot

M

Bartomeu Benet

M

Francesc I
Santdionís

L

Guillem I Vinyoles

L

Bernat Vilar

M

Pere
Berenguer II
Estruç

C

Francesc I Adroer

L

Bernat Preses

M

Bernat II
Estruç

C

Guillem I Castell

M

Joan Rovira

F

Berenguer II
Sarriera

C

Francesc Trilla

M

Guillem Bernat
Beuda

Francesc I
Santceloni

C

Guillem Badia

L

Arnau I Ramada

M

Ramon I de
Bóixols

C

Jaume II Pabia

M

Berenguer
Eimeric

A

Bernat I Sitjar

C

Guillem I Domenja

L

Joan I Prat

ES-M

Guillem II
Sunyer

C

Ramon I Medir

CAN

Mà menor

Pere II Ferrer

Professió

M

C-M

Francesc I Beuda

C-M
PEL

Bernat Malarç

L

Jaume I Marcó

M

Pere Sifré

Arnau Savall

L

Pere III Bell-lloc

M

Miquel I Vilar

PE

1371

Francesc I de
la Via

C

Pere I Cantó

L

Arnau Orriols

PE

Pere Rodeja

L

Guillem I Bell-lloc

M

Ramon Cerir

1372

Pere I Bordils

M

Berenguer II
Hospital

M

Nicolau Cavalleria

Pere II Prat

L

Guillem Parellades

M

Pere Romeu

Bernat II
Estruç

C

Guillem Hospital

M

Pere II Estanyol

C

Bernat II Ferrer

M

Bonanat Riera

SAS

Pere II Ferrer

M

Guillem Benet
des Forn

PA

1373

Pere I Desvern
1374

1375

1376

Guillem
Colteller

MED

B
ES
SAB
M

Bernat Malarç

L

Guillem Peralta

M

Francesc Marrà

SAS

Francesc I
Santdionís

L

Guillem I Domenja

L

Francesc Vilella

JU

Arnau Savall

L

Francesc Trilla

M

Guillem Dolcet

B

Lluís Estruç

C

Pere III Bell-lloc

M

Pere Closella (jr.)

Galceran II
Caselles

L

Bernat Cebrià

L

Pere Ginesta

MER
PA
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Professió

Mà mitjana

Professió

Mà menor

Professió

Guillem II
Sunyer

C

Ramon I Medir

CAN

Bartomeu Tord

N

Ramon I de
Bòixols

C

Francesc Jalbert

M

Nicolau Vilossa

PE

1378

Francesc I
Santdionís

L

Ponç Santacília

M

Guillem Ramon
Joan

ES

Ramon Prat

L

Bernat Ribot

M

Guillem Llobet

1379

Lluís Estruç

C

Joan Marcó

M

Pere Costa

Ramon de la
Via

L

Bernat Llémena

M

Mateu Segúries

Francesc I
Santceloni

C

Guillem Hospital

M

Francesc I Beuda

Guillem
Vengut

L

Bonanat I Cerir

M

Bernat Vilar

1380

1381

1382

1383 (fins
1384/06/08)

1384 (a
partir de
1384/06/10
i fins
1384/12/31)
1385

1386 fins
1388/04/15

1387
(cf. supra)

N
SAS
M
C-M
M

Bernat Desbac

L

Pere I Cantó

L

Bernat I Geroní

M

Francesc II
Adroer

L

Ramon I Medir

CAN

Pere II Estanyol

M

Pere I Sunyer

C

Francesc Trilla

M

Guillem Bernat
Beuda

C-M

Pere I Desvern

C

Pere III Bell-lloc

M

Simó Estrader

ES

Ramon I de
Bóixols

C

Joan Marcó

M

Guillem Arnau

PA

Ramon de la
Via

L

Berenguer II
Hospital

M

Narcís Casesnoves

ES

Bernat I Sitjar

C

Guillem Hospital

M

Pere Romeu

SAP

Antoni Begudà

L

Francesc I Beuda

M

?

Lluís Estruç

C

Guillem II Guic

M

Pere Cerir

B

Pere Guillem I
Sunyer

C

Bernat Llémena

M

Guillem Banyils

N

Francesc I
Santceloni

C

Bonanat I Cerir

M

Miquel I Vilar

PE

Guillem II
Domenja

L

Bernat I Serra, savi

L

Pere Serra

Francesc I
Santceloni

C

Bonanat I Cerir

M

Miquel I Vilar

Guillem II
Domenja

L

Bernat I Serra

L

Pere Serra

A
PE
A

Institucions
Any

1388/04/151388/12/31
1389

1390/01/011390/07/06

1390/07/071390/12/31

1391

Mà major

Professió

Mà menor

781
Professió

Francesc Trilla

M

Francesc Coral

Pere I Sunyer

C

Narcís Albert

M

Pere Ginesta

PA

Joan Sarriera

C

Joan Vinyoles

C

Ponç I Arnau

BL

Bernat II
Sitjar

C

Francesc I Beuda

M

Pere II Estanyol

M

Pere I Desvern

C

Francesc I Serra

L

Jaume Aulina

Guillem Pere
de Reixac

C

Bernat I Geroní

M

Bernat
Saragossana

Lluís Estruç

C

Berenguer
Espigoler

L

Arnau II Ramada

BL-M

Bernat I
Reixac

C

Bernat Ribot

M

Deuslondà Artau

BA

Eimeric I de
la Via

C

Joan Medir

M

Guillem Bonet

T

Francesc I
Segurioles

C

Bernat Vives

M

Guillem Morei

P

C

Joan Marcó

M

Andreu Figuera

SAS

M

Guillem Bernat
Beuda

M

Narcís Bofill

L

Bonanat I Cerir

M

Miquel I Vilar

PE

Pere I Sunyer

C

Pere II Benet

M

Guillem Devesa

PA

Guillem II
Domenja

L

Pere II Castell

M

Guillem I Banyils

T

Joan II Estruç

C

Bernat II Teixidor

M

Ramon Figuera

BL

Ramon Prat

L

L

Berenguer Arloví

ES

Guillem
Vengut

L

Berenguer
Espigoler
Pere Basset

L

Pere Trilla

Narcís de la
Via

C

Joan Marcó

M

Andreu Figuera

SAS

Pere I Cantó,
jurista

L

Joan Medir

M

Francesc Andreu

PE

1393/01/12? Ramon de la
Via

1396

Mà mitjana

baixmedieval

L

Pere II Bordils

1395

Professió

Catalunya

Ramon de la
Via

Pere Guillem
13921393/01/12135 II
Sunyer

1394

locals i elits a la

B

PE-M
ES

F

PA

136. Segons AMGi, I.1.1., n. 26, f. 35v-37r, 1393/01/10, el rei Joan havia inhibit
l’elecció el dia de ninou de 1393 amb lletra de 1392/11/21, si bé el 1392/12/31 havia
permès que es fes el diumenge 12 de gener.
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Any
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Mà major

Francesc II
Santceloni

1399

14001401/06/06

1401/06/071401/12/31

1402

1402/12

1403

1404

1405

Mà mitjana

C

Pere III Trilla

C

Berenguer Capella

Ramon I de
Bóixols

C

Pere I Sunyer
Ramon de la
Via

Professió

Mà menor

PA

N

Jaume Ferrer

PA

Bernat Llémena

M

Bernat
Saragossana

ES

C

Pere Maseller

M

Joan I Jonquera

PA

L

Joan Vinyoles

C

Pere Ginesta

PA

Joan Savall

L

Guillem II Bell-lloc

M

Pere Perpinyà de
Viladevaques

PA

Guillem II
Escala

C

Joan Medir

M

Pere Planell

SAS

Bernat I
Reixac

C

Narcís Albert

M

Pere Collell

GUA

Pere I
Terrades

C

Bernat I Cavalleria

Andreu Figuera

SAS

Guillem II
Escala

C

Berenguer III
Hospital

Pere I
Terrades

C

Bernat I Cavalleria

Guillem II
Escala

C

Berenguer III
Hospital

M

Francesc Guerau

Bernat Pintor

N

Pere Reig

BL

Francesc Escot

PE

M

Bernat Vila

H

MED

Joan Ribot

ES

MED
M
MED

Francesc Guerau
Andreu Figuera

TEI-M
SAS
TEI-M

Joan Savall

L

Bernat II
Sitjar

C

Guillem II
Domenja

L

Jaume Beuda

Francesc II
Adroer

L

Marc Roca

Francesc I
Serra

L

Guillem Bernat
Beuda

M

Bernat I Ricard

CA

Narcís de la
Via

C

Pere II Tortosa

M

Pere Palol

ES

Ferrer II Comelles

M

Bernat Lavanera

BL

Patllari
Serradell

MED

Jaume Eimeric
1406

Professió

Guillem Arnau

Pere I
Terrades
1398

Professió

Ramon de la
Via

L

Ponç II Arnau

M

Francesc I Artau

Jaume Frugell

M

Narcís Portell

MER
AR
E-M

Institucions
Any

1407

Mà major

Ramon
Caselles

1408

Francesc I
Serra

locals i elits a la

Professió

M

L

Ramon I
Sampsó
1409

1410

1411

1414

1415

1416

Mà menor

Professió

Ramon Raset

M

Francesc Esteve

PA

Bernat Net

M

Jaume I Gironella

E

Joan de Dons

L

Pere Lavanera

BL

Nicolau Vilar

M

Guillem Arnau

PA

Pere Brugueroles

M

Jaume Eimeric

MER

Andreu
Cornell

L

Pere II Tortosa

M

Joan I Jonquera

PA

Ramon de la
Via

L

Nicolau Puig

M

Bernat Marc

B

Francesc I
Segurioles

C

Guillem II Julià

M

Pere I Banyils

T

Pere II Bordils

M

Pere III Trilla

M

Francesc Borrassà

PI

C

Lluís Tord

M

Pere Perpinyà

PA

D

Pere III Trilla

M

Francesc Borrassà

PI

Joan Sarriera

C

Lluís Tord

M

Pere Perpinyà

PA

Ramon I
Sampsó

C

Pere II Castell

M

Guillem Pellisser

ES

Pere I Miró

C

Ponç II Arnau

M

Francesc I
Banyils

T

Joan Savall

L

Bernat II Busquets

M

Miquel II Vilar

ES

Antoni Adroer

C

Pere Berenguer
Joan Moles

M

Joan Andreu

PA

Pere II
Santmartí

C

Jaume Anglès

M

Pere I Banyils

T

Nicolau Puig

M

Francesc Esteve

PA

Lluís Tord

M

Jaume I Gironella

Joan I Anglès

M

Pere Bosc

ES

Joan Sarriera

C

Francesc II de
la Via
1417

Professió

783

L

Joan Sarriera

1413

Mà mitjana

baixmedieval

Pere Desbac

1412
Pere II Bordils
(reelegeixen
els de 1411)
136

Catalunya

E

Francesc II
Santceloni

C

Nicolau Anglès

M

Guillem Arnau

PA

Pere I Desvern

C

Pere II Benet

M

Jaume Ferrer

PA

136. Segons es deia a finals de 1412, l’elecció de nous jurats s’havia de fer de
manera normal l’1 de gener de 1413: AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. 4, f. 59r, 1412/11/21.
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Any

1418

1419

1420

1421

1422
1423

1424

1425

1426

1427

1428

Albert Reixach Sala
Mà major

Professió

Mà mitjana

Professió

Mà menor

Professió

Pere I
Terrades

C

Pere Berenguer
Joan Moles

M

Jaume Arloví

B

Francesc I
Segurioles

C

Antoni Roca

M

Pere Trilla

PA

Joan Savall

L

Miquel Pere

N

Narcís Ginesta

PA

Bernat III
Sitjar, Sr. de
la domus
de Sitjar

C

Antoni Portell

M

Cristòfol Castanya

ES

Joan Sarriera

C

Ramon Raset

M

Guillem Pellisser

ES

Francesc II
Serra

L

Nicolau Vinyoles

M

Bartomeu Agustí

PA

Francesc II
Santceloni

C

Bernat Net

M

Jaume Ferrer

PA

Nicolau I
Bordils

C

Pere III Domingo

M

Guillem Artau

BA

Pere I Miró

C

Pere II Tortosa

M

Joan Andreu

PA

Arnau Camós

C

Jaume Anglès

M

Antoni Coll

ES

Pere I
Terrades

C

Pere Berenguer
Joan Moles

M

Guillem Arnau

PA

Narcís Miquel

C

Joan Devesa

M

Francesc II
Respart

Pere II
Santmartí

C

Bernat II Teixidor

M

Francesc Esteve

PA

Jaume
Avellaneda

C

Narcís Portell

M

Mateu Nuell

BA

Francesc I
Segurioles

C

Joan I Anglès

M

Pere Bosc

ES

Francesc III
Santceloni

C

Antoni Roca

M

Guillem
Muntanya

CI

Francesc II
Serra

L

Pere Brugueroles

M

Cristòfol Castanya

ES

Pere Guillem
II Sunyer

C

Nicolau Frugell

M

Pere Mor

BL

Pere I
Terrades

C

Jaume Anglès

M

Bartomeu Agustí

PA

Guerau Estruç

C

Berenguer Ferrer
sa Sala

N

Bernat Andreu

PA

Pere I Miró

C

Joan Cavalleria

M

Francesc I Artau

AR

Bernat III
Escala

C

Pere III Domingo

M

Francesc II
Respart

MER

MER

Institucions
Any

locals i elits a la

Catalunya

Professió

Narcís Miquel

C

Pere Brugueroles

M

Francesc Esteve

PA

Pere II Escala

C

Joan Devesa

M

Guillem
Muntanya

CI

Ramon I
Sampsó

C

Bernat II Teixidor

M

Guillem Pellisser

ES

Antoni
Agullana

L

Ferrer III Comelles

M

Nicolau Banyils

T

Pere I
Terrades

C

Arnau II Ferrer

M

Pere II Banyils

T

Nicolau Puig

C

Bernat Vilarnau

M

Joan Vilar

PA

Narcís Miquel

C

Pere Brugueroles

M

Bernat Cendra

Bernat II
Reixac

C

Joan I Banyils

E

Pere Jaume Bosc

Pere II Escala

C

Ramon III Medir

M

Francesc II
Respart

Guillem II
Bell-lloc

C

Joan Escuder

N

Guillem Ribot

ES

1434

Francesc II
Serra

L

Ferrer II de
Comelles

M

Guillem
Muntanya

CI

Joan Gornall

C

Antoni Portell

M

Nicolau Banyils

1435

Ramon I
Sampsó

C

Pere III Domingo

M

Cristòfol Castanya

ES

Francesc III
Terrades

C

Bernat Vilarnau

M

Joan Vinyes

PA

Narcís Miquel

C

Bernat II Teixidor

M

Pere II Banyils

T

Antoni de
Mesa, llic. en
lleis

L

Jaume I Gironella

E

Francesc Mestre

1430

1431

1432

1433

1436

Professió

Mà menor

785

Mà major

1429

Mà mitjana

baixmedieval

Professió

?
ES
MER

T

ES
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Taula 33
Ciutadans amb més càrrecs de jurat alhora que presència al consell
Nom

Nombre d’exercicis investit jurat

Ramon de la Via

7

Pere I Terrades

6

Joan Sarriera

5

Lluís Estruç

5

Guillem Hospital

5

Guillem Arnau

5

Pere I Sunyer

4

Bernat II Estruç

4

Guillem Bernat Beuda

4

Guillem I Castell

4

Pere I Desvern

4

Francesc I Santdionís

4

Francesc I Segurioles

4

Francesc Esteve

4

Narcís Miquel

4

Ramon I Sampsó

4

Bernat II Teixidor

4

Francesc I Santceloni

4

Pere I Escala

3

Joan Medir

3

Guillem I Bell-lloc

3

Bernat Ribot

3

Cristòfol Castanya

3

Bonanat I Cerir

3

Pere I Miró

3

Pere Berenguer Joan Moles

3

Guillem Pellisser

3

Pere Perpinyà

3

Joan I Prat

3

Nicolau Puig

3

Francesc II Respart

3

Jaume Ferrer

3

Jaume I Gironella

3

Francesc II Santceloni

3

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

787

baixmedieval

Taula 34
Comparació entre el primer any d’accés al consell i el primer
nomenament com a jurat (1345-1436)
Individu

Nombre de càrrecs
de jurat

Primera
legislatura
al consell

Primera legislatura
nomenat jurat

Diferència

Ramon de la Via

7

1385

1379

Pere I Terrades

6

1392

1401/06

9

Joan Sarriera

5

1383

1389

6

Lluís Estruç

5

1351

1356

5

Guillem Hospital

5

1362

1359

Guillem Arnau, paraire

5

1379

1383

4

Pere I Sunyer

4

1369

1382

13

Bernat II Estruç

4

1364

1357

Guillem Bernat Beuda

4

1368

1367

Guillem I Castell

4

1345

1346

1

Pere I Desvern

4

1369

1373

4

Francesc I Santdionís

4

1360

1360

Francesc I Segurioles

4

1385

1391

6

Francesc Esteve

4

1403

1407

4

Narcís Miquel

4

1414

1423

9

Ramon I Sampsó

4

1399

1408

9

Bernat II Teixidor

4

1386

1394

8

Francesc I Santceloni

4

1351

1357

6

Pere I Escala

3

1347

1346

Joan Medir

3

1370

1391

Pere II Tortosa

3

1414

1404

Francesc II Santceloni

3

1386

1397

11

Guillem I Bell-lloc

3

1345

1349

4

Bernat Ribot

3

1367

1365

Cristòfol Castanya

3

1414

1419

5

Bonanat I Cerir

3

1373

1380

7

Pere I Miró

3

1411

1413

2

Pere Berenguer Joan Moles

3

1407

1414

7

Guillem Pellisser

3

1406

1413

7

Pere Perpinyà

3

1383

1399

16

Joan I Prat

3

1345

1348

Nicolau Puig

3

1399

1410

11

Francesc II Respart

3

1418

1423

5

21
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Taula 35
Ciutadans amb més càrrecs de jurat però poca presència al consell
Nre. càrrecs
jurat

Nre. càrrecs consell

Primer
any al
consell

Primer
any
jurat

Diferencial

Andreu Figuera

4

9 (1389-1412)

1389

1392

3

Pere Brugueroles

4

12 (1405-1432)

1405

1409

4

Jaume Anglès

4

12 (1411-1428)

1411

1415

4

Francesc I Serra

3

9 (1383-1397)

1383

1390

7

Pere II Domingo

3

14 (1418-1435)

1418

1421

3

Guillem Muntanya

3

14 (1423 i
continua després
de 1436)

1423

1425

2

Francesc II Serra

3

13 (1418-1434)

1418

1420

2

Jaume Ferrer

3

8 (1397-1421)

1397

1397

0

Jaume I Gironella

3

11 (1400-1436)

1400

1407

7

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

789

Taula 36
Trajectòria d’accés a l’executiu de membres de la mà menor
Nre. càrrecs
jurat

Nre. càrrecs consell

Primer any
al consell

Primer any
jurat

Diferencial

Joan Andreu, paraire

2

18 (1394-1429)

1394

1414

20

Bernat Andreu, paraire

2

13 (1423 i
continua després
de 1436)

1423

1427

4

Pere I Banyils, tintorer

2

3 (1411-1414)

1411 (hi ha
un llarg buit
del consell els
primers anys
del segle xv)

1410

-

Pere II Banyils, tintorer

2

7 (1430 i continua
després de 1436)

1430

1431

1

Miquel II Vilar, apotecari

2

21 (1407 i
continua després
de 1436)

1407

1414

7

Bartomeu Agustí, paraire

2

11 (1418-1429)

1418

1420

2

Guillem Artau, baster

2

10 (1419-1429)

1419

1421

2

2 (en
realitat
reelegit
1411 i
1412)

5 (1412-1421)

1412

1411(reelegit
per 1412)

-

Pere Bosc, apotecari

2

15 (1406-1427)

1406

1416

10

Jaume Eimeric, mercer

2

9 (1403-1427)

1403

1405

2

Francesc Guerau, teixidor

2

6 (1402-1429)

1402

1401

-

Joan I Jonquera, paraire

2

9 (1393-1412)

1393

1398

5

Pere Mor, blanquer

2

8 (1422 i continua
després de 1436)

1422

1426

4

Guillem Ribot, apotecari

2

11 (1424 i
continua després
de 1436)

1424

1433

9

Pere Romeu, sabater

2

15 (1367-1390)

1367

1372

5

Bernat Saragossana, apotecari

2

7 (1386-1412)

1386

1390

4

Francesc Borrassà, pintor
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Taula 37
Trajectòria en l’organigrama municipal dels ciutadans
amb més recurrència de l’executiu (1345-1443)

1379 jurat mà major
1383-84/06 jurat mà major
1388 jurat mà major i nunci davant el rei
1390 nunci davant el rei
1391 nunci davant el rei
Ramon de la Via,
llicenciat en lleis

1393 jurat mà major
1396 nunci davant la reina (finalment revocat)
1397 nunci davant la reina i davant del rei Martí (retre-li
homenatge)
1399 jurat mà major
1404 nunci davant el rei
1406 jurat mà major
1410 jurat mà major
1357 sobreposat de les obres
1358 jurat mà mitjana
1362 jurat mà mitjana
1364-auditor de comptes
1367 jurat mà mitjana
1369 clavari de les imposicions
1369 ordenador de talla (mà mitjana)

Francesc Trilla,
mercader

1369 síndic per obres muralles
1369 síndic per emissió de gra
1370 clavari de les imposicions
1371 clavari de les imposicions
1375 jurat mà mitjana
1379 auditor de comptes
1381 ordenador de talla (mà mitjana)
1382 jurat mà mitjana
1382-1385 cònsol de l’Hospital Nou
1385 ordenador de talla
1388/04-12 jurat mà mitjana

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

1349 jurat mà menor
1353 auditor de comptes
1354 jurat mà mitjana
1355 clavari de les imposicions
1369 síndic de la ciutat al Parlament reial
1357 clavari de les imposicions
1361 clavari de les imposicions
Ramon I Medir,
canviador

1369 jurat mà mitjana
1362 clavari de les imposicions
1363 clavari de les imposicions
1364 clavari de les imposicions
1365 clavari de les imposicions
1366 clavari de les imposicions
1369 jurat mà mitjana
1374 síndic d’emissió de deute
1375 clavari de les imposicions
1377 jurat mà mitjana / clavari dels jurats
1381 jurat mà mitjana
1392 sobreposat de les obres
1394 mostassaf
1369 nunci davant del rei
1397 jurat mà major i clavari dels jurats
1369 nunci davant del rei
1401-1402 jurat mà major
1411 cònsol de l’Hospital Nou
1418 jurat mà major

Pere I Terrades, patrici

1421 auditor de comptes
1423 jurat mà major
1424 auditor de comptes
1427 jurat mà major i clavari dels jurats
1429 auditor de comptes
1369 síndic de la ciutat a les Corts
1430 cònsol de l’Hospital Nou
1431 jurat mà major
1432 sobreposat de les obres
1369 cònsol de l’Hospital Nou
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1389 jurat mà major i síndic emissió deute per això
1401 síndic emissió deute (perpetuals)
1402 síndic emissió (potser continuació anterior només)
1411 jurat mà major

Joan Sarriera, patrici

1412 (reelecció d’equip) jurat mà major i nunci davant el
1369 nou rei Ferran
1412 sobreposat de les obres (coincidint amb reelecció
1369 «forçosa» de 1412) i administrador de partida per
1369 obra dels murs
1414 nunci davant el rei, coronació
1416 jurat mà major
1418 sobreposat de les obres
1420 jurat mà major
1356 jurat mà major
1359-1362 sotsveguer
1365 jurat mà major
1365 síndic de la ciutat a les Corts
1365 diputat del General al bisbat de Girona
1376 jurat mà major

Lluís Estruç, patrici

1376 síndic de la ciutat a les Corts
1379 jurat mà major
1381 ordenador de talla (per la mà major)
1385 jurat mà major
1385 nunci davant el rei
1386 nunci davant el rei i de l’infant
1391 nunci davant el rei
1391 ordenador de talla (per la mà major)
1392 nunci davant el rei
1348 jurat mà menor
1353 jurat mà menor
1357 auditor de comptes

Berenguer II Hospital,
mercader

1358 jurat mà menor
1362 síndic de la ciutat a les Corts
1363 jurat mà menor
1365 adjunt als jurats en emissió de deute
1372 jurat mà mitjana
1374 clavari de la ciutat

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

1359 jurat mà menor
1362 auditor de comptes
1364 jurat mà menor i tinent dels comptes (?)
1373 jurat mà mitjana
Guillem Hospital,
mercader

1376-1377 síndic en emissió de deute
1377 nunci davant l’infant
1377-1380 síndic en novació de deute
1380 jurat mà mitjana
1384/06-12 jurat mà mitjana
1385/04-1386 batlle
c. 1396 diputat local del General
1346 jurat mà major
1350 jurat mà major
1354 jurat mà major

Guillem II Sunyer,
mercader

1355 nunci davant del Papa
1356 síndic de la ciutat a les Corts
1357 síndic de la ciutat a Parlament
1359 síndic del braç reial
1359-1362 batlle
1369 jurat mà major
1377 jurat mà major
1383-1384/06 jurat mà menor
1397 jurat mà menor

Guillem Arnau, paraire

1399 ordenador talla (per la mà menor)
1400 adjunt als jurats per ordenar talla
1408 jurat mà menor
1417 jurat mà menor
1423 jurat mà menor
1369 mostassaf
1371 síndic reconeixement de deute
1382 jurat mà major

Pere I Sunyer, patrici

1388 jurat mà major
1393 jurat mà major
1394 nunci davant el rei
1396 nunci davant la reina
1398 jurat mà major
1398-1400 sotsveguer
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1357 jurat mà major
1358 cònsol de l’Hospital Nou
1360 comissió per ús d’ingressos fiscals
1361 jurat mà major
1361 síndic de la ciutat a Corts
1366 síndic de la ciutat a Parlament

Bernat II Estruç, patrici

1367 jurat mà major
1369 auditor de comptes
1373 jurat mà major
1375-1377 batlle
1386 sobreposat de les obres
1386-1390 cònsol de l’Hospital Nou
1393 sobreposat de les obres
1396 nunci davant la reina
1396 síndic emissió deute
1368 jurat mà menor
1369 ordenador talla
1370 cònsol de l’Hospital Nou
1372 auditor de comptes

Guillem Bernat Beuda,
mercader

1379 auditor de comptes
1382 jurat mà menor i clavari dels jurats
1382 cònsol de l’Hospital Nou
1383 cònsol de l’Hospital Nou
1385 síndic emissions deute
1385 ordenador talla
1392 jurat mà mitjana
1404 jurat mà mitjana
1369 jurat mà menor

Francesc I Beuda,
mercader

1380 jurat mà menor
1380 nunci a l’exèrcit reial (Querol)
1384 jurat mà mitjana
1389 jurat mà mitjana
1351 síndic cancel·lació deute
1351 cònsol de l’Hospital Nou
1352 jurat mà major
1356 jurat mà major

Pere I Bordils, patrici

1359-1367 cònsol de l’Hospital Nou
1362 auditor de comptes
1363 jurat mà major
1366 auditor de comptes
1372 jurat mà major
1374 síndic per a la importació de gra
1379 auditor de comptes

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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1346 jurat mà menor (?)
1348/06-12 jurat mà mitjana
1355 jurat mà mitjana
1359-1367 cònsol de l’Hospital Nou
Guillem I Castell,
mercader

1360 nunci davant el rei
1361 jurat mà mitjana
1362 adjunt als jurats per emissió deute
1364 síndic de la ciutat a Corts
1365-1366 síndic emissió deute
1367 jurat mà mitjana
1371 síndic reconeixement de deute
1373 jurat mà major
1376-1377 síndic signar debitori en nom de la ciutat

Pere I Desvern, patrici

1382 jurat mà major
1390 jurat mà major
1417 jurat mà major (és clavari dels jurats el seu fill
1365 Pere II i no ell)
1348 cònsol de l’Hospital Nou
1358 nunci davant el rei
1350 jurat mà mitjana

Guillem I Domenja,
jurista

1355 cònsol de l’Hospital
1357 jurat mà mitjana
1362 comissió emissió deute
1365 adjunt als jurats en emissió deute
1369 jurat mà mitjana
1375 jurat mà mitjana
1391 ordenador de talla (per la mà menor)
1392-1393 jurat per la mà menor i clavari dels jurats
1394 adjunt als jurats per ordenar talla

Andreu Figuera, sastre

1394 nunci davant el rei
1396 jurat per la mà menor i clavari dels jurats
1399 ordenador de talla (per la mà menor)
1400 adjunt als jurats per ordenar talla (per la mà menor)
1401/06-12 jurat per la mà menor i clavari dels jurats
1402 jurat per la mà menor i clavari dels jurats
1351 jurat mà mitjana

Jaume I Marcó,
mercader

1360 jurat mà mitjana
1362 auditor de comptes
1364 jurat mà mitjana
1368 cònsol de l’Hospital Nou
1370 jurat mà mitjana
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1379 jurat mà mitjana
1383-1384/06 jurat mà mitjana
1383 clavari de restes d’imposicions
1389 llevador talla (burgs St. Pere i St. Feliu)
1392-1393/01 jurat mà mitjana i clavari dels jurats

Joan Marcó, mercader 1393 clavari de les imposicions
1396 jurat mà mitjana
1397 síndic emissió deute
1399 auditor de comptes (hi renuncia)
1399 síndic emissió deute (no s’acaba creant)
1403 llevador talla (burgs St. Pere i St. Feliu)
1407 sobreposat de les obres
1360 jurat mà major
1366 diputat obres de les muralles
1366 jurat mà major
1371 síndic reconeixement de deute
1372 síndic de la ciutat a Corts137
1375 jurat mà major
Francesc I Santdionís,
jurista

1375 síndic de la ciutat a Corts
1378 jurat mà major
1378 nunci davant el rei
1379 nunci davant l’infant Joan
1379 nunci davant el rei
1380 síndic de la ciutat a Corts
c. 1383 nunci davant el rei
1385 tallador (part de la ciutat)
1388 nunci davant el rei
1399 jurat mà major
1401 nunci davant el rei

Joan Savall, llicenciat
en lleis

1402/12 jurat mà major
c. 1411-1422 diputat local del General
1414 jurat mà major
1419 jurat mà major
1421 síndic de la ciutat a Corts

137. Hi acaba anant abans Bartomeu Sirvent, escrivà reial.
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1390 sobreposat de les obres
1390 síndic emissió deute
1391 jurat mà major
1395 mostassaf
1401 síndic emissió deute
1402 síndic emissió deute
1404 nunci davant el rei
Francesc I Segurioles,
patrici

1405 síndic emissió deute
1405 nunci davant el rei
1406 síndic de la ciutat a Corts138
1407-08 síndic de la ciutat a Corts
1409 nunci davant el rei
1410 jurat mà major
1418 jurat mà major
1422-1425 cònsol de l’Hospital Nou
1425 jurat mà major
1368 jurat mà major
1369 síndic de la ciutat a Corts
1371 sindicat reconeixement de deute
1372-1374 batlle
1377 jurat mà major
1378 nunci davant el rei

Ramon I de Bóixols,
patrici

1379 nunci davant l’infant
1383-1384/06 jurat mà major
1383 síndic de la ciutat a Corts generals
1388-1389 síndic de la ciutat a Corts generals
1390 obrer elegit pel rei per als murs del Mercadal
1390 nunci davant el rei
1398 jurat mà major
1399 ordenador talla (per la mà major)
1401 nunci davant el governador general de Catalunya
1405 sobreposat de les obres
1409 jurat mà mitjana

Pere Brugueroles,
mercader

1411 mostassaf
1412 mostassaf (segueix)
1426 jurat mà mitjana
1427 sobreposat de les obres
1429 jurat mà mitjana
1432 jurat mà mitjana

138. Amb Narcís de la Via acaba nomenant un procurador substitut.
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1406 cònsol de l’Hospital Nou
1407 jurat mà menor

Francesc Esteve, paraire

1412 perceptor fons per a l’obra dels murs
1412-1414 cònsol de l’Hospital Nou
1415 jurat mà menor
1424 jurat mà menor
1429 jurat mà menor
1423 jurat mà major
1424 nunci davant el rei
1425 sobreposat de les obres
1429 jurat mà major

Narcís Miquel, patrici

1429 nunci davant el rei
1432 jurat mà major
1435 nunci davant els consellers de Barcelona
1435 nunci davant la reina
1436 jurat mà major
1436 síndic de la ciutat a Corts
1400 adjunt jurats per ordenar talla
1403 ordenador talla (mà major)
1403 auditor de comptes (substituït)
1405 nunci davant el rei
1408 jurat mà major
1408 nunci davant el rei

Ramon I Sampsó,
patrici

1409 nunci davant el rei
1413 jurat mà major
1414 nunci davant el rei (coronació)
1423 auditor de comptes
1429 síndic de la ciutat a Corts
1430 jurat mà major
1435 jurat mà major
1435 nunci davant la reina i síndic de la ciutat a Corts
1445 jurat mà major
1385 llevador talla

Bernat II Teixidor,
mercader

1394 jurat mà mitjana
1424 jurat mà mitjana
1430 jurat mà mitjana
1435/10-1436/10 cònsol de mar
1436 jurat mà mitjana

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

1345 auditor de comptes
1346 jurat mà major
1347 auditor de comptes
Pere I Escala, patrici

1354 jurat mà major
1355 cònsol de l’Hospital Nou
1358 jurat mà major
1373 nunci davant l’infant (celebració matrimoni)
1356 cònsol de l’Hospital Nou
1357 jurat mà major
1359 auditor de comptes
1362 jurat mà major
1362 obrer obres de la muralla
1368 jurat mà major
1368 cònsol de l’Hospital Nou

Francesc I Santceloni,
patrici

1369 ordenador talla (mà major)
1373 auditor de comptes
1373 síndic emissió deute
1380 jurat mà major
1380 nunci davant l’infant Joan
1386-88 jurat mà major
1389 sobreposat de les obres
1389 obrer obres de la muralla
1391 ordenador talla (mà major)
1392 sobreposat de les obres
1392 auditor de comptes emissió específica
1422 sobreposat de les obres
1423 mostassaf
1425 auditor de comptes
1429 jurat mà major

Pere III Escala, patrici

1430 sobreposat de les obres
1433 jurat mà major
1434-1436 batlle (1434, sotsveguer?)
1438 jurat mà major
1440 sobreposat de les obres
1441 cònsol de l’Hospital Nou
1380 sobreposat de les obres
1383 clavari de restes d’imposicions

Berenguer III Hospital,
mercader

1383-1384/06 jurat mà mitjana
1385 supervisor obres del Mercadal
1386 auditor de comptes
1387 ordenador talla
1401/06-12 jurat mà mitjana
1402 jurat mà mitjana
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1377 auditor de comptes
1380-1382 batlle
1391 jurat mà major
1396 jurat mà major

Joan Medir, mercader

1397 ordenador talla (per mà mitjana) (no ho accepta)
1400-1401/06 jurat mà major
1401 sobreposat de les obres
1402 mostassaf
1412 auditor de comptes
1422 auditor de comptes
1350 jurat mà menor
1354 jurat mà menor

Guillem Queixàs, draper 1355 cònsol de l’Hospital Nou
1361 mostassaf
1362 adjunt als jurats emissió deute
1363 jurat mà mitjana (ascens?)
1353 jurat mà menor
Pere I Tortosa,
mercader

1355 jurat mà menor
1359 jurat mà menor
1375 síndic per préstec a la ciutat
1377 clavari de les imposicions
1377 auditor específic d’una talla

Pere II Tortosa,
mercader

1404 jurat mà mitjana
1409 jurat mà mitjana
1422 jurat mà mitjana
1411 auditor de comptes
1415 jurat mà mitjana
1418 clavari imposició de la llotja de mercaders

Jaume Anglès, mercader

1422 jurat mà mitjana
1422 nunci a la cort reial i diputats del General
1423-1425 cònsol de l’Hospital Nou
1423 auditor de comptes emissió específica
1424 auditor de comptes
1427 jurat mà mitjana

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval
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1339-1341 sotsveguer
1349 jurat per la mà mitjana
Guillem I Bell-lloc,
mercader139

1360 mostassaf
1362 sobreposat de les obres
1363 jurat per la mà mitjana
1363 Síndic Corts?
1365 adjunt en comissió per col·lecta fiscal
1371 jurat mà mitjana
1368 auditor de comptes
1370 jurat mà mitjana

Pere III Bell-lloc,
mercader

1371 sindicat reconeixement de deute
1376 jurat mà mitjana
1378-1381 cònsol de l’Hospital Nou
1380 sobreposat de les obres
1382 jurat mà mitjana
1391 auditor de comptes
1392 nunci davant el rei
1392 jurat mà major
1395-1398 batlle
1399 nunci davant el rei

Pere II Bordils, patrici

1400 sobreposat de les obres
1400 adjunt als jurats per ordenar talla (per mà major)
1401/01-06 auditor de comptes
1401 comissió per elegir síndics per a novació de deute
1402 nunci davant el rei
1411-1412 jurat mà major
1414 sobreposat de les obres
1418 sotsveguer
1385 cònsol de l’Hospital Nou
1386-1388 jurat mà major
1391 nunci davant el rei
1392 nunci davant el rei
1393 batlle de Vilafranca del Penedès?

Guillem II Domenja,
jurista

1394 jurat mà major
1394 nunci davant el rei
1396 nunci davant la reina
1396-1406 cònsol de l’Hospital Nou1
1397 síndic emissió deute
1399 nunci davant el rei (coronació)
1403 jurat mà major
1410-1412 síndic de la ciutat al Parlament del General de
1410-1412 Catalunya

139. Per a alguns d’aquests càrrecs: J. Fernàndez Trabal, Una família catalana
medieval..., p. 117-118.
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1361 jurat mà menor
1362 adjunt jurats en emissió deute
1365 jurat mà menor
1371-1373 cònsol de l’Hospital Nou
1374 jurat mà mitjana (ascens en vida)

Pere II Ferrer, mercader 1378 clavari de la ciutat
1379 síndic emissió deute
1380 nunci davant l’infant Joan
1380 llevador de préstec forçós
1380 ordenador talla
1381 ordenador talla
1376 jurat mà menor
1376 llevador talla
Pere Ginesta, paraire

1380 ordenador talla (mà menor)
1388/04-12 jurat mà menor
1389 obrer obra muralla del Mercadal
1399 jurat mà menor
1348/08-12 jurat mà mitjana

Francesc Pabia,
mercader

1354 jurat mà mitjana
1355 síndic trobada braç reial
1358 cònsol de l’Hospital Nou
1359 jurat mà mitjana
1344 jurat mà major (?)
1348/06-12 jurat mà major
1353 síndic de la ciutat al parlament reial
1355 nunci davant la cort papal
1363-c. 1385 obrer obres muralles

Pere II Prat, jurista

1367 síndic de la ciutat a Corts
1369 síndic de la ciutat a Corts
1372 jurat mà major
1376 ordenador talla (mà major)
1377 síndic de la ciutat a Corts
1379 nunci davant el rei
1383 nunci davant el rei i l’infant
1365 jurat mà mitjana
1371 auditor de comptes

Bernat Ribot, draper

1373 síndic emissió deute
1378 jurat mà mitjana
1385 ordenador talla (s’ocupa de part del Mercadal)
1390/07-12 jurat mà mitjana

Institucions
Berenguer I Sarriera,
patrici

locals i elits a la
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1343 jurat mà major
1351 jurat mà major
1355 jurat mà major
1358 síndic de la ciutat a Corts
1390/01-07 jurat mà mitjana

Francesc I Serra

1392 nunci davant el rei
1404 jurat mà major (ascens en vida)
1408 jurat mà major (ascens en vida)
1408 nunci davant el rei
1420 jurat mà major

Francesc II Serra

1426 jurat mà major
1427 sobreposat de les obres
1434 jurat mà major
1347 jurat mà major (també abans: 1323, 1327, 1329,
1332 i 1339?)

Ramon I Sitjar, patrici

1351 jurat mà major
1351/02-1352 batlle
1354 nunci davant l’infant Pere
1355 jurat mà major

Miquel I Vilar, pellisser

1370 jurat mà menor
1386-1388/04 jurat mà menor
1393 jurat mà menor
1418 auditor de comptes

Cristòfol Castanya,
especier

1419 jurat mà menor
1426 jurat mà menor
1427 auditor de comptes
1435 jurat mà menor
1373 mostassaf
1379 auditor de comptes (nomenat directament per l’infant)
1380 jurat mà mitjana
1380 nunci davant l’infant Joan
1381-1383 clavari de les imposicions
1385 síndic emissió deute

Bonanat I Cerir,
mercader

1386-1388/04 jurat mà mitjana i clavari dels jurats
1386 síndic emissió deute
1387 nunci davant el rei
1390/07-12 auditor de comptes
1391-1392 clavari de les imposicions
1391 ordenador talla (mà mitjana)
1392-1393 ordenador talla (mà mitjana)
1393 sobreposat de les obres
1397 auditor de comptes
1399 ordenador talla (mà mitjana)
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1410 regent mostassaferia (nomenat el seu pare homònim)
1421 jurat mà mitjana
1425 auditor de comptes
1426-1427 cònsol de mar

Pere III Domingo,
mercader

1428 jurat mà mitjana
1429 auditor de comptes
1431-1432 jutge d’apel·lacions consolat de mar
1435 jurat mà mitjana
1435-1436/10 cònsol de mar
1436-1437/10 cònsol de mar
1438-1439/10 cònsol de mar
1356 jurat mà menor
1356 cònsol de l’Hospital Nou

Guillem II Guic,
mercader

1362 jurat mà menor
1370 receptor per obra muralles
1374 mostassaf
1385 jurat mà mitjana (ascens en vida)
1386-1390 cònsol de l’Hospital Nou
1379 jurat mà mitjana
1385 jurat mà mitjana

Bernat Llémena,
mercader

1385 síndic emissió deute
1389 auditor de comptes
1390/01-07 auditor de comptes
1391 ordenador talla (mà mitjana)
1392-1393 ordenador talla (mà mitjana)
1398 jurat mà mitjana i clavari dels jurats
1413 jurat mà major
1414 receptor talla (mà major i mitjana)
1415-1420 cònsol de l’Hospital Nou

Pere I Miró, patrici

1417-1419 síndic novació deute
1419-1423 síndic emissió
1422 jurat mà major
1425 mostassaf
1428 jurat mà major
1414 jurat mà mitjana i clavari dels jurats
1414 receptor de talla per la mà mitjana

Pere Berenguer Joan
Moles, botiguer

1415 mostassaf
1418 jurat mà mitjana
1420-1422 regent clavaria dels jurats
1423 jurat mà mitjana i clavari dels jurats
1425 mostassaf
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1397 jurat mà mitjana
1399 clavari de les imposicions
1401 nunci davant la cort del governador general de
1356 Catalunya
Pere III Trilla,
desconegut

1402 nunci davant el rei
1411-1412 jurat mà mitjana
1412 nunci davant el rei
1414 mostassaf
1426-1437 lloctinent del batlle general de Catalunya
1429 sobreposat de les obres
1425 jurat mà menor
1429 jurat mà menor

Guillem Muntanya,
barber

1430 auditor de comptes
1430-1433 cònsol de l’Hospital Nou
1434 jurat mà menor
1436 cònsol de l’Hospital Nou
1438 auditor de comptes
1407 auditor de comptes
1410 auditor de comptes
1413 jurat per la mà menor

Guillem Pellisser,
especier

1417 auditor de comptes específic de talla pel «seny de
1356 les hores»
1420 jurat per la mà menor
1422 cònsol de l’Hospital Nou
1423 auditor de comptes específic de procés de novació
1356 de deute 1417-1423
1429 auditor de comptes
1430 jurat per la mà menor
1431 auditor de comptes
1390/01-07 auditor de comptes (potser el seu equip no
1390/01-07 actua, cf. taula receptors)

Pere Perpinyà, paraire

1399 jurat mà menor
1411 jurat mà menor

Joan I Prat, especier

1412 (renovació de 1411) jurat mà menor i clavari 1356
1356 pecúnies obres murs
1348/08-12 jurat mà menor
1352 jurat mà menor
1369 jurat mà menor
1407 auditor de comptes
1410 jurat mà mitjana i clavari dels jurats
1414 sobreposat de les obres

Nicolau Puig, mercader

1415 jurat mà mitjana
1424 sobreposat de les obres
1431 jurat mà major (ascens en vida)
1432 auditor de comptes
1442 auditor de comptes?
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1423 jurat mà menor
1423-1425 cònsol de l’Hospital Nou

Francesc II Respart,
mercer

1425 auditor de comptes
1428 jurat mà menor
1431-1432 cònsol de mar
1432 auditor de comptes
1433 jurat mà menor
1430-1433, 1436 cònsol de l’Hospital Nou
1431 jurat mà mitjana i síndic per emissió deute
1435 jurat mà mitjana

Bernat Vilarnau,
mercader

1438 síndic per emissió deute
1439 clavari de les imposicions
1440 síndic per préstec a la ciutat
1443 jurat mà mitjana
1444 sobreposat de les obres
1447 jurat mà mitjana
1397 jurat mà menor
1399 ordenador de talla (mà menor)

Jaume Ferrer, paraire

1400 recaptador de talla (mà menor)
1417 jurat mà menor
1421 jurat mà menor
1389 auditor de comptes
1389 síndic emissió deute
1392 auditor de comptes extraordinari
1396 síndic emissió deute
1397 jurat mà major
1397 nunci davant el rei
1397 clavaria de les imposicions

Francesc II Santceloni,
patrici

1398 síndic emissió deute
1399 ordenador de talla (mà major)
c. 1401 nunci davant comte d’Empúries
1401-1402 síndic emissió deute
1410-1411 síndic de la ciutat al Parlament
1412 nunci davant el rei
1413-1416 oïdor de comptes del General de Catalunya
1417 jurat mà major
1419 sobreposat de les obres
1421 jurat mà major

Institucions
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1407 jurat mà menor
Jaume I Gironella,
escrivà

1412 clavari de les imposicions
1416 jurat mà menor i clavari dels jurats
1434 auditor de comptes
1436 jurat mà mitjana
1357 cònsol de l’Hospital Nou
1371 jurat mà mitjana
1374 comissió per obra de les muralles
1374 síndic emissió deute

Pere I Cantó, jurista

1381 jurat mà mitjana
1385 nunci davant el rei
1392 nunci davant el rei
1394 nunci davant el rei
1396 jurat mà major
1396 nunci davant el rei
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Taula 38
Distribució de càrrecs de jurat per famílies (1345-1436)
Família

Adroer

Mà / mans

Nre. d’exercicis en Dates extremes d’accés
què un membre
a l’executiu
és elegit jurat

mitjana-major

5

1356-1414

Agullana

major

1

1430

Agustí (paraire)

menor

2

1420-1427

Albert

mitjana

2

1388-1401

Andreu

menor

4

1396-1427

Anglès

mitjana

6

1415-1427

Arloví

menor

2

1395-1418

Arnau

menor-mitjana

3

1389-1413

Arnau (paraire)

menor

5

1383-1423

Artau (argenter)

menor

2

1406-1428

Artau (baster)

menor

2

1390-1421

Aulina

menor

1

1390

Avellaneda

major

1

1424

Bac (o Desbac)

major

2

1381-1409

Badia

mitjana

1

1368

Banyils (escrivans-ferrers)

mitjana

3

1385-1432

Banyils (tintorers)

menor

7

1410-1436

Banyoles

major

1

1345

Basset

mitjana

1

1395

Begudà

major

1

1384

Bell-lloc

mitjana-major

9

1345-1433

menor

1

1375

menor-mitjana

4

1360-1417

menor

1

1345

Benet des Forn
Benet
Berenguer
Beuda (cuireters)

menor-mitjana

8

1367-1404

Beuda (Jaume)

mitjana

1

1403

Bofill

menor

1

1392

Bóixols

major

4

1368-1398

Bonet

menor

1

1391

Bordils

major

9

1345-1421

Borrassà

menor

2

1411-1412

Institucions
Família

Bosc
Brugueroles

locals i elits a la
Mà / mans

Catalunya

baixmedieval

Nre. d’exercicis en Dates extremes d’accés
què un membre
a l’executiu
és elegit jurat

menor

3

1416-1432

mitjana

4

1409-1432

menor-mitjana

2

1361-1414

Calvet

major

3

1347-1364

Camós

major

1

1422

mitjana

4

1344-1364

mitjana-major

3

1371-1396

Busquets

Campllong
Cantó
Capella

mitjana

1

1397

Caselles

major

2

1376-1407

Casesnoves

menor

1

1383

Castanya

menor

3

1419-1435

Castell

mitjana

7

1346-1413

menor-mitjana

4

1372-1428

Cebrià

mitjana

1

1376

Cendra

menor

1

1432

Cavalleria

Cerir (bossers)

menor

1

1371

Cerir

mitjana

5

1346-1393

Cervià

menor

3

1345-1355

Closella

menor

1

1376

Coll

menor

1

1422

Collell

menor

1

1400

Colomer

menor

2

1346-1350

Colteller

major

1

1374

Comelles

mitjana

3

1405-1434

Coral

menor

1

1388

Cornell

major

1

1409

Costa

menor

1

1379

De la Via

major

14

1352-1416

Desvern

major

4

1373-1417

Devesa

menor-mitjana

3

1393-1429

Dolcet

809

menor

1

1374

Domenja

mitjana-major

7

1350-1403

Domingo

mitjana

3

1421-1435

Dons

mitjana

1

1408

810
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Família

Mà / mans

Eimeric (argenter)

menor

Eimeric
Escala

Nre. d’exercicis en Dates extremes d’accés
què un membre
a l’executiu
és elegit jurat

1

1368

menor

2

1405-1409

major

10

1346-1433

Escot

menor

1

1402

Escuder

mitjana

1

1433

Espigoler

mitjana

2

1390-1395

Estanyol

menor

3

1373-1389

Esteve

menor

4

1407-1429

Estrader

menor

1

1382

Estruç

major

13

1356-1427

mitjana

1

1427

Ferrer (paraire)

menor

3

1397-1421

Ferrer (draper)

menor-mitjana

3

1347-1373

Ferrer (mercader)

menor-mitjana

4

1354-1431

menor

5

1392-1402

Frugell

mitjana

1

1406-1426

Geroní

menor-mitjana

2

1381-1390

Ginesta

menor

4

1376-1419

Ferrer sa Sala

Figuera

Gironella

menor-mitjana

3

1407-1436

Gornall

major

1

1344-1434

Guerau (menestral)

menor

2

1401-1402

Guerau

major

1

1361

Guic

menor-mitjana

3

1356-1385

Hospital (canviador)

mitjana

2

1348-1353

Hospital (mercaders)

menor-mitjana

13

1348-1402

Jalbert

mitjana

1

1403

Joan

menor

1

1378

Jonquera

menor

2

1398-1408

Jordà

mitjana

2

1352-1358

Julià

mitjana

1

1410

Lapart

menor-mitjana

2

1352-1359

Lavanera

menor

2

1405-1408

Llémena

menor-mitjana

2

1352-1359

menor

1

1378

Llobet

Institucions
Família

Maçanet

locals i elits a la
Mà / mans

Catalunya

baixmedieval

Nre. d’exercicis en Dates extremes d’accés
què un membre
a l’executiu
és elegit jurat

menor

1

1348

Malarç

major

3

1362-1374

Marc

menor

1

1410

Marcó

mitjana

8

1351-1396

Marrà

menor

1

1375

Masaller

mitjana

1

1398

menor-mitjana

10

1349-1433

Mesa

major

1

1436

Mestre

menor

1

1436

Miquel

major

4

1423-1436

Miró

major

4

1413-1428

Medir

811

Mitjavila

mitjana

1

1343

Moles

mitjana

3

1414-1423

Monells

major

2

1349-1359

Mor

menor

1

1426

Morei

menor

1

1391

Muntanya

menor

3

1425-1434

Net

mitjana

2

1407-1421

Nuell

menor

1

1424

Orriols

menor

1

1371

Pabia

mitjana

5

1343-1368

Palol

menor

1

1404

Parellades

mitjana

1

1372

Pellisser

menor

3

1413-1430

Peralta

mitjana

1

1375

Pere

mitjana

1

1419

Perpinyà

menor

3

1399-1412

Pintor

mitjana

1

1402

Planell

menor

1

1400

Portell

menor-mitjana

4

1406-1434

Prat (apotecari)

menor

3

1348-1369

Prat (jurista)

major

5

1344-1395

Preses

menor

1

1366

Provençal

mitjana

1

1365

812
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Família

Puig
Quart
Queixàs

Mà / mans

mitjana-major

Nre. d’exercicis en Dates extremes d’accés
què un membre
a l’executiu
és elegit jurat

4

1348-1431

menor

1

1363

menor-mitjana

11

1350-1422

Rafart

mitjana

1

1351

Ramada

menor

4

1343-1390

Raset

mitjana

2

1407-1420

Reig

menor

1

1402

Reixac

major

4

1390-1432

Respart

menor

3

1423-1433

Ribot (apotecari)

menor

2

1403-1433

Ribot (draper)

mitjana

5

1356-1390

Ricard

menor-mitjana

1

1404

Riera

menor

1

1373

Roca (metge)

mitjana

1

1403

Roca (draper)

mitjana

2

1418-1425

Rodeja

major

1

1371

Romeu

menor

2

1372-1384

Rovira

menor

1

1367

Sacosta

menor

2

1348-1379

Sampsó

major

4

1408-1435

Santacília

mitjana

1

1378

Santceloni

mitjana-major

10

1352-1425

Santdionís

major

5

1360-1378

Santmartí

major

5

1343-1424

Saragossana

menor

2

1390-1398

Sarriera

major

9

1343-1420

Savall

major

6

1370-1419

Savarrés

menor

2

1343-1351

Segúries
Segurioles
Serra (albadiner)

menor

1

1379

menor-major

6

1357-1425

menor

1

1386-1388

mitjana-major

8

1347-1434

Serradell

major

1

1405

Sifré

menor

1

1370

Serra

Institucions
Família

locals i elits a la
Mà / mans

Sitges

menor

Sitjar
Sunyer
Teixidor
Terrades
Tord
Tornavells

Catalunya

baixmedieval

Nre. d’exercicis en Dates extremes d’accés
què un membre
a l’executiu
és elegit jurat

1

1344

major

8

1347-1384

major

13

1346-1426

mitjana

4

1394-1436

major

10

1348-1435

menor-mitjana

4

1377-1416

mitjana

3

1346-1360

Trilla (menestral)

menor

2

1418

Trilla

mitjana

9

1358-1412

Trullàs

mitjana

1

1350

Venguí

mitjana

1

1353

Vengut

mitjana-major

3

1344-1395

Verdera

menor

1

1357

Vic

major

2

1349-1360

Vila

menor

1

1403

Vilagran

menor

3

1349-1362

menor-mitjana

4

1366-1431

Vilar (pellisser-especier)

menor

4

1370-1414

Vilarnau

mitjana

2

1431-1435

Vilella

menor

1

1374

Vilossa

menor

1

1377

Vinyes

menor

1

1435

Vilar

813

Vinyoles (mercaders)

mitjana

1

1420

Vinyoles

mitjana

3

1366-1399

Vivers

major

1

1348

Vives

mitjana

1

1391
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Taula 39
Distribució de càrrecs de jurat per famílies i per trams
de freqüència
Nre. famílies

N. càrrecs ocupats

% de les famílies

% dels càrrecs

82

1

42,49

13,27

81

2-4

41,97

26,21-52,42

23

5-9

11,92

18,61-33,49

7

10-14

3,62

11,33-15,86

Total= 193

Total=618

-

-

Taula 40
Distribució per mans dels equips de sobreposats de les obres
(1345-1436)
Mans dels dos sobreposats

Nre. Casos

%

Major + Major

11

23,9

Major + Mitjana

23

50

Mitjana + Mitjana

6

13

Menor + Menor

2

4,34

Mitjana + Menor

2

4,34

Total

44

Taula 41
Distribució per mans dels qui ocuparen el càrrec de mostassaf
(1351-1436)
Nre. de persones

%

Major

Mà

26

49,06

Mitjana

20

37,7

Menor

7

13,2

Total

53

Institucions

locals i elits a la

Catalunya

baixmedieval

Gràfics
Gràfic 1
Despeses assumides per la ciutat de Girona (1340-1445)

815

Anys

Gràfic 2
Evolució de mitjana d’interessos en processos d’emissió de violaris i censals (1343-1432)

Elaboració pròpia a partir de les dades recollides a la taula 2 i altres de comentades al capítol «Factors i processos en la gestació i
la consolidació del municipi».

Mitjana de tipus d’interès
(%)
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Joan I Anglès ∞ Margarida
mercader Gir.
† a. 1423
† 1433/07-08

Nicolau Anglès ∞1 ?vi
mercader Gir.
∞2 Narcisa
† a. 1431
		 Portellvii

Guillem de Dons
notari Gir.

Margarida ∞ Pere Berenguer Joan Caterina ∞ Ramon Casellesv fra Ivó Anglès
† a. 1423		 Molesiv			 mercader Gir.
O.P.M
				
		

Caterina ∞
† a. 1386		

Margarida ∞ Miquel III Vilarxiii
mercader Gir.
2

* En aquests arbres s’han emprat les següents abreviatures específiques que no s’indiquen a la relació inicial: a. = abans de; d. = després de; hab. = habitant; llic. = llicenciat, mon. = monestir
o monjo/a; sr. = senyor; sra. = senyora. S’indiquen amb línies discontínues els vincles dubtosos. Sempre que es disposa d’informació suficient, s’utilitzen números volats a l’inici dels noms
per distingir els fills d’un individu fruit de successius matrimonis.

2
Gaspar Anglès
†a. 1436		

Elena ∞ Pere III Castellxii Joan III Anglès
		
ciutadà Gir.

baixmedieval

2
2
Nicolau II Anglès 2Lluís Cristòfol Anglès 2Pere II Anglès
Elionor ∞ Pere Montmanyxiv
		
† a. 1434
mercader Gir.
llicenciat lleis
					BCN

Joan Miquel Xauló
mercader Gir.
Pere Relat
ciutadà BCN

Catalunya

Narcisa ∞ Pere II Reixacxi Andreu Gabriel Anglès
Joana ∞1
ciutadà Gir.
ciutadà Gir. 			
∞2
		

locals i elits a la

Bernat Anglès Gabriel Anglès Joan II Anglès ∞ Gemma Terradesviii Francina ∞ Joan Cavalleriaix Elena ∞ Joan I Terradesx Pere Anglès?
doctor en lleis mercader BCN mercader Gir.
mercader Gir.
mercader BCN

Caterina ∞ Jaume Anglès
Mariaiii		 mercader Gir.
		 † a. 1430

Elena Correigii ∞ Pere de «Durem» àlies Anglès
mercer/mercader de Gir.
		

Joan de «Durem» àlies Anglès ∞ Bonanada?
mercer Gir. † a. 1366		 † a. 1374

                                  Anglèsi

Els Anglès

Arbre genealògic 1

Arbres genealògics*

Institucions
817

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-09, vol. 29, s. f., 1323/03/16; AHG, Gi-01, vol. 77, f. 180v-181r, 1366/02/27; AHG, Gi-10, vol. 17, s. f., 1369/02/14; AHG, Gi-01, vol. 197,
f. 62v-64r, 1374/03/29; AHG, Gi-07, vol. 17, s. f., 1378/03/06; AHG, Gi-11, vol. 11, f. 32v-33v, 1391/12/16; AHG, Gi-05, vol. 441, s. f., 1394/11/03; AHG, Gi-11, vol. 27, s. f.,
1405/05/23; AHG, Gi-11, vol. 27, s. f., 1405/09/08; AHG, Gi-11, vol. 27, s. f., 1405/10/09; AHG, Gi-11, vol. 29, s. f., 1407/04/23; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1412/08/05; AHG,
Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/08/07; AHG, Gi-04, vol. 68, s. f., 1415/05/18; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/11/26; AHG, Gi-10, vol. 71, s. f., 1424/09/28; AHG, Gi-05, vol. 463, s.
f., 1425/09/15; AHG, Gi-04, vol. 95, s. f., 1427/09/15; AHG, Gi-05, vol. 463, s. f., 1428/04/21; AHG, Gi-02, vol. 162, f. 66r-v, 1430/02/28; AHG, Gi-08, vol. 25, s. f., 1431/09/19;
AHG, Gi-02, vol. 172, f. 30v-32r, 1432/10/23; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 4r-5r, 1433/05/29; AHG, Gi-02, vol. 251a, f. 169r-171r, 1433/07/18; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 64v-65r,
1433/08/14; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 70v-71r, 1433/08/18; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 105v-106v, 1433/09/22; AHG, Gi-02, vol. 179, f. 143r-v, 1434/12/28; AHG, Gi-02, vol. 188,
f. 20r, 1436/09/21; AHG, Gi-02, vol. 188, f. 40v-41r, 1436/10/05; AHG, Gi-02, vol. 191, f. 9r-v, 1437/12/02; AHG, Gi-02, vol. 196, f. 128r-129v, 1439/08/20; AHG, Gi-02, vol. 196,
f. 150v-151r, 1439/09/18; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f., 1439/10/09; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f., 1439/11/09; AHG, Gi-02, vol. 202, f. 136r, 1442/10/22; AHG, Gi-01, vol. 392/393,
s. f., 1444/04/20?.
ii. Filla de Pere Correig, mercader de Girona † a. 1425.
iii. Filla de Guillem Maria, cirurgià de la Bisbal. † a. 1415.
iv. Fill de Pere Moles, jurista de Girona † a. 1435.
v. Fill de Galceran II Caselles, jurista de Girona † a. 1412.
vi. Filla de Bernat Font de Banyoles. † a. 1405.
vii. Filla de Narcís Portell. † a. 1432.
viii. Filla del ciutadà honrat Pere I Terrades.
ix. Fill de Bernat I Cavalleria, mestre en medicina de Girona.
x. Filla del llicenciat en lleis Vidal Terrades. Es fa ciutadà de Barcelona, però retorna a Girona l’any 1433.
xi. Fill de Bernat I Reixac, ciutadà de Girona.
xii. Fill de Guillem I Castell. † a. 1434.
xiii. Fill de Miquel II Vilar, especier.
xiv. L’any 1439 habitava a Castelló d’Empúries.
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Institucions

locals i elits a la

Arbre

Catalunya

genealògic

baixmedieval
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2

Els Avellaneda
Avellanedai
Andreu Avellaneda ∞ ?
draper Gir.
† a. 1353

Bartomeu I Avellaneda ∞ Margarida Pratii
escrivà Gir. / secretari
protonotari reial
† 1404

Francesc Avellaneda ∞ ?
Pere Avellaneda
sastre Fornells

Romia Escala ∞ Pere I Avellaneda
Bernat Avellaneda Francesc I Avellaneda Jaume Avellaneda ∞1 Francesca ?
cavaller Sr. d’Orriols ciutadà Gir. 		
ciutadà Gir.
		 † d. 1414
n. c. 1365 - † a. 1426 † a. 1433
					 ∞2 Clara ?iii

Antoni ∞ Elionor
Bartomeu II Avellaneda ∞ Constança
Pere II Avellaneda
Agullana
donzell Sr. d’Orriols
Ricardiv		
doctor lleis				
Bartomeu III Avellaneda
Gir.
		
		

Francesc II Avellaneda
ciutadà Gir.

1?

Pere Desbac ∞ Margarida
cavaller		
† a. 1442

Pere Vinyolesv ∞ 2?Anna

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-03, vol. 4, f. 98v-103r, 1353/07/02; AHG, Gi-05, vol. 130, f. 59r-v, 1357/05/09;
AHG, Gi-01, vol. 37, f. 9r-14r, 1360/02/12; AHG, Gi-05, vol. 336, s. f., 1365/11/20; AHG, Gi-02, vol. 12, f. 49r-v,
1371/12/22; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/11/17; AHG, Gi-10, vol. 40, f. 88v-89r, 1399/11/19; AHG, Gi-09, vol. 21,
[3 q.], f. 35v, 1393/10/16; AHG, Gi-09, vol. 27, f. 131r, 1397/06/07; AHG, Gi-06, vol. 101, s. f., 1403/12/31; AHG,
Gi-01, vol. 333 bis, f. 7r, 1406/02/22; AHG, Gi-01, vol. 333 bis, f. 129r, 1406/12/16; AHG, Gi-01, vol. 341, s. f.,
1409/02/06; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/02/02; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1414/10/26; AHG, Gi-01, vol. 385,
s. f., 1421/09/04; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/04/13; AHG, Gi-09, vol. 56, s. f., 1426/10/14; AHG, Gi-07,
vol. 89, s. f., 1432/07/14; AHG, Gi-01, vol. 412, s. f., 1433/03/31; AHG, Gi-04, vol. 203, f. 81r-83r, 1436/05/19; AHG,
Gi-02, vol. 188, f. 52r, 1436/10/17; AHG, Gi-07, vol. 91, s. f., 1436/12/07; AHG, Gi-05, vol. 467, s. f., 1437/10/05;
AHG, Gi-02, vol. 196, f. 98v-99r, 1439/06/29; AHG, Gi-02, vol. 202, f. 98r-v, 1442/09/24.
ii. Filla de l’apotecari Joan I Prat de Girona.
iii. Només sabem que prèviament havia estat casada amb Pere Carrera, donzell de Besalú.
iv. Filla de Guillem Ricard, llicenciat en lleis de Girona.
v. Fill de Joan Vinyoles, ciutadà de Girona.

Guillem II Banyils

Pere II Banyils
mercader Gir.

Nicolau Banyils ∞ Bartomeua ?
tintorer Gir.
† a. 1445

Guillem I Banyils ∞ ?
tintorer Gir.

Banyilsi

Nicolaua
∞ Pere I Banyils
Saragossanaii tintorer Gir.

Francesc Negrelliii ∞ Blanca
notari Gir.

3

Francesc Lleonard Banyils
Francina Margarida Lleonarda ∞ Nicolau Masdevalliv
					escrivà Gir.

Ponç Canoves ∞ Margarida
mercader
Hostalric

Margarida ∞ Pere Pidra
escrivà Gir.
		

genealògic

Els Banyils

Arbre
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Francesc Joan Banyils

Guillem Banyils ∞ Agnès ?
Francesca ∞ Pere Galíviii
mercader BCN		
paraire Gir.
† a. 1439

locals i elits a la

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-07, vol. 40, s. f., 1370/07/13; AHG, Gi-02, vol. 44, f. 44v-46v, 1384/10/17; AHG, Gi-05, vol. 382, s. f., 1384/12/01; AHG, Gi-05, vol. 382, s. f.,
1385/02/16; AHG, Gi-09, vol. 9, s. f., 1386/05/29; AMGi, I.2.1., n. 8, s. f., 1390/12/27; AHG, Gi-09, vol. 18, f. 179v-181r, 1391/06/12; AHG, Gi-02, vol. 76, f. 87r-88r, 1398/12/05;
AHG, Gi-10, vol. 40, f. 83r, 1399/11/04; AHG, Gi-10, vol. 43, f. 154v-157r, 1400/07/14; AHG, Gi-01, vol. 263, f. 158v, 1402/08/05; AHG, Gi-11, vol. 29, s. f., 1407/06/01; AHG,
Gi-10, vol. 50, s. f., 1410/12/29; AHG, Gi-02, vol. 114, f. 278v, 1412/06/21; AHG, Gi-01, vol. 371, f. 221r-v, 1417/04/19; AHG, Gi-05, vol. 453, s. f., 1419/03/13; AHG, Gi-01,
vol. 379, s. f., 1419/09/23; AHG, Gi-11, vol. 45, s. f., 1420/10/18; AHG, Gi-09, vol. 56, s. f., 1420/12/21; AHG, Gi-06, vol. 178, s. f., 1421/03/12; AHG, Gi-05, vol. 460, s. f.,
1422/11/27; AHG, Gi-08, vol. 9, s. f., 1426/07/21; AHG, Gi-08, vol. 12, s. f., 1427/09/13; AHG, Gi-07, vol. 88, s. f., 1428/04/26; AHG, Gi-08, vol. 12, s. f., 1428/01/03; AHG,
Gi-02, vol. 251a, f. 41r-43r, 1428/09/17; AHG, Gi-02, vol. 162, f. 48r-49r, 1430/02/11; AHG, Gi-08, vol. 47, s. f., 1430/10/15; AHG, Gi-02, vol. 170, f. 135r-v, 1432/07/25; AHG,
Gi-02, vol. 172, f. 83r, 1433/01/03; AHG, Gi-04, vol. 203, f. 24r-26r, 1434/10/13; AHG, Gi-02, vol. 179, f. 93r, 1434/11/13; AHG, Gi-02, vol. 179, f. 170r, 1435/02/02; AHG, Gi-04,
vol. 140, s. f., 1437/01/05; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1437/05/15; AHG, Gi-10, vol. 95, s. f., 1437/07/11; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f., 1439/09/25; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f.
1440/11/07; AHG, Gi-07, vol. 93, s. f., 1440/11/17; AHG, Gi-01, vol. 422, s. f., 1442/05/27; AHG, Gi-07, vol. 94, s. f., 1443/06/26; AHG, Gi-04, vol. 203, f. 190r-195r, 1443/07/20;
AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1445/01/05; AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1445/07/28.
ii. Filla de Pere Saragossana, apotecari de Girona.
iii. † a. 1445.
iv. Fill de Pere Masdevall, carnisser de Girona.
v. Tant ell com Elena Banyils, com Francesc I Banyils, tintorer, possiblement són germans (o cosins germans) de Guillem I Banyils, tintorer, encara que no en tenim cap
prova documental. Per contra, és probable que no hi hagués cap connexió directa amb uns altres Banyils assentats a Girona i entre els quals destaquen els germans Guillem
Banyils, notari, i Francesc Banyils, ferrer, ambdós tal vegada parents directes de Narcís Banyils, ferrer. En una segona generació, sobresurt el fill i hereu del ferrer Francesc
Banyils, l’escrivà Joan Banyils, probablement cosí d’un individu homònim que també era escrivà i que les fonts identifiquen com a júnior. Per a referències a aquesta família
de Banyils ferrers i escrivans, vegeu les emprades per reconstruir aquests arbres.
vi. Filla de Bernat Paratge, pelleter de Girona.
vii. Filla de Pere Roger, mercader de Sant Feliu de Guíxols.
viii. Fill de Bernat Galí, paraire de Banyoles.

Caterina
Pere II Banyils
Francesc III Banyils
		
mercader Gir. 		
				

Miquel Banyils ∞ Eulàlia Rogervii
tintorer Gir.

Francesc I Banyils ∞ Caterina Paratgevi
tintorer Gir.
† a. 1386

Francesc II Banyils ∞ Bartomeua ?
tintorer Gir.
† a. 1432

Elena ∞ Francesc Surià
Pere I Banyilsv
paraire Gir.
tintorer Gir.
		

Institucions
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Bartomeu Benet ∞ Bartomeua Llaciii
draper Gir.
† a. 1396

Pere I Benetii ∞ Magdalena Vidal?
draper Gir.

Beneti

4

Gaspar de la Via ∞ Francesca
Margarida ∞ Bartomeu de Raset
ciutadà Gir. 		
donzell domiciliat a Ullastret

Francesca

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 86, f. 62v, 1355/07/15; AHG, Gi-04, vol. 42, f. 24r, 1358/04/23; AHG, Gi-01, vol. 276, f. 85r-v, 1366/05/08; AHG, Gi-05, vol. 320,
f. 46r-54r, 1370/10/31; AHG, Gi-05, vol. 299, s. f., 1375/08/30; AHG, Gi-05, vol. 299, s. f., 1376/11/22; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/10/20; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f.,
1386/01/15; AHG, Gi-10, vol. 34, s. f., 1389/07/12; AHG, Gi-09, vol. 16, s. f., 1389/08/11; AHG, Gi-05, vol. 432, s. f., 1390/11/18; AHG, Gi-09, vol. 24, f. 3r-v, 1395/04/15; AHG,
Gi-09, vol. 25, f. 34v-35r, 1396/01/26; AHG, Gi-09, vol. 27, f. 48v, 1397/09/25; AHG, Gi-06, vol. 121, s. f., 1409/11/13; AHG, Gi-06, vol. 178, s. f., 1419/03/10; AHG, Gi-06,
vol. 178, s. f., 1421/06/07; AHG, Gi-06, vol. 156, s. f., 1424/10/16; AHG, Gi-01, vol. 412, s. f., 1433/09/21; AHG, Gi-11, vol. 47, s. f., 1435/03/21; AMGi, I.1.1., n. 52, f. 72 bis,
1435/09/10; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1437/12/02; AHG, Gi-04, vol. 205, f. 42v-44r, 1440/10/17; AHG, Gi-04, vol. 205, f. 58r-61r, 1441/02/27; AHG, Gi-04, vol. 169, s. f.,
1443/07/03.
ii. El documentem originari del mas Benet de Parlavà.
iii. Filla del draper gironí Pere Llac.
iv. Filla del jurista Ramon de la Via de Girona.
v. Filla de Martí II Vic, ciutadà de Girona.
vi. Filla de Ramon II de Bóixols, ciutadà de Girona.
vii. Filla de Pere I Santmartí, doctor en lleis i donzell.

Francesc IV Terrades ∞ Isabel Rafaela
ciutadà BCN-Gir.

Margarida
Caterina
Pere III Benet ∞ Romia Santmartívii
			
mercader
† a. 1440
			Gir.-BCN
			
† 1435

Guillem Benet
Joan Castell 1∞ Magdalena
Bernat Benet Sibil·la Bartomeua
Pere II Benet
∞1 Francesca de la Viaiv
monjo i cambrer ciutadà Gir. 							
draper-mercader Gir. † c. 1386/01-08
St. Pere
† a. 1390
† c. 1419-21
de Galligants					
∞2 Margarida Vicv
		
Berenguer de Llabià 2∞
∞3 Sança Bóixolsvi
cavaller de la Bisbal
		

Sibil·la
		
		

fra Bartomeu Benet
O.P.M. Gir.

genealògic

Els Benet

Arbre
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Blanca ∞ Francesc I Santmartí?vi

Pere I Bordils ∞ Francesca Viciii
draper Gir.
† a. 1384

Bordilsi

5

Margarida ∞ Berenguer Folcràiv
† a. 1351
jurista Gir.

Jaume Mateu Bordils
clergue Gir.

Narcís Bordils
mercader BCN

Pere Hipòlit Bordils Francesca ∞ Tomàs Mieres
Nicolau II Bordils
Isabel ∞ Pere Vidal
Elionor
ciutadà Gir. 		
llicenciat lleis Gir. clergue Gir.		
mercader SFG

Ramon Bordils
mercader BCN

baixmedieval

? ∞ Pere Hospital
mercader SFG

Pere III Bordils
patró de nau BCN

Catalunya

Elionor

locals i elits a la

Alamanda Bóixolsvii ∞ Pere II Bordils Nicolau I Bordils ∞ FrancescaPratviii Caterina ∞ Francesc II Beuda
Francesca ∞ Francesc II
Margarida ∞ Vidal Terrades
draper Gir.
mercader Gir. 		
mercader Gir. 		
Gornall		
lic. lleis Gir.
† c. 1422
† c. 1429				
ciutadà Gir.

Jaume
† a. 1363

Clara Fornellsii 1∞ Jaume Bordils
draper Gir.
		
† a. 1401
Blanca Santmartív 2∞

Bonanat de Bordils ∞ ?
draper Gir.
† p. 1351

genealògic

Els Bordils

Arbre

Institucions
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Narcís I Santdionís ∞ Margarida
doctor lleis ciutadà Gir.

Narcís Bordils

Jaume Bordils

Joan Bordils

i. Documentació utilitzada: V. Hurtado, Els Mitjavila, una família de mercaders..., p. 81, 137, 139, 381; AHG, Gi-03, vol. 1, f. 51v-52r, 1349/11/20; AHG, Gi-06, vol. 48, s. f.,
1350/02/25; AHG, Gi-06, vol. 53, s. f., 1351/04/04; AHG, Gi-06, vol. 52, s. f., 1351/09/23; AHG, Gi-05, vol. 335, s. f., 1363/12/19; AHG, Gi-01, vol. 71, s. f., 1365/01/08; AHG,
Gi-07, vol. 55, s. f., 1377/09/12; AHG, Gi-09, vol. 11, s. f., 1387/04/30; AHG, Gi-01, vol. 130, f. 53v, 1383/06/10; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/06/01; AHG, Gi-02, vol. 47, f.
242v-243r, 1385/12/19; AHG, Gi-01, vol. 230, f. 125v-126v, 1387/10/11; AMGi, 1.2.1., n. 9 , s. f., 1393/12/27; AHG, Gi-01, vol. 150, f. 95r-v, 1397/08/01; AHG, Gi-10, vol. 38, f.
20v-22r, 1396/11/09; AHG, Gi-09, vol. 21, f. 148v-149r, 1393/04/19; AHG, Gi-06, vol. 93, f. 4r-v, 1400/12/31; AHG, Gi-06, vol. 93, f. 131r, 1401/10/22; AHG, Gi-11, vol. 25, s. f.,
1406/02/18; AHG, Gi-10, vol. 9, s. f., 1409/01/28; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1415/03/23; AHG, Gi-11, vol. 40, s. f., 1415/04/27; AHG, Gi-01, vol. 365, s. f., 1416/03/26; AHG,
Gi-02, vol. 129, f. 80r-v, 1415/10/11; AHG, Gi-03, vol. 72, f. 104r-105v, 1421/09/10; AHG, Gi-04, vol. 61, f. 131v-135r, 1421/09/04; AHG, Gi-05, vol. 460, s. f., 1422/12/07; AHG,
Gi-10, vol. 74, s. f., 1426/05/15; AHG, Gi-10, vol. 76, s. f., 1429/05/03; AHG, Gi-10, vol. 79, s. f., 1431/04/09; AHG, Gi-08, vol. 29, s. f., 1432/05/29, AHG, Gi-10, vol. 81, s. f.,
1433/04/15, AHG, Gi-07, vol. 89, s. f., 1433/04/30; AHG, Gi-07, vol. 90, s. f., 1434/06/10; AHG, Gi-11, vol. 47, s. f., 1434/10/01; AHG, Gi-10, vol. 85, s. f., 1435/03/09; AHG, Gi-10,
vol. 87, s. f., 1436/08/25; AHG, Gi-02, vol. 188, f. 102v, 1436/12/10; AHG, Gi-02, vol. 200, f. 203r-v, 1441/05/29; AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1445/06/21.
ii. Filla de Guillem Fornells, draper de Girona. Morí a. 1363.
iii. Descendent de la família Vic, segons Guilleré: C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. II, p. 274.
iv. Fill de Ponç Folcrà de Camprodon.
v. Filla de Guillem I Santmartí. Morí c. 1415.
vi. Enllaç documentat per Guilleré: C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. II, p. 274.
vii. Filla de Ramon I de Bóixols, ciutadà de Girona.
viii. Filla de Joan II Prat, mercader de Girona.
ix. Segons Guilleré, és germà de Bonanat Bordils, draper i, per tant, oncle de Pere I Bordils i Jaume Bordils: C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. II, p. 459.
x. Filla de Pere Mitjavila, ciutadà de Barcelona, segons V. Hurtado: V. Hurtado, Els Mitjavila, una família de mercaders a la Barcelona del segle xiv..., p. 81.
xi. Segons Guilleré, és fill del batlle general de Catalunya Pere Sacosta: C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. II, p. 273.

Pere II Sacostaxi ∞ Caterina
ciutadà BCN		 † a. 1377

Bernat Bordilsix ∞ Brunissenda Mitjavilax
doctor lleis Gir.
† 1349

824
Albert Reixach Sala

6

Ferrer I Comelles
albadiner Gir.

Berenguer Carrera ∞1 Bernardona Caterina de la Viav ∞1 Bernat II Beuda 1Elena ∞1 Francesc Cassà 1Nicolau Beuda 1Jaume Beuda
escrivà reial 		
† a. 1401		
donzell		
† a. 1411
∞2 Dalmau de Raset
donzell d’Ullastret

Francesc I Beuda ∞ ? Jalabertii
Margarida ∞
sabater/cuireter/mercader Gir. 		
† 1396/09-10iv

Beudai

2

locals i elits a la

Arnalda ∞ Pere Guillem II Sunyer 2Nicolaua ∞ Joan de Bellafilla 2Narcisa ∞ Bernat II Reixac 2Margarida ∞ Nicolau Pere 2Caterina ∞ Ramon II
ciutadà Gir. 		
llicenciat decrets		
ciutadà Gir. 		
ciutadà Gir. 		
Medir
			
BCN						
ciutadà Gir.

Joan Albert ∞1 Caterina
ciutadà Gir.

Nicolaua 1∞ Guillem Bernat Beuda
			
sabater/cuireter/mercader Gir.
Blanca Jalbertiii 2∞ † c.1408-1409

genealògic

Els Beuda, cuireters

Arbre

Institucions
Catalunya
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Isabel

Bernat III Beuda Brunissenda ∞ Felicià de Palol
hab. baronia de		
sr. castell Palol
Castellví		
de Revardit
de Rosanes

Violant
† a. 1439?

Gaspar Beuda

Bernat I Beuda ∞ Francesca Fabraviii Arnalda ∞ Ramon I Sampsó
ciutadà Gir. - BCN † a. 1433
† c. 1433-34

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 89, f. 95r-v, 1356/02/09; AHG, Gi-05, vol. 94, f. 9v-10r, 1357/04/17; AHG, Gi-05, vol. 326, f. 27, c. 1375; AHG, Gi-05,
vol. 411, s. f., 1384/02/05; AHG, Gi-10, vol. 33, s. f., 1388/06/22; AHG, Gi-10, vol. 33, s. f., 1389/02/25; AHG, Gi-10, vol. 33, s. f., 1389/07/10; AHG, Gi-11, vol. 9, s. f.,
1389/08/04; AHG, Gi-10, vol. 36, f. 21v-22v, 1392/03/11; AHG, Gi-10, vol. 36, f. 126r-128r, 1393/05/27; AHG, Gi-10, vol. 36, f. 144v-145r, 1393/06/03; AHG, Gi-05, vol. 419,
f. 55v, 1393/06/21; AHG, Gi-10, vol. 36, f. 183r-185v, 1393/07/29; AHG, Gi-01, vol. 150, f. 42r-47v, 1395/11/09; AHG, Gi-10, vol. 38, f. 12r-v, 1396/10/17; AHG, Gi-10, vol. 38, f. 20r,
1396/11/07; AHG, Gi-10, vol. 38, f. 20v-22r, 1396/11/09; AHG, Gi-10, vol. 38, f. 24v-25r, 1396/11/17; AHG, Gi-10, vol. 38, f. 74v-76r, 1397/02/09; AHG, Gi-10, vol. 38, f. 130r, 1397/09/11;
AHG, Gi-06, vol. 93, f. 12r, 1401/01/20; AHG, Gi-10, vol. 52, s. f., 1408/04/04; AMGi, I.1.1., n. 41, f. 44v, 1411/07/06; AHG, Gi-10, vol. 63, s. f., 1416/08/24; AHG, Gi-01, vol. 379, s. f.,
1419/12/02; AHG, Gi-03, vol. 72, f. 61r-75v, 1420/11/08; AHG, Gi-04, vol. 94, s. f., 1427/01/11, AHG, Gi-01, vol. 402, s. f., 1428/12/07; AHG, Gi-08, vol. 20, s. f., 1433/10/05; AHG, Gi-07,
vol. 92, s. f., 1439/08/25; AHG, Gi-07, vol. 92, s. f., 1439/10/05.
ii. N’ignorem el nom, però era germana del gironí Antoni Jalabert.
iii. Filla del mercader gironí Francesc Jalbert.
iv. Segueix a l’arbre de la p. següent.
v. Filla del llicenciat en lleis gironí Ramon de la Via.
vi. Filla del draper Pere I Bordils de Girona.
vii. Fill de Berenguer Ponç de la parròquia de Sant Julià de Ramis.
viii. És filla de Joan Fabra, burgès de la vila de Perpinyà.
ix. És fill del ciutadà gironí Pere I Terrades.

Francesca ∞ Francesc III Terradesix Francesc III Beuda Joan Beuda
ciutadà Gir.
donzell/escuder		
				
				

Daniel Beuda
n. 1389

Francesc II Beuda ∞ Caterina Bordilsvi Guillema ∞ Francesc Ponçvii
† 1393/05
mercader Gir.
			

Francesc I Beuda
∞ ? Jalabert
sabater/cuireter/mercader Gir.
† 1396/09-10
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Arbre
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Els Beuda. Jaume Beuda

Jaume Beudai
?

Sibil·la ∞ Bartomeu Beuda
de la parr. d’Ordis

Jaume Beuda
∞ Clementina ?ii
draper/mercader Gir. 		 † a. 1421
† 1409/01-09

Elisenda ∞ Guillem Torrent
mercader Gir.

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 340, s. f., 1367/10/25; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1384/10/04; AHG,
Gi-05, vol. 412, f. 17r-18v, 1384/10/28; AHG, Gi-09, vol. 15, s. f., 1389/01/21; AHG, Gi-11, vol. 33, s. f., 1409/01/09;
AHG, Gi-09, vol. 38, s. f., 1409/09/21; AHG, Gi-08, vol. 6, s. f., 1421/09/16.
ii. Només sabem que també és originària de la parròquia d’Ordis.

Pere II Cavalleria ∞ ?
ciutadà Gir.

Bernat I Cavalleria
∞ Margarida Marcóiii
mestre en medicina Gir.
† a. 1411/04

Nicolau Cavalleria ∞ Elvira Ferrer sa Salaii
especier Gir.
† p. 1411

Cavalleriai

8

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 92, f. 74r, 1356/04/13; AHG, Gi-04, vol. 43, f. 215r-v, 1361/01/08; AHG, Gi-01, vol. 60, f. 81v-83r, 1362/11/16; AHG, Gi-09,
vol. 26, f. 38v, 1396/04/12; AHG, Gi-02, vol. 90, f. 29v-31r, 1403/08/06; AHG, Gi-06, vol. 123, s. f., 1411/04/17; AHG, Gi-04, vol. 68, s. f., 1415/05/21; AHG, Gi-04, vol. 77, s. f.,
1420/07/07; AHG, Gi-04, vol. 95, s. f., 1427/09/15; AHG, Gi-01, vol. 411, s. f., 1432/03/17; AHG, Gi-02, vol. 170, f. 74r, 1432/05/17; AHG, Gi-07, vol. 89, s. f., 1433/08/25; AHG,
Gi-04, vol. 139, s. f., 1437/08/19; AHG, Gi-04, vol. 162, s. f., 1442/01/12; AHG, Gi-04, vol. 203, f. 219r-224r, 1445/05/29; S. Sobrequés Vidal, «Régimen municipal gerundense...», p. 179, 187.
ii. Filla de Bonanat Ferrer sa Sala, draper de Girona. Morí pels volts de 1403.
iii. Filla del ciutadà gironí Joan Marcó. Encara era viva l’any 1442.
iv. Filla de Joan I Anglès, mercader de Girona.
v. Filla del llicenciat en lleis gironí Guillem Ricard. En primeres noces potser havia estat casada amb Francesc I Sampsó.
vi. Filla d’Andreu Cornell, llicenciat en lleis de Girona.

Caterina ∞ Nicolau Vinyoles
Joan Cavalleria ∞1 Francina Anglèsiv Bernat Cavalleria
Clara
Agneta
		
mercader Gir.
mercader / 		 † a. 1432
cambrer-abat
monja St. Salvador
			
ciutadà Gir.
∞2 Antònia Ricardv
St. Pere de Galligants de Perpinyà
			
n. 1403 - † 1453 		 † a. 1437
			
(assassinat)
∞3 Caterina Cornellvi
									
		
									
						
		
2
2
Bernat II Cavalleria
Margarida

Guillem II Guic ∞ Francesca
mercader Gir.
† a. 1364

Pere I Cavalleria ∞ ?
† a. 1361

genealògic

Els Cavalleria

Arbre
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Els Cerir

Ceriri
Guillem I Cerir ∞ Francesca Trillaii
mercader Gir.

Bonanat I Cerir ∞1 Francesca? Guillem II Cerir ∞ ? Elvira ∞ Bonanat Hospital Agneta ∞ Bernat Prat
canviador Gir. 		
de Besalú
mercader Gir.
† d. 1375
mercader Gir. 		
† 1399/10-11
Guillem III Cerir
∞2 Clara Sampsóiii
† a. 1515

Bonanat II Cerir ∞ Narcisa Portelliv
† a. 1415

2

Pere Cerir

2
Elvira ∞ Arnau III Campllong
Violant ∞ Bartomeu Vivesv
		 mercader Gir. 			
mercader SFG

1

Joan Cerir

i. AHG, Gi-06, vol. 50, s. f., 1343/01/19; AHG, Gi-05, vol. 290, s. f., 1368/11/30; AHG, Gi-09, vol. 3, s. f.,
1375/11/20; AHG, Gi-01, vol. 121, f. 29r-v, 1379/09/15; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/06/01; AHG, Gi-11, vol. 8,
s. f., 1389/01/22; AHG, Gi-10, vol. 41, f. 161r-163r, 1399/03/23; AHG, Gi-09, vol. 29, f. 14r-15v, 1400/06/19;
AHG, Gi-10, vol. 40, f. 91v-93r, 1399/11/28; AHG, Gi-10, vol. 46, s. f., 1403/06/16; AHG, Gi-06, vol. 101, s. f.,
1403/12/24; AHG, Gi-11, vol. 33, s. f., 1408/10/30; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1414/12/18; AHG, Gi-01, vol. 362,
s. f., 1415/01/03; AHG, Gi-07, vol. 80, s. f., 1415/10/01; AHG, Gi-05, vol. 460, s. f., 1423/01/28; AHG, Gi-02,
vol. 251c, f. 341r-342r, 1435/07/01.
ii. Filla del mercader de Girona Pere I Trilla.
iii. Filla del ciutadà Francesc I Sampsó de Girona.
iv. Filla del mercader gironí Narcís Huguet Portell.
v. Fill del mercader Arnau Vives de Sant Feliu de Guíxols.

genealògic

10

2
Narcís
∞ Caterina
Berenguer II
viii
1
¹de la Via		 Pabia
de la Via
ciutadà Gir. 			
1
† 1427			
1

2

Francesc III de la Via ∞ Isabel?
mercader BCN
† a. 1432

Caterina
Francesca
monja mon.
† a. 1432
2
Valldonzella		
2
† a. 1432		
2

2

Ramon
monjo
2
mon.
2
Banyoles
2

2

† c. 1422

Margarida Cantóv ∞ Ramon de la Via
llicenciat lleis

						

Elionor Francesca Joan Francesc Joan
Eimeric III de la Via ∞ Elionor Gabriel de la Via ∞ Sibil·la
n. 1418		
doctor decrets Eimeric mercader BCN 					 Puigx
canonge		
ciutadà Gir. 						
		
d’Urgell								
										

Joan ∞ Violant Margarida
Rafael
n. c. 1392
doctor
lleis Gir.
† a. 1439

Sibil·la ∞ Andreu de Biureix Blanca ∞ Bernat de Vilarig Caterina ∞ Berenguer III Sarriera Francesc IV de la Via
† a. 1432		 donzell de 			 cavaller			 ciutadà Gir.
ciutadà Gir.
			 St. Jordi Desvalls		

2

2

Eimeric II
∞ Blanca Trillavii
de la Via			
2
llic. en lleis Gir. 			
2
sr. de Constantins			
2
† a. 1420

Francesc I de la Via ∞1 Sibil·la Reixaciii
Berenguer I de la Via Brunissenda ∞ Ramon Prativ
ciutadà Gir. 					
ciutadà Gir.
Gir.
† a. 1373
∞2 Margarida Malarç

Eimeric I de la Via ∞ Brunissenda Renallii
ciutadà Gir.
† a. 1365

De la Viai

Els De la Via

Arbre

<
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Bernat II
Margarida Eimeric de la Via
Beuda
monja
† a. 1427
ciutadà Gir.
St. Daniel		
Guerau Estruç			
ciutadà Gir.

locals i elits a la

i. Documentació utilitzada: J. Clara Resplandis, «Entorn de la personalitat del poeta Francesc de la Via...», p. 200-201; AHG, Gi-01, vol. 10, f. 62r-64v, 1355/08/09; AHG, Gi-05, vol. 93,
f. 11v, 1356/03/23; AHG, Gi-05, vol. 98, f. 19r-20v, 1359/02/15; AHG, Gi-05, vol. 262, s. f., 1362/12/29; AHG, Gi-05, vol. 275, s. f., 1365/08/08; AHG, Gi-01, vol. 174, f. 57r-v, 1366/04/20; AHG,
Gi-01, vol. 176, f. 110v-111r, 1367/04/13; AHG, Gi-01, vol. 96, f. 115r-120r, 1371/10/30; AHG, Gi-05, vol. 303, s. f., 1373/07/06; AHG, Gi-05, vol. 405, s. f., 1375/03/15; AHG, Gi-05, vol. 405,
s. f., 1375/03/20; AHG, Gi-05, vol. 405, s. f., 1375/03/31; AHG, Gi-07, vol. 15, s. f., 1376/02/19; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/06/01; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1384/08/03; AHG, Gi-05, vol.
413, s. f., 1385/06/05; AHG, Gi-10, vol. 33, s.f.., 1388/07/03; AHG, Gi-10, vol. 33, s. f., 1388/10/04; AHG, Gi-05, vol. 416, f. 24v-25r, 1392/02/17; AHG, Gi-05, vol. 419, f. 3r, 1393/02/27; AHG,
Gi-05, vol. 419, f. 13v-14r, 1393/04/01; AHG, Gi-05, vol. 419, f. 55v, 1393/06/21; AMGi, I.1.2.1., llig. 7, reg. de 1393, s. f., 1394/08/31; AHG, Gi-10, vol. 38, f. 133r-134r, 1397/09/18; AHG, Gi-06,
vol. 93, f. 12r, 1401/01/20; AHG, Gi-10, vol. 7, s. f., 1402/12/18; AHG, Gi-06, vol. 118, s. f., 1408/06/16; AHG, Gi-06, vol. 118, s. f., 1408/08/28; AHG, Gi-06, vol. 121, s. f., 1409/06/20; AHG,
Gi-06, vol. 123, s. f., 1411/04/18; AHG, Gi-10, vol. 54, s. f., 1411/08/26; AHG, Gi-01, vol. 364, s. f., 1416/02/28; AHG, Gi-06, vol. 178, s. f., 1416/05/04; AMGi, I.1.2.1., llig. 8, reg. de 1416-1418,
f. 29r, 1416/10/26; AHG, Gi-06, vol. 147, s. f., 1418/10/05; AHG, Gi-11, vol. 44, s. f., 1418/10/23; AHG, Gi-11, vol. 44, s. f., 1418/11/05; AHG, Gi-01, vol. 376/377, 2a part vol., s. f., 1419/01/27;
AHG, Gi-10, vol. 65, s. f., 1420/12/03; AHG, Gi-10, vol. 65, s. f., 1420/12/16; AHG, Gi-06, vol. 178, s. f., 1421/06/18; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/10/21; AHG, Gi-02, vol. 148, f. 2r-5v,
1424/01/24; AHG, Gi-01, vol. 401, s. f., 1427/07/23; AHG, Gi-04, vol. 204, f. 72v-75r, 1427/08/24; AHG, Gi-02, vol. 169, f. 100r, 1431/04/25; AHG, Gi-08, vol. 25, s. f., 1432/02/15; AHG, Gi-02,
vol. 179, f. 81c, 1434/11/03; AHG, Gi-10, vol. 85, s. f., 1435/04/16; AHG, Gi-01, vol. 413, s. f., 1435/08/02; AHG, Gi-02, vol. 191, f. 174r-v, 1438/04/29; AHG, Gi-10, vol. 96, s. f., 1439/02/11;
AHG, Gi-07, vol. 94, s. f., 1443/05/29; AHG, Gi-04, vol. 169, s. f., 1443/07/03; AHG, Gi-02, vol. 205, f. 132r, 1443/05/18.
ii. Filla i hereva del patrici Berenguer Renall.
iii. Filla de Guillem Reixac, jurista de Banyoles.
iv. Fill de Pere I Prat, jurista de Girona.
v. Filla del jurista de Girona Pere I Cantó. Morí abans de 1419.
vi. Filla de Ramon II Malarç, senyor de Vilobí.
vii. Filla de Francesc Trilla, mercader de Girona.
viii. Filla del ciutadà gironí Francesc Pabia.
ix. Es casà en segones núpcies amb Caterina Santceloni.
x. Filla del ciutadà gironí Nicolau Puig.
xi. Filla de Bernat II Teixidor, mercader de Girona. Abans havia estat casada amb Guillem I Escala i hi havia tingut diversos fills.
xii. Filla de Pere II Benet, mercader de Girona.
xiii. Fill de Joan Vinyoles? També es casa amb Anna Avellaneda?

Pere de la Via Jordi de la Via
canonge
n. 1393
Vilabertran
clergue Gir.

Margarida Cantóv ∞ Ramon de la Via
llicenciat lleis Gir.
† c. 1422

Pere II ∞ Francesca
Benet
† 1386
draper 			
Gir.

(Francesc) Gaspar de la Via ∞ Francina Benetxii
Margarida ∞ Pere Vinyolesxiii		
		

Francesc II de la Via ∞ Caterina Caterina ∞1
ciutadà Gir. 		 Teixidorxi			
† a. 1435 					
				
∞2
					

						
						

Institucions
Catalunya
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Desverni

2
Francesc Desvern ∞ Francesca Sarrierav 1Caterina
Pere III Desvern ∞ Isabel Sarrieravi
1
1
ciutadà Gir.
monja
ciutadà
† a. 1445
1
1
† a. 1408
St. Daniel
† a. 1421
1
de Gir. 			

2
Constança
Berenguer Desvern Nicolau II Desvern
monja
† a. 1423		
2
St. Daniel			
2
de Gir. 			
2

2

Agnès
monja
St. Salvador
de Perpinyà

Elionor

Isabel
† a. 1413

Pere III Desvern

1

Lluís II Desvern
1

∞2 Elionor de Cassàviii

Lluís I Desvern ∞1 Margarida Seguriolesvii
ciutadà Gir.
† a. 1437

Nicolau III Desvern ∞ Caterina Gaiardix
Francina ∞ Joan Seguriolesx
n. c. 1404		

Guillem Desvern

Margarida ∞ Andreu Ponç
Francesca ∞ Guillem Arnau de Palol
† a. 1421
de Torroella		
donzell
		
de Montgrí		
† a. 1407

1

11

Pere II Desvern ∞1 Bartomeua Santmartíiii
ciutadà Gir.
† a. 1421
∞2 Caterina Badiaiv
		 † a. 1445

Nicolau I Desvern ∞ Francesca Sarrieraii
ciutadà Gir.
† c. 1352/01

Francesca
Guillema
† a. 1370		
			

Ramon Perer ∞ Margarida
blanquer Gir.

Pere I Desvern ∞ ?
ciutadà Gir. viu a SFG
† a. 1355

genealògic

Els Desvern

Arbre

Anna
monja
St. Salvador
de Perpinyà
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 51, f. 97r-v, 1317/11/15; AHG, Gi-06, vol. 48, s. f., 1350/02/25; AHG, Gi-06, vol. 62, s. f., 1355/03/03; AHG, Gi-06, vol. 63, s. f.,
1355/09/18; AHG, Gi-05, vol. 320, f. 35v-39v, 1370/10/28; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/04/29; AHG, Gi-09, vol. 9, s. f., 1386/03/31; AHG, Gi-09, vol. 17, s. f., 1390/03/06; AHG,
Gi-02, vol. 60, f. 118r-v, 1392/02/01; AHG, Gi-10, vol. 39, f. 201v-202r, 1398/08/23; ADG, Dispenses matrimonials, reg. 626; AHG, Gi-06, vol. 99, s. f., 1403/02/23; AHG, Gi-06,
vol. 101, s. f., 1403/10/12; AHG, Gi-10, vol. 51, s. f., 1407/10/31; AHG, Gi-01, vol. 340, f. 32v, 1408/09/27; AHG, Gi-01, vol. 340, f. 33r-v, 1408/10/01; AHG, Gi-01, vol. 341 bis,
s. f., 1409/03/01; AHG, Gi-06, vol. 121, s. f., 1409/03/02; AHG, Gi-01, vol. 342, f. 48r, 1410/03/10; AHG, Gi-01, vol. 342, f. 78v, 1410/05/09; AHG, Gi-01, vol. 344, f. 16v-17r,
1411/03/02; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/09/05; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/09/14; AHG, Gi-04, vol. 64, s. f., 1413/11/10; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1415/02/27; AHG,
Gi-01, vol. 385, s. f., 1421/08/04; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1421/10/24; AHG, Gi-04, vol. 61, f. 115v-118r, 1421/11/05; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/08/21; AHG, Gi-01,
vol. 390, s. f., 1422/12/19; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/04/15; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/05/20; AHG, Gi-01, vol. 400, s. f., 1427/05/03; AHG, Gi-01, vol. 401, s. f.,
1427/05/01; AHG, Gi-04, vol. 203, f. 79r-80r, 1435/06/11; AHG, Gi-04, vol. 140, s. f., 1437/01/02; AHG, Gi-05, vol. 467, s. f., 1437/12/02; AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1445/06/03.
ii. Filla del cirurgià reial de Girona Guillem Sarriera. Es casà en segones núpcies amb el jurista gironí Arnau Savall (cf. arbre genealògic Savall).
iii. Filla del ciutadà gironí Francesc I Santmartí.
iv. Filla del jurista de Girona Guillem Badia.
v. Filla del ciutadà gironí Joan Sarriera. És germana de l’Isabel Sarriera que es casa amb Pere II Desvern (cf. arbre genealògic Sarriera). Maridà en segones núpcies amb el
ciutadà gironí Francesc I Segurioles (cf. arbre genealògic Segurioles).
vi. Filla del ciutadà gironí Joan Sarriera. És germana de la Francesca Sarriera que es casa amb Francesc Desvern (cf. arbre genealògic Sarriera).
vii. Filla del ciutadà gironí Francesc I Segurioles.
viii. Filla del cavaller Joan de Cassà.
ix. Filla de Joan Gaiard d’Amer.
x. Fill de Francesc I Segurioles. La mare, Francesca, en segones núpcies, i Francina, en primeres, es casen amb Francesc I i Joan Segurioles, pare i fill, respectivament
(cf. arbre genealògic Segurioles).

Institucions
locals i elits a la
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Escalai

12

Caterina Sunyervii ∞ Bernat IV Escala
Guillem Arnau de Palol ∞2 Narcisa 1Pere III Escala ∞ Francina Comellesviii
1
				 ciutadà Gir.
donzell, sr. de Vilopriu
n. c. 1397
							
¹ciutadà Gir.
1
							
domus a
1
							
Fontajau 					
								

Guillem II ∞ Gueraula Bernat III Escala ∞ Constança Romia ∞ Pere I
Francesc II Guillem II Escala ∞1 Sança Narcisa ∞ Andreu
† a. 1401 ciutadà Gir.
Sarrieraiii			
Avellaneda † d. 1414
ciutadà Gir. 		 Ribotiv			 Ponçv
Domenja
doctor lleis		
† a. 1393
† a. 1414			 cavaller		
† a. 1403			 † a. 1400
Gir.						 sr. Orriols
												 ∞2 Caterina Teixidorvi

Francesc I Escala Margarida ∞ Domènec Gornall
† a. 1376			 ciutadà Gir.

Guillem I Escala ∞ Siquetis?
sr. domus de Vinyoles		 † a. 1376
† a. 1376

Bernat II Escala ∞ Agnès
ciutadà Gir.
† a. 1365

Narcisa Ferrerii ∞ Pere II Escala
† a. 1414
ciutadà Gir.
domus a Celrà
		
† a. 1400
		

Pere I Escala ∞ ?
ciutadà Gir.
		

Galceran I Caselles ∞ Berenguera
ciutadà Gir.

Bernat I Escala ∞ ?
sr. de la Llúpia

genealògic

Els Escala

Arbre

<
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Pere
clergue

<
Jaume Escala

Caterina

locals i elits a la

i. Documentació utilitzada: Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. II, p. 467; AMGi, I.1.2.1., lligall 2, s. f., 1366/03/10; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/11/17; AHG, Gi-09, vol. 14,
s. f., 1388/02/28; AHG, Gi-05, vol. 439, f. 11r, 1393/12/09; AHG, Gi-09, vol. 22, f. 4v, 1394/07/02; ADG, Processos medievals, reg. 621 (1395/09/20); AHG, Gi-10, vol. 40,
f. 113r-v, 1400/01/30; AHG, Gi-06, vol. 90, f. 7v, 1400/04/25; AHG, Gi-01, vol. 260, f. 175v, 1400/11/05; AHG, Gi-06, vol. 93, f. 59r-61v, 1401/05/09; AHG, Gi-06, vol. 101,
s. f., 1403/11/02; AHG, Gi-01, vol. 333 bis, f. 81v-82r, 1406/09/19; AHG, Gi-01, vol. 333 bis, f. 139v, 1406/12/31; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1412/11/22; AHG, Gi-01, vol. 354,
s. f., 1413/03/23; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1414/05/11; AHG, Gi-01, vol. 375, s. f., 1418/09/04; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1424/05/25; AHG, Gi-07, vol. 90, s. f., 1434/12/31
ii. Filla de Gueraula Ferrera. Desconeixem qui eren exactament els seus ascendents.
iii. Filla de mestre Bernat I Sarriera de Girona, cirurgià reial.
iv. Filla del draper Bernat Ribot de Girona.
v. Fill de Francesc Ponç de Torroella de Montgrí i germà de Guillem Ponç, secretari reial originari d’aquesta vila. Possiblement és el mateix individu que en un altre temps
es casà amb Margarida, filla de Pere II Desvern.
vi. Filla del mercader gironí Bernat Teixidor. Es casà en segones núpcies amb Francesc II de la Via.
vii. Filla de Pere Guillem I Sunyer, ciutadà de Girona.
viii. Filla del mercader gironí Ferrer II de Comelles.

fra Vicenç
orde de St. Benet

Institucions
Catalunya
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Alamandaiii Margarida ∞1 Arnau Casadellà
Francesca
† a. 1393		 albadiner Gir.
Guerauiv			 † a. 1377
† a. 1393						
Agneta		
∞2 Bernat Cassà
Gelatsv			 carnisser Gir.

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-07, vol. 42, f. 189v-190r, 1371/09/17; AHG, Gi-07, vol. 53, s. f., 1376/05/14; ACA, C, reg. 1794, f. 16r-v, 1377/05/30, Girona; AHG, Gi-07,
vol. 55, s. f., 1377/09/19; AHG, Gi-01, vol. 210, f. 259r-v, 1379/01/11; AHG, Gi-10, vol. 36, f. 65v, 1392/10/21; AHG, Gi-09, vol. 21, [4 q.], f. 76r-77r, 1392/10/31; AHG, Gi-01,
vol. 245, f. 6v, 1393/05/22; AHG, Gi-09, vol. 21, f. 171v, 1393/05/30; AHG, Gi-10, vol. 37, f. 63v-64r, 1394/02/18; AMGi, 1.2.1., n. 9 , s. f., 1396/06/24; AHG, Gi-10, vol. 39,
f. 36v-37v, 1398/01/24; AHG, Gi-02, vol. 76, f. 96r-97r, 1398/12/27; AHG, Gi-01, vol. 333 bis, f. 58v, 1406/07/24; AHG, Gi-10, vol. 55, s. f., 1411/04/20; AHG, Gi-06, vol. 136,
s. f., 1415/01/16; AHG, Gi-07, vol. 82, s. f., 1416/11/12.
ii. Filla de Francesc Joan, jubater de Girona.
iii. Vídua del cuireter gironí Ramon Puig.
iv. Filla del mercader gironí Andreu Guerau.
v. Filla de Pere Gelats, carnisser de Girona. Havia estat casada amb el blanquer gironí Francesc Busquets.

Francesc II Estanyol
n. c. 1400

1
1
? ∞ 1Narcís Estanyol
Francesca
Pere III Estanyol
1
1
		
bosser Gir. 		
hostaler Gir.
1
		
† a. 1415

Francesc I Estanyol ∞1 Blanca Joanii Pere II Estanyol ∞ Narcisa? Llorenç Estanyol ∞1
bosser Gir. 		 † a. 1394
mercader Gir.
bosser-albadiner ∞2
† a. 1411
∞2 Francesca?
† a. 1406
Gir. 		
		 † a. 1396				
∞3 Caterina?			
∞3
					
					

Pere I Estanyol ∞ Francesca?
bosser Gir.
† a. 1371

Estanyoli

Els Estanyol

Arbre genealògic 13
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Guerau Estruç ∞ Caterina
ciutadà Gir. 		 de la Via
† a. 1436

Joan ∞ 1Estruça
Joan Jordi Ramon
de Cassà			
		
Joan
donzell
domiciliat 				
a Albons		

Bernat IV Estruç ∞ Margarida
¹cavaller 		 Rocax
1
domiciliat a
1
Madremanya
1

baixmedieval

Lluís

Narcís
n. c.
1423
clergue
Gir.

Catalunya

Francesc ∞ Margarida Joan II Estruç ∞ Isabel Bernat III Estruç
Raset			
† a. 1445		 Castellix batxiller en lleis
mercader							
Gir.							
							

Narcís
Lluís
Francesca ∞ Bernat III
Joan I Estruç ∞1 Caterina Estruça ∞ Berenguer
canonge
canonge
		 Sarriera
ciutadà Gir.
Llobetvii			 Sitjar
Vilabertran
seu de Gir.
		 ciutadà Gir. † a. 1411			 † a. 1408
ardiaca major						
? ∞2 Margarida
de Tarragona								 Saragossanaviii
						

Lluís Estruç
∞ Francesca Santdionísiv Agnès
∞ Guillem de Palol
ciutadà Gir. 			
† a. 1369		 donzell-cavaller de Palol de Revardit
† c. 1392/11-1393/03					 † a. 1369

Bernat I Estruç ∞ Francesca Mercadalii
ciutadà Gir.
† a. 1344

Estruçi

14

locals i elits a la

						

Francesc I ∞ Clara
Sampsó
ciutadà Gir. 		

Elvira Perpinyàiii ∞ Bernat II Estruç
		 ciutadà Gir.
			 † c. 1398

genealògic

Els Estruç

Arbre

Institucions
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Pere Berenguer IV Estruç

Joan

Caterina

Joan I Estruç ∞ Constança de Recs
domiciliat
a Osor

Joan II Estruç
Sibil·la ∞ Ferrer II de Comelles
habitant a		
mercader Gir.
Calonge

Guillem Estruç

Bernat Guillem Estruç ∞ Pal·làdia Medirxiii
habitant a
Campllong

Pere Berenguer III Estruç ∞1 Margarida Castellxii
Margarida
habitant a Campllong
∞2 Violant ?
n. 1350
∞3 Berenguera		

Pere Berenguer II Estruç ∞ Margarida?
ciutadà Gir.
habitant a Campllong
† a. 1413

Pere Berenguer I Estruçxi ∞ ?
de Campllong
† a. 1355
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i. Documentació utilitzada: J. Clara Resplandis, «Aproximació a Bernat Estruç...», p. 631.; AHG, Gi-06, vol. 50, s. f., 1344/01/18; AHG, Gi-05, vol. 59, f. 33v-34r, 1350/04/16;
AHG, Gi-05, vol. 83, f. 134r-135v, 1355/11/19; AHG, Gi-05, vol. 92, f. 179r, 1356/10/03; AHG, Gi-01, vol. 62, f. 4r (1363/05/02), 56r (1363/05/19); AHG, Gi-01, vol. 75,
f. 9r, 1365/05/06; AHG, Gi-01, vol. 90, f. 32r, 1369/04/27; AHG, Gi-05, vol. 295, s. f., 1369/12/31; AHG, Gi-02, vol. 9, f. 78r-80v, 1371/05/29; AHG, Gi-07, vol. 12, f. 123v-124r,
1373/05/27; AHG, Gi-09, vol. 3, s. f., 1376/05/20; AHG, Gi-05, vol. 311, f. 80v-81r, Girona, 1377/09/22; AHG, Gi-01, vol. 117, f. 64v-65v, 1378/01/28; AHG, Gi-05, vol. 313,
f. 160r, 1381/04/27; AHG, Gi-05, vol. 421, s. f., 1384/10/22; AHG, Gi-09, vol. 21, f. 135v, 1393/03/15; AHG, Gi-05, vol. 419, f. 17r-v, 1393/04/15; AHG, Gi-06, vol. 93, f. 12r,
1401/01/20; AHG, Gi-06, vol. 99, s. f., 1403/04/20; AHG, Gi-11, vol. 24, s. f., 1403/05/08; AHG, Gi-01, vol. 340, f. 2r, 1408/07/31; AHG, Gi-01, vol. 341, s. f., 1409/04/20; AHG,
Gi-01, vol. 342, f. 26v-27r, 1410/01/27; AHG, Gi-02, vol. 112 bis, f. 112v, 1411/03/31; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/02/11; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1415/03/30; AHG, Gi-01,
vol. 372, f. 308r-309r, 1417/11/20; AHG, Gi-05, vol. 453, s. f., 1419/03/27; AHG, Gi-09, vol. 56, s. f., 1420/12/21; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/02/21; AHG, Gi-01, vol. 385,
s. f., 1422/05/23; AHG, Gi-04, vol. 61, f. 90r-95v, 1422/07/14; AHG, Gi-09, vol. 43, s. f., 1423/12/14; AHG, Gi-01, vol. 401, s. f., 1427/06/12; AHG, Gi-04, vol. 204, f. 72v-75r,
1427/08/24; AHG, Gi-01, vol. 402, s. f., 1427/12/22; AHG, Gi-10, vol. 76, s. f., plec solt, 1429/08/20; AHG, Gi-04, vol. 101, s. f., 1430/02/15; AHG, Gi-07, vol. 89, s. f., 1431/07/04
AHG, Gi-01, vol. 412, s. f., 1433/10/03; AHG, Gi-04, vol. 203, f. 120r-124r, 1434/08/30; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1436/12/03; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1438/03/01; AHG,
Gi-05, vol. 468, s. f., 1444/01/25
ii. Segons Guilleré, era descendent dels Mercadal de Banyoles: C. Guilleré, Girona al segle xiv…, vol. II, p. 271.
iii. Filla del mercader gironí Arnau Perpinyà.
iv. Filla del mestre en medicina Guerau Santdionís de Girona.
v. Filla del llicenciat en lleis Ramon de la Via. Havia estat casada amb Bernat II Beuda, ciutadà de Girona.
vi. Fill del ciutadà de Girona Berenguer II Sarriera.
vii. Filla de Guillem Llobet, notari de Girona.
viii. Només tenim notícia de l’enllaç per notícies indirectes. Per la data aproximada de la mort de Joan Estruç, el matrimoni devia durar pocs anys. En qualsevol cas, Margarida era filla de l’apotecari gironí Pere Saragossana. Es casà en segones núpcies amb l’escrivà Antoni Ribot.
ix. Filla de Joan Castell, cavaller domiciliat a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet.
x. Filla del cavaller Antoni Roca, domiciliat a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga.
xi. Tot i que hi devia haver vincles amb el ciutadà Bernat I Estruç, els ignorem. I, en tot cas, no disposem de dades del fet que, per exemple, Pere Berenguer II Estruç i Joan
Estruç d’Osor fossin cosins germans de Bernat II Estruç o Lluís Estruç.
xii. Filla del ciutadà gironí Guillem I Castell.
xiii. Filla de Joan Medir, ciutadà de Girona.
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Geroníi

15

Nicolau Geroní
Clara ∞ Bernat Net
mercader Gir. 		
mercader Gir.

Bartomeu Geroní ∞ Elvira ?
mercader Gir.

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-06, vol. 63, s. f., 1355/06/15; AHG, Gi-05, vol. 86, f. 22v, 1355/07/11; AHG, Gi-02, vol. 9, f. 133r-134r, 1371/08/07; AHG, Gi-06,
vol. 115, s. f., 1407/08/14; AHG, Gi-02, vol. 112 bis, f. 220v, 1411/07/24; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1414/11/24; AHG, Gi-06, vol. 139, s. f., 1416/01/07; AHG, Gi-06, vol. 130,
s. f., 1421/03/25; AHG, Gi-04, vol. 104, s. f., 1430/12/09; AHG, Gi-07, vol. 90, s. f., 1435/10/26.
ii. Filla del mercader gironí Bernat Puig.
iii. Filla del mercader gironí Ponç II Arnau.

Bernat III Geroní ∞ Blanca Arnauiii

Bernat II Geroní ∞ Caterina Puigii
mercader Gir.
† a. 1442

Bernat I Geroní ∞1 Guillema ?
mercader Gir.
† c. 1418
∞2 Gemina Banyes?

Ramon Geroní ∞ Alamanda
taverner Gir.
† a. 1355

genealògic

Els Geroní

Arbre
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Guillem I Guic ∞ ?
hostaler Gir.
† a. 1351

Ramona

Guici

16

Arnau I Guic ∞ ? Bernat I Guic ∞ Magadalena
mercader		 hostaler Gir.
BCN		 † a. 1382

Gaspar

Antònia

Francesc II Llorenç ∞ Francesca
calciner Gir.

baixmedieval

Francesc

Guillem IV Guic
hab. a l’Alguer

Catalunya

Caterina
Caterina Salvàvii ∞ Gabriel II Guic
			
hostaler

locals i elits a la

Arnau II ∞ Margarida Antoni Caterina ∞ Arnau
Arnau II Guic Caterina ∞ Gabriel I Guic Guillem III Guic Francesc Guic ∞1 Caterina
Ramada						 Sifré
ciutadà Gir.
Hospitaliv 		 mercader BCN mercader
hostaler Gir. 		 Madrenesv		
blanquer 					 mercader 				
† c. 1422/01-11		 † a. 1443		
Gir.						 Gir.
									
∞2 Mondinavi

Dalmau Cors ∞ Caterina Guillem II Guic ∞1 Francesca Cavalleriaii Caterina ∞ Jaume Roure
paraire Gir.
hostaler-mercader
ferrer Gir.
† a. 1355
Gir. 				
† a. 1364
† c. 1390/11-12
		∞2 Margarida Vivesiii

Guillema? ∞ Bernat Guic de Millars
parr. Madremanya
		

Bernat I Guic de Millars ∞ Guillema
mas Guic de Millars
parr. Madremanya

genealògic

Els Guic

Arbre
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-06, vol. 53, s. f., 1351/09/19; AHG, Gi-06, vol. 52, s. f., 1351/10/27; AHG, Gi-06, vol. 63, s. f., 1355/05/28; AHG, Gi-05, vol. 92, f. 74r,
1356/04/13; AHG, Gi-05, vol. 270, s. f., 1364/04/20; AHG, Gi-07, vol. 29, s. f., 1364/09/05; AHG, Gi-01, vol. 278, f. 39r-v, 1367/02/04; AHG, Gi-05, 320, f. 16r-19v, 1369/06/24;
AHG, Gi-05, vol. 320, f. 30v-34v, 1370/10/22; AHG, Gi-05, vol. 302, s. f., 1372/04/30; AHG, Gi-05, vol. 299, s. f., 1374/05/20; AHG, Gi-05, vol. 306, s. f., 1375/01/25; AHG,
Gi-05, vol. 411, s. f., 1382/03/08; AHG, Gi-05, vol. 410, f. 20r, 1382/06/30; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1414/05/05; AHG, Gi-04, vol. 82, s. f., 1422/11/18; AHG, Gi-04, vol. 203,
f. 177r-178v, 1426/05/05; AHG, Gi-01, vol. 400, s. f., 1426/12/10; AHG, Gi-08, vol. 47, s. f., 1443/06/30
ii. Filla de Pere I Cavalleria de Girona i germana de l’apotecari Nicolau Cavalleria.
iii. Filla de Bartomeu Vives, notari de Girona.
iv. Filla de Nicolau Hospital, draper de Sant Feliu de Guíxols.
v. Filla de Pere Madrenes, àlies Baraiot, peixater de Girona.
vi. Probablement fruit d’un matrimoni anterior, era mare del mercader gironí Nicodem Puig.
vii. Filla de Nicolau Salvà de la parròquia de Fornells.
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-06, vol. 64, s. f., 1355/05/16; AHG, Gi-05, vol. 86, f. 136v-138r, 1355/08/21; AHG, Gi-05, vol. 336, s. f., 1365/11/18; AHG, Gi-01, vol. 96,
f. 35v-38v, 1370/11/15; AHG, Gi-01, vol. 81, f. 108r-116r, 1367/01/21; AHG, Gi-07, vol. 53, s. f., 1375/12/08; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/05/09; AHG, Gi-05, vol. 413,
s. f., 1385/05/19; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1386/02/22; AHG, Gi-09, vol. 16, s. f., 1389/08/16; AHG, Gi-05, vol. 419, f. 11r-v, 1393/03/27; AHG, Gi-09, vol. 21, [4 q.], f. 60r-v,
1392/09/16; AHG, Gi-10, vol. 36, f. 102v-105v, 1393/08/17; AHG, Gi-09, vol. 24, f. 88v-89r, 1395/03/17; AHG, Gi-06, vol. 93, f. 2r, 1400/12/23; AHG, Gi-01, vol. 333 bis, f. 124v,
1406/12/10; AHG, Gi-10, vol. 51, s. f., 1406/12/15; AHG, Gi-06, vol. 123, s. f., 1410/12/10; AHG, Gi-06, vol. 123, s. f., 1411/03/03; AHG, Gi-06, vol. 133, s. f., 1413/09/28; AHG,
Gi-07, vol. 80, s. f., 1415/06/12; AHG, Gi-11, vol. 42, s. f., 1419/03/11; AHG, Gi-09, vol. 56, s. f., 1420/09/24; AHG, Gi-09, vol. 43, s. f., 1423/09/14; AHG, Gi-07, vol. 90, s. f.,
1434/03/16.
ii. Agraeixo aquesta dada, així com les corresponents a les filles de Berenguer I que es casen amb habitants de la vila de Sant Feliu de Guíxols, a Pere Orti Gost. Potser també
és un avantpassat d’aquesta família un Guillem Hospital nadiu de la parròquia de Parlavà que, pels volts de 1330, ostentava la ciutadania gironina.
iii. Filla del draper gironí Bernat Llampaies.
iv. Filla de Ramon Cabravia, carnisser de Girona.
v. Filla del ciutadà de Girona Ramon II Calvet.
vi. Filla del mercader de Girona Pere II Ferrer.
vii. Desconeixem qui eren els seus pares, tot i que havia estat casada en primeres núpcies amb Arnau Campllong, àlies Sous, de Sant Feliu de Guíxols.
viii. Fill del draper gironí Bernat Llac.

Berenguer IV Hospital
boteller de casa reina Violant c. 1414

Catalunya

Narcís Llacviii ∞ Caterina
draper Gir.

Nicolaua

Guillem Mola ∞ Gueraua
patró barca
SFG

1
Pere Galí
∞ Guillema
sabater SFG
Bernat Andreu 2∞
patró coca SFG

locals i elits a la

Ivó Hospital
n. c. 1370

Pere Hospital ∞1 Agnès Ferrervi
mercader SFG † a. 1406
† a. 1423
∞2 Caterina?vii
		 † a. 1434

Berenguer III Hospital ∞ Francesca Calvetv Narcisa
† a. 1410
mercader Gir.
† a. 1413		

Nicolau Hospital ∞ Francesca Espanyol
draper SFG
SFG
			

Berenguer II Hospital ∞ Francesca Llampaiesiii
Guillem Hospital ∞ Francesca Cabraviaiv
mercader Gir.
† a. 1389/08
mercader Gir.
† a. 1411
† c. 1375/02-12		
† c. 1400/08-12		
				

Berenguer I Hospital ∞ Ermessendaii
hab. de SFG
† 1348
† a. 1336

Hospitali

Els Hospital

Arbre
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Ramon I Malarç ∞ Auda Renall
ciutadà Gir.
† a. 1333

Malarçi

18

Ponç Malarç ∞ Agnès ?
canviador Gir.
† a. 1363

Constança
Caterina ∞ Bernat
Margarida ∞ Gabriel I
Jaume Malarç ∞ Felipaiv
Miquel
† a. 1409
sra. de Palol		
† a. 1409 de Pontós		
cavaller		
ciutadà Gir. 		
de Revardit
							
							

Francesca
il·legítima

2

2

Jaspert II Malarç
n. c. 1424
2
sr. del castell de Sales

Roger Malarç ∞1 Caterina Jaspert I Malarç ∞ Francesca
sr. castell		 Guerauv cavaller		Savallvi
de Sales		 † a. 1424 † a. 1438
† a. 1438
∞2 Jaumeta?

Bernat Malarç ∞ Narcisa Seguriolesiii
Ramon III Malarç ∞ ?
Margarida ∞ Francesc I de la Via
Antoni Malarç
† d. 1409
sr. de Sales de Llierca 			
ciutadà Gir. 		
jurista Gir.
n. c. 1332		
c. 1380 ingressa com a monjo
al mon. de Banyoles
† 1400/03-05		

Caterina ? ∞ Ramon II Malarç
? ∞ Bernat I Sampsó
Beatriu ∞ Francesc I Terradesii
† a. 1383
ciutadà Gir. 		 draper Gir. 		
jurista Gir.
sr. de Vilobí 				
† a. 1352
† a. 1353

Arnau Malarç

?

genealògic

Els Malarç
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i. Documentació utilitzada: Guilleré, vol. II, p. 319, 321; Arxiu Ducal de Medinaceli, Empúries, 1862, 1318/04/17 (agraeixo aquesta referència a Josep Maria Gironella);
AHG, Gi-05, vol. 70, f. 51r-v, 1352/10/03; AHG, Gi-05, vol. 67, f. 110r-111r (1353/02/10), 111r-115r (1353/08/04); AHG, Gi-05, vol. 86, f. 27v-31v, 1355/07/17; AHG, Gi-05,
vol. 98, f. 13r, 1357/07/27; AHG, Girona-05, 15, f. 118r 1357/11/30; AHG, Gi-05, vol. 333, s. f., 1362/11/09; AHG, Gi-05, vol. 331, s. f., 1363/02/14; AHG, Gi-05, vol. 266, s. f.,
1363/06/06; AHG, Gi-07, vol. 16, s. f., 1376/09/25; AHG, Gi-07, vol. 17, s. f., 1378/03/14; AHG, Gi-01, vol. 121, f. 64r-65v, 1379/10/15; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/06/15;
AHG, Gi-01, vol. 130, f. 89v-91r, 1383/09/01; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1384/05/16; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1384/10/05; AHG, Gi-09, vol. 11, s. f., 1387/06/05; AHG, Gi09, vol. 26, f. 40v, 1396/04/13; AHG, Gi-10, vol. 41, f. 138r-v: 1399/02/16; AHG, Gi-10, vol. 43, f. 51v-54v, 1400/03/13; AHG, Gi-10, vol. 43, f. 57r-59r, 1400/03/07; AHG, Gi-10,
vol. 43, f. 106r-110v, 1400/05/03-05; AHG, Gi-01, vol. 260, f. 125r-v, 1400/08/16; AHG, Gi-10, vol. 44, f. 36r, 1400/09/29; AHG, Gi-10, vol. 45, f. 19r-v, 1401/07/03; AHG, Gi-07,
vol. 74, s. f., 1401/11/29; AHG, Gi-06, vol. 93, s. f., 1402/03/01; AHG, Gi-10, vol. 46, s. f., 1403/09/27; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/03/24; AHG, Gi-01, vol. 376/377, s. f.,
1419/03/14; AHG, Gi-01, vol. 392/393, s. f., 1435/11/14; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1438/01/21; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1438/02/15; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f., 1440/04/09.
ii. És molt probable que Francesc I Terrades es tornés a casar amb una dona homònima, filla de Berenguer Gornall.
iii. Filla del mercader gironí Ferrer de Segurioles.
iv. Era vídua de Guillem, senyor de Palol de Revardit i d’aquest primer matrimoni havien tingut una filla, Mondina, que maridà amb Bernat Prat, donzell de Besalú.
v. Filla del doctor en lleis gironí Joan Guerau.
vi. Filla de Ramon Savall de Camprodon.
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Francesc Margarit
mercader Gir.

Margariti

19

Guillem ∞ Francina Beatriu
d’Avinyó			
monja
cavaller			
mon. St. Feliu
			
de Cadins
				
				

Joan III Margarit ∞ Caterina
cavaller		Pauv
domiciliat a		 † d. 1430
St. Gregori

Albert Reixach Sala
Joan Margarit
Bernat
ardiaca-bisbe de Gir. 				
cardenal				

Asbert ∞ Constança Berenguer Margarit Bernat IV Margarit ∞ ? Santfeliu
sa Trilla
donzell domiciliat
n. c. 1391			
donzell
St. Gregori
donzell
		
domiciliat		
bisbat Gir. 			
a Vilanova 		
de la Muga			

Francesc II Gornall ∞ Francesca Bernat III Margarit ∞ Constança de Canadaliii
Joan I Margarit ∞ Caterina Landriuiv
ciutadà Gir.
n. c. 1350		 † d. 1428
donzell
casa de l’infant-rei Joan			
casa del rei Martí
cavaller 		
domiciliat a Gir.
domiciliat a St. Gregori			
† a. 1406
† a. 1424
Antònia Sampsóvi ∞ Joan II Margarit
				
							
cavaller
							 domiciliat a Gir.

Bernat II Margarit ∞ Francesca Bertóii
mercader Gir.
dispeser de
l’infant Joan
† a. 1367/05

Bernat I Margarit ∞
apotecari Gir.

genealògic

Els Margarit

Arbre
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 7, f. 69v, 1327/05/04; AHG, Gi-05, vol. 9, f. 19v, 1330/06/14; AHG, Gi-06, vol. 31, s. f., 1342/11/11; AHG, Gi-06, vol. 72, s. f.,
1359/05/11; ACA, RP, MR, reg. 565; ACA, RP, MR, reg. 577; AHG, Gi-05, vol. 335, s. f., 1363/09/30; Guilleré, vol. II, p. 439; AHG, Gi-03, vol. 10, f. 18r, 1367/05/31; AHG,
Gi-01, vol. 190, f. 28v-30r, 1371/08/11; ACA, C, 1684, f. 66r-67r, 1377/10/12, Girona; AHG, Gi-05, vol. 323, s. f., 1369/12/19; ACA, C, reg. 1262, f. 69r, 1378/05/07, Barcelona;
AHG, Gi-02, vol. 52, f. 85r-v, 1388/11/06; AHG, Gi-11, vol. 9, s. f., 1389/02/08; AHG, Gi-05, vol. 433, f. 78r-v, 1391/03/10; AHG, Gi-05, vol. 433, f. 132v, 1391/04/20; AHG, Gi-11,
vol. 25, s. f., q. 1391, 1391/06/10; AHG, Gi-11, vol. 18, f. 6r-v, 1398/06/24; AHG, Gi-11, vol. 18, f. 16r-v, 1398/07/16; AHG, Gi-06, vol. 90, f. 127v, 1400/07/09; AHG, Gi-11,
vol. 25, s. f., 1406/03/08; AHG, Gi-11, vol. 25, s. f., 1406/03/24; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/10/05; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1414/12/25; AHG, Gi-11, vol. 42, s. f.,
1419/04/17; AHG, Gi-03, vol. 73, f. 199r-201r, 1424/06/12; AHG, Gi-07, vol. 87, s. f., 1425/05/31; AHG, Gi-07, vol. 87, s. f., 1425/08/26; AHG, Gi-07, vol. 87, s. f., 1425/11/03;
AHG, Gi-07, vol. 88, s. f., 1428/10/20; AHG, Gi-01, vol. 404, s. f., 1429/08/10; AHG, Gi-01, vol. 402, s. f., 1428/11/02; AHG, Gi-04, vol. 100, s. f., 1429/05/27; AHG, Gi-07,
vol. 88, s. f., 1429/05/30; AHG, Gi-04, vol. 103, s. f., 1430/07/03; AHG, Gi-08, vol. 47, s. f., 1430/10/27; AHG, Gi-07, vol. 89, s. f., 1431/11/15; AHG, Gi-01, vol. 411, s. f.,
1432/03/29; AHG, Gi-02, vol. 172, f. 108v, 1433/02/03; AHG, Gi-02, vol. 196, f. 173r-v, 1439/10/24; AHG, Gi-07, vol. 93, s. f., 1441/11/24; AHG, Gi-02, vol. 201, f. 92v, 1441/12/21;
AHG, Gi-04, vol. 169, s. f., 1443/06/07; AHG, Gi-07, vol. 94, s. f., 1443/07/30; AHG, Gi-04, vol. 204, f. 102v-103v, 1447/02/05, f. 107r-108r, 1452/04/04.
ii. Filla de Bonanat Bertó, ciutadà de Girona. Havia estat casada amb Francesc Tortosa de Queixàs, draper de Girona, i hi havia tingut un fill, Joan Tortosa de Queixàs.
iii. Probablement era germana del donzell Pere de Canadal.
iv. Filla d’en Landriu, mercader de Camprodon. Havia estat casada amb Miquel Santmartí, donzell, de qui havia tingut una filla, Francesca, que es convertí en germanastra
de Joan II Margarit. Francesca maridà amb Francesc III Santceloni, ciutadà de Girona.
v. És germana de Joan de Pau, cavaller.
vi. Filla de Ramon I Sampsó, ciutadà de Girona.
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Bernat I Miquel ∞ Caterina Sarrieraii
secretari reial
† a. 1412
Sr. Palau-sator
† a. 1384/02-08

Miqueli

20

Albert Reixach Sala

			
Elionor Gueraula Lluís Guerau
Isabel

Bertran ∞ Sibil·laviii
Torró				
ciutadà
BCN

Francesc Miquel ∞ Francina
ciutadà Gir. 		 Castelletix

			

Gabriel
Lluís
clergue Gir. 		

Caterina ∞1 Francesc
Constança ∞ Joan
Gabriel II Miquel
Bernat III Miquel ∞ Francesca
n. c. 1403
Provençalvii			
Bertran
† a. 1444		 Ladernosa		
ciutadà Gir. 				 Sr. de Gelida			 cavaller BCN
† d. 1445
		
∞2 Joan Camós

Dionísx

Caterina
monja

Genís II Miquel
ciutadà Gir.

Margarida
monja 				

					

Miquel ∞ Francesca Bernat II Miquel ∞ Alamanda ? Gabriel I Miquel ∞ Margarida Andreu Genís I Miquel Berenguer Sibil·la ∞ Narcís Miquel
Bosc
† a. 1425
Sr. Palau-sator
ciutadà Gir. -BCN
Malarçiii		
cavaller
Miquel
Sampsóiv		 ciutadà Gir.
ciutadà		
† a. 1403
† a. 1444
† a. 1401 		
Gi.-BCN
† d. 1445v
BCN
Sr. de Vilassar
		
		
				
Pere Miquelvi ∞ ? Lluís Miquel
cavaller
donzell
Sr. Palau-sator

Caterina
		
		
		

Jaume Miquel ∞ ?
ciutadà Gir.
† a. 1350
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 59, f. 45r-v, 1350/23/04; AHG, Gi-05, vol. 63, f. 143r-144r, 1351/09/06; AHG, Gi-05, 275, s. f., 1365/07/24; AHG, Gi-05, vol. 413,
s. f., 1384/08/31; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1384/09/05; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/06/17; AHG, Gi-05, vol. 442, f. 39r-40r, 1395/04/14; AHG, Gi-05, vol. 445,
f. 2v, 1395/09/26; AHG, Gi-10, vol. 41, f. 69r-70r, 1398/11/19; AHG, Gi-11, vol. 23, s. f., 1401/12/29; AHG, Gi-11, vol. 23, s. f., 1402/01/30; AHG, Gi-11, vol. 22,
s. f., 1402/08/25; AHG, Gi-11, vol. 22, s. f., 1402/09/19; AHG, Gi-11, vol. 24, s. f., 1403/03/09; AHG, Girona-01, vol. 333, s. f., 1406/07/17; AHG, Gi-11, vol. 34,
s. f., 1410/04/21; AHG, Gi-01, vol. 350, s. f., 1412/02/06; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/08/12; AHG, Girona-01, vol. 357, s. f., 1413/11/14; AHG, Gi-01, vol. 375,
s. f., 1418/06/30; AHG, Gi-05, vol. 453, s. f., 1419/06/06; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/04/15; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/04/14; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/06/25;
AHG, Gi-01, vol. 398, s. f., 1425/05/24; AHG, Gi-01, vol. 396, s. f., 1425/11/25; AHG, Gi-01, vol. 399, s. f., 1426/01/03; AHG, Gi-01, vol. 404, s. f., 1429/06/07; AHG, Gi-07,
vol. 90, s. f., 1434/03/02; AHG, Gi-07, vol. 91, s. f., 1436/11/14; AHG, Gi-07, vol. 91, s. f., 1436/11/17; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1437/11/09; AHG, Gi-02, vol. 251c, f. 403r-404r,
1438/03/20; AHG, Gi-02, vol. 194, f. 115r-117v, 1439/01/13; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f., 1439/07/15; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f., 1439/07/23; AHG, Gi-01, vol. 422, s. f., 1442/10/01;
AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1444/09/12; AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1445/07/05.
ii. Filla del mestre Bernat I Sarriera, cirurgià reial i ciutadà de Girona.
iii. Filla del jurista gironí Bernat Malarç.
iv. Filla del ciutadà gironí Bernat II Sampsó.
v. Segons C. Batlle, morí l’any 1461, mentre que la seva esposa Sibil·la, dos anys més tard: C. Batlle, «Una familia barcelonesa…», p. 205.
vi. D’una esposa desconeguda, documentem que tingué un fill anomenat Bernat.
vii. Filla de Jaume Provençal, mercader assentat entre Girona i Sant Feliu de Guíxols.
viii. Documentat per C. Batlle: «Una familia barcelonesa…», p. 205.
ix. Filla de Joan Castellet, cavaller domiciliat a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
x. Documentat per C. Batlle: «Una familia barcelonesa…», p. 205. I segons la mateixa autora adoptà el cognom Torró del seu cunyat Bertran Torró i abandonà així la
carrera eclesiàstica que havia iniciat. Maridà l’any 1479 amb Francina Ros, descendent d’una família de ciutadans honrats.

Institucions
locals i elits a la

Catalunya
baixmedieval

849

Portelli
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1
Nicolau Anglès ∞ Narcisa
Joan Portell
1
mercader Gir.
clergue Gir.
1
		
benef.
1
		
St. Feliu
1
		
de Gir.

Margarida ∞1 Francesc Teixidor
Pere Huguet Portell
Narcisa ∞ 1Bonanat II Cerir
		 mercader Gir.
canonge seu d’Urgellviii			 1mercader Gir.
		 † a. 1433
doctor en lleis			
						2Pere Sallent 1
∞2 Pere Vives de Montfullà			 2ciutadà Gir.

Antoni Portell ∞ Timbors de Millarsvi
mercader Gir.

Francesc
clergue Gir.
benef.
St. Feliu
de Gir.

Margarida

∞3 Francescav

Pere
Narcís Baltasar
monjo
1
mon. de
1
Poblet
1

1

Joan Huguet Portell ∞ Caterina
mercader Gir. 		 Vilarvii

							

Guillem II Portell ∞ ?
Narcís Huguet Portell ∞ Elvira Donsii
Nicolaua ∞1 Bernat Sitjar
Narcís Portell
∞1 Narcisa Ferreriii
paraire
paraire-mercader Gir.
† a. 1443
† a. 1390		 mercader Gir.
escrivà-mercader Gir. 		 † a. 1399
† a. 1385
† a. 1413
† a. 1385
† 1432/09/08
				
				∞2 Jaume Draper		
∞2 Nicolaua Donsiv
					 mercader Gir. 			 † a. 1424

Guillem I Portell ∞ Francesca
taverner Gir.
† a. 1415

genealògic

Els Portell

Arbre
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locals i elits a la

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-01, vol. 197, f. 62r-v, 1374/03/29; AHG, Gi-05, vol. 407, s. f., 1378/09/11; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/05/19; AHG, Gi-05, vol. 413,
s. f., 1385/09/22; AHG, Gi-05, vol. 432, s. f., 1390/07/22; AHG, Gi-05, vol. 432, s. f., 1390/07/27; AHG, Gi-10, vol. 40, f. 94v-95r, 1399/11/28; AHG, Gi-11, vol. 20, f. 40r-v,
1400/02/24; AHG, Gi-01, vol. 261, f. 35r-36r, 1400/12/29; AHG, Gi-11, vol. 27, s. f., 1405/02/27; AHG, Gi-11, vol. 29, s. f., 1407/04/23; AHG, Gi-10, vol. 52, s. f., 1408/05/29;
AHG, Gi-06, vol. 118, s. f., 1408/10/11; AHG, Gi-11, vol. 34, s. f., 1410/05/15; AHG, Gi-10, vol. 54, s. f., 1411/05/0; AHG, Gi-10, vol. 57, s. f., 1411/12/29; AHG, Gi-02, vol. 114,
f. 137r-v, 1412/01/31; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/08/24; AHG, Gi-06, vol. 133, s. f., 1413/11/22; AHG, Gi-01, vol. 369, f. 28r-v, 1416/07/26; AHG, Gi-01, vol. 370, f. 132r136v, 1417/08/26; AHG, Gi-06, vol. 145, s. f., 1417/11/25; AHG, Gi-06, vol. 178, s. f., 1421/02/08; AHG, Gi-10, vol. 67, s. f., 1421/02/20; AHG, Gi-01, vol. 387, s. f., 1421/11/28;
AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/01/22; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/05/12; AHG, Gi-08, vol. 6, s. f., 1422/07/14; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/05/19; AHG, Gi-01, vol. 391,
s. f., 1424/01/28; AHG, Gi-06, vol. 156, s. f., 1424/07/10; AHG, Gi-10, vol. 71, s. f., 1424/08/11; AHG, Gi-10, vol. 71, s. f., 1424/12/12; AHG, Gi-10, vol. 74, s. f., 1426/04/11; AHG,
Gi-01, vol. 399, s. f., 1426/05/13; AHG, Gi-01, vol. 404, s. f., 1429/09/19; AHG, Gi-08, vol. 29, s. f., 1432/08/30; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 77r, 1433/08/24; AHG, Gi-01, vol. 416,
s. f., 1437/11/06; AHG, Gi-02, vol. 200, f. 94r, 1441/01/16; AHG, Gi-02, vol. 251a, f. 226r-227r, 1443/07/28; AHG, Gi-05, vol. 468, s. f., 1444/03/28.
ii. Filla del notari gironí Guilllem de Dons.
iii. Filla de Pere Ferrer, paraire de Girona.
iv. Filla del notari gironí Guillem de Dons.
v. Només sabem que havia estat casada amb Jaume Pinyana, escrivà de Girona.
vi. Filla del donzell Pere de Millars.
vii. Filla de l’especier de Girona Miquel II Vilar.
viii. L’any 1416 el documentem com a regent de l’studium de Tolosa.
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Constança

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-06, vol. 52, s. f., 1351/10/19; AHG, Gi-04, vol. 42, f. 19r-v, 1358/04/17; AHG, Gi-05, vol. 330, s. f., 1363/04/12; AHG, Gi-10, vol. 12, s.
f., 1365/05/08; AHG, Gi-05, vol. 340, s. f., 1367/10/12; AHG, Gi-02, vol. 9, f. 19v-21r, 1370/08/30; AHG, Gi-02, vol. 11, f. 49r-50v, 1371/10/04; AHG, Gi-02, vol. 11, f. 53r-v,
1371/10/09; AHG, Gi-07, vol. 12, f. 26v, 1373/01/10; AHG, Gi-09, vol. 11, s. f., 1387/01/10; AHG, Gi-02, vol. 52, f. 150r-v, 1389/01/29.
ii. Filla del mercader gironí Pere I Trilla.
iii. Filla del ciutadà de Girona Arnau Net.

Francesc Provençal Ramon Joan Francesca Caterina ∞ Bernat Puig Margarida ∞ Berenguer de Busquets
						
mercader Gir. 		
ciutadà BCN
						
† a. 1410		
escrivà tresoreria del rei

Nicolau Provençal
escrivà dispensa de l’infant Joan
† a. 1371

Ramon I Provençal ∞ Caterina Trillaii
mercader Gir.
† a. 1351/10

Provençali

Joan
Pere II Provençal
Caterina Netiii ∞ Ramon II Provençal
		
† a. 1373
mercader Gir.
			
† a. 1410

Francesca ∞ Pere I Provençal
Jaume Provençal
ciutadà BCN
ciutadà Mallorca
			

?

genealògic

Els Provençal

Arbre
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Agnès ∞ Guillem
Ricard
llic. lleis
Gir.

Sampsói

Caterina ∞ Ramon I Calvet
† 1360

23

Jaume Santceloni ∞ Caterina
ciutadà Gir.

Ramon III Sampsó Margarida ∞ Francí Cantà
clergue Gir. 		
burgès de Perpinyà

Catalunya

Arnalda

Francesc II Sampsó ∞ Caterina
mestre en 		 Vicvi
medicina Gir.
† a. 1412

locals i elits a la

Joan III Margarit ∞ Antònia Ramon II Sampsó ∞ Violant Bertranvii
cavaller					 ciutadà Gir.
domiciliat a Gir.

Bonanat I ∞ Clara Bernat III Joan
Sibil·la ∞ Narcís
Ramon I Sampsó
∞ Arnalda
Cerir
Sampsó
Sampsó			 Miquel
mercader-ciutadà Gir. 		 Beudav
mercader 							 ciutadà Gir. † d. 1445			
Gir.											

Bernat II Sampsó ∞ Sibil·la Guerauiii
ciutadà Gir.
† a. 1413

Bernat I Sampsó ∞ Guillema Bell-lloc?
draper Gir.
† c. 1348

Francesc I Sampsó ∞1 Clara Estruçii
ciutadà Gir. 		 † a. 1385
† a. 1433 			
∞2 Francesca Lapartiv
		 † a. 1394

genealògic

Els Sampsó

Arbre
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-03, vol. 1, f. 28r-v, 1349/11/12; AHG, Gi-05, vol. 85, f. 74r-77r, 1355/04/04; AHG, Gi-05, vol. 114, f. 42r-43v, 1360/05/08; AHG, Gi05, vol. 331, s. f., 1363/02/14; AHG, Gi-05, vol. 332, s. f., 1363/04/11; AMGi, I.3.3.1.1., llig. 1, f. 53r, 1363/11/08; AHG, Gi-05, vol. 326, f. 51v-54r, 1384/06/30; AHG, Gi-05,
vol. 413, s. f., 1385/05/10; AHG, Gi-09, vol. 14, s. f., 1388/03/17; AHG, Gi-02, vol. 52, f. 122r-v, 1388/12/30; ADG, Processos medievals, reg. 620 (1390/07/16); AHG, Gi-09,
vol. 21, f. 195v, 1393/07/27; AHG, Gi-09, vol. 21, f. 213r-v, 1393/08/20; AHG, Gi-09, vol. 22, f. 12v, 1394/07/20; AHG, Gi-05, vol. 445, f. 3r, 1395/09/27; AHG, Gi-10, vol. 38,
f. 24v-25r, 1396/11/17; AHG, Gi-09, vol. 27, f. 86r-88r, 1397/04/06; AHG, Gi-09, vol. 27, f. 15r, 1397/07/09; AMGi, I.3.3.1.1., llig. 13, reg. 2, s. f., 1401/01/17; AHG, Gi-10,
vol. 57, s. f., 1412/04/17; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/08/12; AHG, Gi-03, vol. 72, f. 61r-75v, 1420/11/08; AHG, Gi-01, vol. 390, s. f., 1423/01/18; Cat. Pergamins, vol. I,
doc. 799 (1424/05/09); AHG, Gi-10, vol. 74, s. f., 1426/01/08; AHG, Gi-08, vol. 12, s. f., 1426/11/04; AHG, Gi-04, vol. 100, s. f., 1429/05/27; AHG, Gi-08, vol. 25, s. f., 1431/06/08;
AHG, Gi-02, vol. 172, f. 9r, 1432/10/07; AHG, Gi-07, vol. 90, s. f., 1434/02/08; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1436/11/03; AHG, Gi-01, vol. 421, s. f., 1439/10/21; AHG, Gi-01,
vol. 422, s. f., 1442/09/24; AHG, Gi-04, vol. 164, s. f., 1443/01/11; AHG, Gi-01, vol. 423, s. f., 1443/01/28; AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1444/09/29.
ii. Filla de Lluís Estruç, ciutadà de Girona.
iii. Filla de Ramon Guerau, ciutadà de Girona i germana de Joan Guerau, llicenciat en lleis.
iv. Filla del mercader gironí Guillem Lapart.
v. Filla de Francesc I Beuda, mercader de Girona.
vi. Filla de Martí II Vic, ciutadà de Girona.
vii. Filla de Francesc Bertran, cavaller domiciliat a Barcelona i possiblement, doncs, filla també de Caterina Miquel i neta de Gabriel I Miquel, ciutadà de Girona.
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Santcelonii

2

Francina
n. c. 1433
2
monja
2
St. Bartomeu de
2
Bell-lloc de Peralada
2

2

2
Caterina
Isabel ∞ Francesc II
n. c. 1434			 Serra
2
monja			 ciutadà Gir.
2
St. Bartomeu de
2
Bell-lloc de Peralada
2

2

Antoni
Francesc

2

Aldonça

baixmedieval

Felip Francesc 2Joan 2Margarida 2Beatriu 2Agnès 2Pere II
2
Santceloni
		
Santceloni
					 2canonge
2
seu de Gir.
				

Asbert ∞ Brígida
Pere ∞ Francesca
sa Trilla		
Sarriera		
cavaller					
Vilanova
de la Muga

Joan
Jaume
∞ Caterina
bastard (Francesc) Sampsóvi
n. c. 1418			 n. c. 1415

Andreu 2∞
de Biure
cavaller

				
				
				
		

Felip (Francesc) ∞1 Joaneta Pere I
Nicolau F. Guillem F.
Santceloni
Pinósiv (Francesc) n. c. 1406
ciutada Gir. -BCN				
† a. 1442
domus d’en Cassà ∞2 Joana
a Campllong		 Adroerv

Catalunya

Elionor

Jofre 1∞ Caterina Francesc III ∞1 Francina
de Vilarig		
Santceloni		 Santmartíiii
donzell			
ciutadà Gir.
domiciliat		
† 1428/05/22			
a Torroella					
de Montgrí		

Joan
Jaume ∞ Francina
bastard Vallgornera
cavaller			
† a. 1456		
				
				

Francesc II Santceloni ∞ Francesca Santdionísii
ciutadà Gir.
† c. 1420
† c. 1422

locals i elits a la

		

24

Francesc I Santceloni ∞ Margarida Santmartí?
ciutadà Gir.
fidel casa del rei
† c. 1398

Joan Santceloni
† a. 1382
		

Berenguer II Santceloni
ciutadà Gir.
confinat a Sardenya

Berenguer I Santceloni ∞ Blanca † c. 1366

Joan Savall ∞ Margarida

Francesc Foix ∞ Sança
notari de la casa reial
† a. 1366

genealògic

Els Santceloni

Arbre

Institucions
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-01, vol. 78, f. 161r-166v, 1366/06/30; AHG, Gi-03, vol. 11, f. 44v, 1368/04/27; AHG, Gi-03, vol. 11, f. 54r-v, 1368/05/17; AHG, Gi-05,
vol. 411, s. f., 1382/04/09; AHG, Gi-05, vol. 412, s. f., 1385/04/23; AHG, Gi-05, vol. 416, f. 143r, 1392/09/30; AHG, Gi-01, vol. 333 bis, f. 22r, 1406/04/10; AHG, Gi-01,
vol. 333 bis, f. 71v, 1406/08/27; AHG, Gi-11, vol. 43, s. f., 1420?; Pergamins, vol. I, doc. 792 (1422/06/10); AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/06/15; AHG, Gi-04, vol. 204, f. 79r-82r,
1428/09/02; Pergamins, vol. I, doc. 836 (1432/11/22); AHG, Gi-04, vol. 201, f. 11r-v, 1434/02/25; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1438/12/09; AHG, Gi-04, vol. 162, s. f., 1442/03/13;
AHG, Gi-01, vol. 422, s. f., 1442/07/16; AHG, Gi-02, vol. 206, f. 14r-v, 1443/06/12; AHG, Gi-04, vol. 204, f. 185v-187v, 1445/03/25; AHG, Gi-04, vol. 204, f. 181v-184r, 1456/12/02.
ii. Filla de Narcís I Santdionís, doctor en lleis, ciutadà de Girona.
iii. Filla de Miquel Santmartí, donzell de Girona.
iv. Filla del notari de Girona Pere I Pinós.
v. Filla del patrici gironí Antoni Adroer.
vi. Filla de Ramon II Sampsó, patrici de Girona.
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Berenguer I Sarriera ∞ ?
Bernat I Sarriera ∞ Francesca ?
ciutadà Gir.
cirurgià reial Gir.
sr. de Quart
honor de Requesens
† a. 1360
sr. de Quart amb germà
† a. 1375

Sarrierai

25

Arnau I Sarriera ∞ ?
físic Gir.
† a. 1366

Bernat Sitjar àlies Sarriera

			

baixmedieval

Berenguer V Sarriera ∞ Caterina Jaume Bernat Joan
ciutadà Gir.
de la Viaix		
cavaller clergue

Catalunya

Arnau II Sarriera ∞ Margarida Santdionísviii Francesca ∞ Francesc II Adroer Caterina
ciutadà Gir. 					 jurista Gir.
† a. 1424

Jofre Sarriera
donzell
sr. Vulpellac

locals i elits a la

Joan Pere Sarrieravii ∞ ?
Jaume Llobetv ∞ Margarida Francesca ∞ Bernat III Sarriera
jurista Gir.
Estruçvi
sr. torre de Palau		
		† c. 1430		

		
							
Berenguer II Sarriera ∞ Blanca Bell-llocii
Guillem Sarriera ∞ Auda Santdionísiii Bernat II Sarriera ∞ Margarida Viversiv
ciutadà Gir.
cavaller			
ciutadà Gir.
† a. 1409
tinent honor de Quart
sr. de Vulpellac			
† a. 1372
† a. 1402

Guillema ∞ Berenguer Castell
jurista Gir.
† a. 1350

genealògic

Els Sarriera

Arbre

<
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Caterina ∞ Bernat I Miquel
secretari reial
Margarida?
† a. 1393

Elionor Marquèsx
† a. 1389
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Galceran Sarriera
Beatriu Isabel Aldonça Elionor
canonge seu Gir. 					

Joan Pere Sarriera
n. c. 1421

Constança
Bernat III ∞ Beatriu
Pere III ∞ Isabel Francesc ∞ Francesca Pere Sarriera ∞1 Margarida Joan Sarriera Bernat IV Sarriera ∞ Blanca
monja
Sitjar
Desvern
Desvern
cavaller
Miró
n. c. 1388
cavaller		 Seguriolesxii
St. Daniel Gir. ciutadà Gir. 				
sr. Requesens
							
Honorat Sarriera ∞ Isabel			
∞2 Francesca Santcelonixiv
burgès		Valentíxiii						
de Perpinyà
		
		
		

				
∞3 Francesca Ferrerxi
					 † a. 1425

Bernat III Escala ∞ Constança
ciutadà Gir.

Joan Sarriera ∞1
ciutadà Gir.
honor de Quart
			
i de Requesens
			
† a. 1421
∞2
					

<

Bernat I Sarriera ∞ Francesca ?
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i. Sobre els orígens d’aquesta família i altres branques que esdevenen secundàries durant la primera meitat del segle xiv: C. Guilleré, «Une famille de médecins géronais…»,
p. 677-691. Aquí només ens centrem en la descendència de Berenguer I Sarriera. Documentació utilitzada: AHG, Gi-04, vol. 5, f. 108r-v, 1348/05/30; AHG, Gi-06, vol. 48,
s. f., 1350/03/03; AHG, Gi-05, vol. 81, f. 20v-21v, 1354/12/15; AHG, Gi-05, vol. 81, f. 34v-35v, 1354/12/18; AHG, Gi-05, vol. 82, f. 68v-69r, 1355/03/24; AHG, Gi-05, vol. 93,
f. 116r-v, 1356/06/18; AHG, Gi-05, vol. 130, f. 99r, 1357/04/27; AHG, Gi-05, vol. 96, f. 20v-21v, 1357/11/04; AHG, Gi-05, vol. 112, f. 5r-6r, 1360/01/10; AHG, Gi-05, vol. 335, s.
f., 1363/12/11; AHG, Gi-01, vol. 276, f. 100v, 1366/06/03; AHG, Gi-05, vol. 282, s. f., 1366/11/03; AHG, Gi-05, vol. 302, s. f., 1372/06/01; AHG, Gi-05, vol. 307, s. f., 1375/10/11;
AHG, Gi-05, vol. 311, f. 48v-49r Girona, 1377/07/09; AHG, Gi-05, vol. 312, s. f., 1379/11/02; AHG, Gi-05, vol. 314, s. f., c. 1380/10/30; AHG, Gi-01, vol. 125, f. 41, 1381/03/05;
AHG, Gi-05, vol. 410, s. f., 1382/06/06; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/10/28; AHG, Gi-05, vol. 412, f. 26r-v, 1385/03/03; AHG, Gi-02, vol. 47, f. 22r, 1385/04/10; AHG, Gi05, vol. 413, s. f., 1385/05/31; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/07/08; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/07/11; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/10/07; AHG, Gi-05, vol. 422,
s. f., 1388/04/28; AHG, Gi-09, vol. 15, s. f., 1389/03/09; AHG, Gi-11, vol. 11, f. 32v-33v, 1391/12/16; AHG, Gi-05, vol. 419, f. 9v, 1393/03/22; AHG, Gi-01, vol. 261, f. 62r-64r,
1400/01/24; AHG, Gi-11, vol. 20, f. 51v-52r, 1400/04/02; AHG, Gi-11, vol. 22, s. f., 1402/05/20; AHG, Gi-06, vol. 99, s. f., 1403/03/19; AHG, Gi-06, vol. 118, s. f., 1408/11/17;
AHG, Gi-01, vol. 341 bis, f. 60r-61v, 1409/02/20; AHG, Gi-10, vol. 57, s. f., 1411/07/09; AHG, Gi-01, vol. 349, s. f., 1411/11/10; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1412/11/24; AHG,
Gi-01, vol. 369, f. 35r-38r, 1416/07/38; AHG, Gi-01, vol. 376/377, 2a part vol., s. f., 1419/02/18; AHG, Gi-04, vol. 61, f. 214r-218r, 1420/04/28; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f.,
1421/08/18; AHG, Gi-04, vol. 61, f. 90r-95v, 1422/07/14; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/08/09; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/04/07; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/04/13;
AHG, Gi-10, vol. 66, s. f., 1423/04/26; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/06/07; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/08/16; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/12/29; AHG, Gi-01, vol.
391, s. f., 1424/02/19; AHG, Gi-01, vol. 398, s. f., 1425/06/02; AHG, Gi-01, vol. 399, s. f., 1426/03/11; AHG, Gi-01, vol. 402, s. f., 1428/02/29; AHG, Gi-08, vol. 47, s. f., 1432/02/28;
AHG, Gi-08, vol. 25, s. f., 1432/02/15; AHG, Gi-01, vol. 412, s. f., 1433/03/16; AHG, Gi-04, vol. 204, f. 55r-56r, 1441/09/15; AHG, Gi-01, vol. 426, s. f., 1444/10/05; AHG, Gi-04,
vol. 204, f. 98v-99v, 1445/07/07.
ii. Filla del mercader de Girona Guillem I Bell-lloc. Havia estat casada amb Guillem II Sunyer, ciutadà de Girona.
iii. Filla del doctor en lleis gironí Narcís I Santdionís.
iv. Filla del jurista de Girona Arnau I de Vivers.
v. Fill del notari Guillem Llobet.
vi. Filla del ciutadà gironí Lluís Estruç.
vii. Tingué una filla borda, dita Gemina.
viii. Filla del doctor en lleis gironí Narcís I Santdionís.
ix. Filla de Francesc III de la Via, mercader de Barcelona.
x. Filla de Pere Marquès, senyor del castell de la Roca del Vallès.
xi. Filla de Bernat II Ferrer, mercader gironí posteriorment domiciliat a Barcelona.
xii. Filla del ciutadà gironí Francesc I Segurioles.
xiii. Filla de Pere Valentí, mercader de Perpinyà.
xiv. Filla de Francesc III Santceloni, ciutadà de Girona.

Institucions
locals i elits a la
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Blanca ∞ Antoni Solà		
? il·legítima		 barber Gir.

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-01, vol. 167, f. 156r, 1364/10/13; AHG, Gi-05, vol. 422, s. f., 1384/03/29; AHG, Gi-05, vol. 412, s. f., 1385/04/23; AHG, Gi-09, vol. 10, s. f.,
1387/08/02; AMGi, I.3.3.1.1., llig. 8, s. f., 1388/08/14; AHG, Gi-01, vol. 344, f. 28r-v, 1411/03/20; AHG, Gi-01, vol. 348, s. f., 1411/08/12; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/10/14;
AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1422/12/19; AHG, Gi-04, vol. 82, s. f., 1422/11/17; AHG, Gi-10, vol. 66, s. f., 1423/04/14; AHG, Gi-01, vol. 401, s. f., 1427/04/26; AHG, Gi-05,
vol. 466, s. f., 1435/09/22; J. Fernàndez Trabal, Una família catalana medieval…, p. 132-133.
ii. Probablement era parent d’una branca Savall que foren batlles de la vila de Banyoles en què destaquen Nicolau Savall (mort abans de 1384) i el seu presumpte fill, Joan
Savall.
iii. Filla del cirurgià gironí Guillem Sarriera. Havia estat casada en primeres núpcies amb Nicolau I Desvern, mercader de Girona.
iv. Filla de Francesc I Santceloni, ciutadà de Girona.
v. Filla de Bernat Bell-lloc (considerat de la branca de Galliners), ciutadà de Girona.

2

26

Joan Savall ∞1 Margarida Santceloniiv
jurista Gir. ∞2 Bartomeua Bell-llocv
† 1414
torre Savall
a Gallliners						

Savalli

Joan Arnau Savall
† a. 1422/11/09-17

Caterina ∞ Joan Medir
Blanca
Jaume Savall
ciutadà Gir. 			
				
				
				
				

Arnau Savall ∞ Francesca Sarrieraiii
ciutadà Gir. 				

Jaume Savall de Gallinersii ∞ ?
† a. 1364

genealògic

Els Savall

Arbre
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genealògic

¹Joan Segurioles ∞ Francina 1Agneta 1Blanca ∞ Bernat IV
cavaller Gir. 		 Desvernvi			
Sarrieravii
1
sr. del lloc
ciutadà Gir.
1
de Banyeres						
1
(St. Sadurní
1
de l’Heura)
1
n. c. 1401			
1
† d. 1445

1

Guillem I ∞ 1Caterina
Domenjaviii
doctor lleis
Gir.

Francesc I Segurioles ∞1 Blanca Vinyolesiv
ciutadà Gir.
† a. 1411
† 1435		
∞2 Francesca Sarrierav

27
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Pere Guerau de Segurioles
donzell

Catalunya

Isabel
Joan
Baltasar
			
clergue simple
			tonsurat

locals i elits a la

2
2
2
Pere
Narcís
Francesc II Segurioles ∞ Coloma
					Masix

Lluís I ∞1 Margarida Joan Bret ∞ 1Constança
mercader
Desvern		
ciutadà			
Banyoles
Gir.					
					
					
					
					

Jaume Segurioles
Caterina Ferrerii ∞iii Pere Segurioles
Bernat Malarç ∞ Narcisa
jurista Gir.
† a. 1379
† a. 1406
† a. 1371
				

Ferrer de Segurioles ∞ Nicolaua
mercader Gir.
† a. 1367/10

Seguriolesi

Els Segurioles

Arbre

Institucions
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 81, f. 78v, 1355/01/15; AHG, Gi-05, vol. 287, s. f., 1368/08/17; AHG, Gi-05, vol. 298, s. f., 1371/12/04; AHG, Gi-05, vol. 298,
s. f., 1372/01/05; AHG, Gi-01, vol. 104, f. 89v-90v, 1372/10/04; AHG, Gi-07, vol. 12, f. 113r-v, 1373/05/09; AHG, Gi-05, vol. 308, s. f., 1375/11/05; AHG, Gi-01, vol. 121, f. 92r-v,
1379/11/11; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1382/10/23; AHG, Gi-10, vol. 28, s. f., 1383/02/26; AHG, Gi-09, vol. 9, s. f., 1386/05/11; AHG, Gi-09, vol. 17, s. f., 1390/04/13; AHG, Gi01, vol. 140, f. 164v-165r, 1392/03/16; AHG, Gi-09, vol. 29, f. 58r-62r, 1400/09/11; AHG, Gi-06, vol. 93, f. 85r, 1401/07/12; AHG, Gi-10, vol. 46, s. f., 1403/09/27; AHG, Gi-06,
vol. 115, s. f., 1406/12/04; AHG, Gi-01, vol. 348, s. f., 1411/08/18; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/09/05; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1414/03/05; AHG, Gi-01, vol. 371, f. 209r,
1417/04/14; AHG, Gi-01, vol. 372, f. 314r-315v, 1417/11/15; AHG, Gi-01, vol. 376/377, 2a part vol., s. f., 1419/02/18; AHG, Gi-07, vol. 88, s. f., 1426/06/11; AHG, Gi-01,
vol. 400, s. f., 1427/05/03; AHG, Gi-07, vol. 88, s. f., 1428/07/19; AHG, Gi-07, vol. 89, s. f., 1432/01/31; AHG, Gi-07, vol. 89, s. f., 1432/06/28; AHG, Gi-07, vol. 89, s. f.,
1432/07/03; AHG, Gi-01, vol. 392/393, s. f., 1435/11/14; AHG, Gi-05, vol. 466, s. f., 1436/01/19; AHG, Gi-07, vol. 91, s. f., 1436/06/07; AHG, Gi-07, vol. 92, s. f., 1438/06/05;
AHG, Gi-07, vol. 93, s. f., 1442/04/06.
ii. Filla del mercader gironí Pere II Ferrer. Es casà en segones núpcies amb Guillem Badia, jurista de Girona.
iii. D’aquest matrimoni nasqué un fill anomenat Ferrer com l’avi que l’any 1372 era encara menor d’edat, si bé se’n perd ràpidament la traça.
iv. Filla del ciutadà de Girona Guillem I Vinyoles.
v. Havia estat casada en primeres núpcies amb el ciutadà gironí Francesc Desvern.
vi. Filla de Francesc Desvern i, per tant, filla de la segona esposa del pare de Joan Segurioles, Francesc I (cf. arbre Desvern).
vii. Era fill de Joan Sarriera, ciutadà de Girona.
viii. Ja havia estat casat amb Gueraula Escala, filla de Pere II Escala. I, una vegada morta Caterina, es tornà a casar amb Caterina, filla del també ciutadà gironí Martí II Vic.
ix. Filla del mercader de Cotlliure Pere Mas. En realitat, morí abans de contreure matrimoni.
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Ramon I Sitjar ∞ Bonanada
Berenguera ∞ Arnau I Vivers
ciutadà Gir. 		
jurista Gir.
† a. 1371

Sitjari

28

Bernat II Sitjar ∞ Caterina Terradesvi
ciutadà Gir.
honor de
Campdorà

Bernat Ramon Sitjar

baixmedieval

Elionor ∞ Bernat Sarriera àlies Sitjar
cavaller domiciliat a Gir.

Catalunya

Bernat IV Sitjar
n. c. 1413
† a. 1422?

locals i elits a la

Ramon Andreu Sitjar
Guillem de Vilanova ∞ Caterina
Jaume Bernat Andreu Sitjar ∞ Iolant Canetviii
Bernat III Sitjar ∞ Beatriu Sarrieravii
ciutadà Gir.
† a. 1421		
cavaller de Bescanó		
ciutadà Gir.
Sitjar a Salt
				
† a. 1431
† a. 1422

		
			
			
Mateu Cavalleriv ∞ Margarida
Simó d’Avinyó ∞ Francesca Berenguer Sitjar ∞ Estruça Estruçv
donzell
† a. 1395
ciutadà Gir.
† a. 1397
sr. castell
força Sitjar
de Molins,		
de Salt		
terme de Llers		
† a. 1422

∞ Caterina
Martí Sitjar ∞ Antònia Arnau ∞ Arnalda Arnau II ∞ Margarida Bernat I Sitjar ∞ Caterina Ramon Sitjariii Agneta ∞ Berenguer Guillem II
† a. 1370
Rafart
Vivers
ciutadà Gir.
Renallii
cambrer
Vives
Massanadevall				
mercader
jurista Gir.
† c. 1393/04
† a. 1386 mon. St. Pere 		
doctor
de Vilablareix
					
Galligants		
en lleis
							BCN

Bonanat Banyoles ∞ ?
ciutadà Gir.

genealògic

Els Sitjar

Arbre

Institucions
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-06, vol. 20, f. 99v, 1339/05/13; C. Guilleré, Girona al segle xiv..., vol. II, p. 269-270; AHG, Gi-05, vol. 89, f. 130v-132r, 1356/02/26; AHG,
Gi-05, vol. 335, s. f., 1364/02/28; AHG, Gi-07, vol. 27, s. f., 1363/07/16; AHG, Gi-01, vol. 88, f. 60r-63r, 1369/05/13; AHG, Gi-10, vol. 19, s. f., 1370/09/27; AHG, Gi-02, vol. 9,
f. 95r-96r; 1371/07/15; AHG, Gi-01, vol. 110, f. 52r-55r, 1375/01/28; AHG, Gi-01, vol. 110, f. 65v-74v, 1375/05/20; AHG, Gi-05, vol. 422, s. f., 1386/01/31; AHG, Gi-02, vol. 47,
f. 287v-288r, 1386/02/20; AHG, Gi-09, vol. 10, s. f., 1387/09/07; AHG, Gi-09, vol. 14, s. f., 1388/03/11; AHG, Gi-01, vol. 241, f. 13r-v, 1391/05/11; AHG, Gi-09, vol. 21, f. 146v147r,
1393/04/16; AHG, Gi-05, vol. 442, f. 49r, 1395/04/29; AHG, Gi-01, vol. 150, f. 139r-147r, 1397/12/11-16; AHG, Gi-01, vol. 333 bis, f. 98v-99r, 1406/11/02; AHG, Gi-01, vol. 333
bis, f. 142r, 1406/12/31; AHG, Gi-01, vol. 342, f. 91r, 1410/05/29; AHG, Gi-01, vol. 344, f. 9r, 1411/02/17; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1412/11/24; AHG, Gi-04, vol. 61, f. 203r207r, 1420/10/11; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1421/08/25; AHG, Gi-01, vol. 385, s. .f., 1421/09/13; AHG, Gi-04, vol. 91, s. f., 1426/06/19; AHG, Gi-10, vol. 79, s. f., 1431/05/28;
AHG, Gi-07, vol. 89, s. f., 1432/02/11; AHG, Gi-08, vol. 47, s. f., 1432/02/28.
ii. Filla del jurista gironí Berenguer Renall.
iii. Té una filla il·legítima que es casa amb el mercer Pere Torralles de Girona.
iv. Fill de Bernat Cavaller, cavaller domiciliat a Besalú.
v. Filla del ciutadà gironí Lluís Estruç.
vi. Filla del ciutadà de Girona Francesc II Terrades.
vii. Filla de Joan Sarriera, ciutadà de Girona.
viii. Filla del donzell Ramon de Canet.
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Sunyeri

Francesc ∞ Margarida
Pabia
mercader
Gir.

29

Jaume I ∞ Arnalda
Marcó
		
mercader		
Gir.		

2

2

2
1
Joan
Guillem 1Pere III Sunyer 2Pere Andreu Sunyer 2Caterina 2Margarida 2Jaume
Caterina ∞ Guillem Coll
2
monjo
n. c. 1420 2cavaller?							agutzil
2
cambrer									 del governador
2
mon.									general
2
St. Pere 									 de Catalunya
2
Galligants								
								

Francesc
n. c. 1415

2

2

baixmedieval

						

Caterina ∞ Bernat IV Escala
ciutadà Gir.

Catalunya

Arnalda Beudax 1∞ Pere Guillem II Sunyer Guillem V Sunyer ∞ Miquela Cavallerxi
			 ciutadà Gir.
cavaller domi Gir.
			 † a. 1430
xii 2
Elisabet Vilella ∞			
Caterina

Pere II Sunyer ∞1 Estela
cavaller Gir.
∞2 Constança
1
n. c. 1368
1
† c. 1434-1436
1

1

Jaume ∞ Berenguera
Bell-lloc
mercader			
Gir.

locals i elits a la

1
Guillem IV Sunyer
Pere
Francesca Vinyolesix ∞ Pere Guillem I Sunyer
1
		
† a. 1395
ciutadà Gir.
ciutadà Gir.
			
† c. 1393/02 		
					

1

1
Tomassa ∞ Bernat I Reixac
Bartomeu
Francesca Medirvi ∞ 1Guillem III Sunyer 1Pere I Sunyer ∞1 Caterina Domenjavii
1
ciutadà Gir. 		
† a. 1392
† a. 1366
ciutadà Gir. 		 † a. 1382
					
† 1414-1415
						
∞2 Margarida Tordviii
						 † a. 1415

Ramon Sunyer ∞1 Francesca Fornellsii Jaume Sunyer Margarida 1∞ Guillem II Sunyer
draper Gir.
† a. 1373		
Casellesiii		 ciutadà Gir.
						 † 1382/12/17
2
∞2 Margarida 		
Blanca
∞		
		Basiv 		
Bell-llocv

Guillem I Sunyer ∞ ?
ciutadà Gir.

genealògic

Els Sunyer

Arbre

Institucions
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i. Documentació utilitzada: J. Fernàndez Trabal, Una família catalana medieval..., p. 47; AHG, Gi-01, 268, f. 116r, 1362/07/04; AHG, Gi-05, vol. 331, s. f., 1363/02/27; AHG,
Gi-05, 267, s. f., 1363/04/17; AHG, Gi-05, vol. 335, s. f., 1363/12/19; AHG, Gi-01, vol. 76, s. f., 1365/08/05; AHG, Gi-05, vol. 337, s. f., 1366/01/23; AHG, Gi-01, vol. 181, f. 148r160r, 1368/09/02; AHG, Gi-05, vol. 295, s. f., 1370/03/11; AHG, Gi-05, 304, s. f., 1373/10/01; AHG, Gi-05, vol. 306, s. f., 1374/11/02; AHG, Gi-05, vol. 309, s. f., 1376/05/21; AHG,
Gi-01, vol. 117, f. 20r-21v, 1378/04/11; AHG, Gi-05, vol. 316, s. f., 1382/04/22; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1382/12/04; AHG, Gi-01, 268b, f. 51r-53r, 1382/12/14; AHG, Gi-01,
vol. 220, f. 92r-94v, 1382/12/19; AHG, Gi-01, vol. 220, f. 95v-96r, 1382/12/23; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/02/09; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/03/07; AHG, Gi-05,
vol. 411, s. f., 1383/05/19; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/05/18; AHG, Gi-02, vol. 47, f. 262r, 1386/01/09; AHG, Gi-09, vol. 17, s. f., 1390/06/11; AHG, Gi-05, vol. 416,
f. 98r-v, 1392/08/16; AHG, Gi-10, vol. 36, f. 93r-95r, 1393/02/18; AHG, Gi-09, vol. 21, f. 127r, 1393/03/01; AHG, Gi-09, vol. 24, f. 21r-v, 1395/04/27; AHG, Gi-05, vol. 445, f. 39v,
1396/02/04; AHG, Gi-10, vol. 51, s. f., 1406/12/30; AHG, Gi-11, vol. 37, s. f., 1411/12/31; AHG, Gi-01, vol. 354, s. f., 1413/03/23; AHG, Gi-01, vol. 355-356, s. f., 1413/06/09; AHG,
Gi-01, vol. 361, s. f., 1415/07/03; AHG, Gi-01, vol. 372, f. 239r-v, 1417/09/24; AHG, Gi-01, vol. 385, s. f., 1422/08/12; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/05/22; AHG, Gi-10, vol. 71,
s. f., 1424/08/26; AHG, Gi-07, vol. 85, s. f., 1424/09/28; AHG, Gi-07, vol. 88, s. f., 1428/05/19; AHG, Gi-01, vol. 402, s. f., 1428/12/07; AHG, Gi-02, vol. 166, f. 113r-v, 1430/12/30;
AHG, Gi-01, vol. 405, s. f., 1431/02/13; AHG, Gi-07, vol. 90, s. f., 1434/02/27; AHG, Gi-07, vol. 90, s. f., 1434/12/31; AHG, Gi-07, vol. 90, s. f., 1435/02/21; AHG, Gi-02, vol. 188,
f. 48v-49r, 1436/10/12; AHG, Gi-02, vol. 188, f. 99r, 1436/12/06; AHG, Gi-05, vol. 467, s. f., 1437/04/21; AHG, Gi-10, vol. 94, s. f., 1438/07/26.
ii. Filla del draper gironí Guillem Fornells.
iii. Filla del jurista gironí Galceran I Caselles.
iv. Filla del ciutadà gironí Bernat Bas.
v. Filla del mercader de Girona Guillem I Bell-lloc. Es casà en segones núpcies amb Berenguer II Sarriera, ciutadà de Girona.
vi. Filla de Ramon I Medir, canviador de Girona.
vii. Filla del jurista de Girona Guillem I Domenja.
viii. Filla de Bartomeu Tord, notari de Girona.
ix. Filla del jurista gironí Guillem I Vinyoles.
x. Filla de Guillem Bernat Beuda, mercader de Girona.
xi. Filla de Mateu Cavaller, donzell senyor de la domus de la Roca de Sant Miquel de Campmajor.
xii. Filla de Joan Vilella, ciutadà de Girona.

866
Albert Reixach Sala

Ferrer
de Llagostera
sr. domus
de Salelles

Terradesi

Francesc III Terrades ∞1 Francesca 1Francina ∞ Joan II Anglès
ciutadà Gir. 		 Beudaix		
mercader Gir.

1

1

Francesc
† a. 1424

Elena ∞ Joan I Terrades
Anglèsviii mercader BCN-Gir.

Francesc IV Terrades ∞ Isabel Rafaela Pere II Terrades
ciutadà BCN-Gir.
Benetx

Arnau I Terrades ∞ Margarida
mercader		Bóixolsvi
Gir.-BCN
† a. 1425

Caterina

Vidal Terrades ∞ Margarida
llicenciat lleis		 Bordilsiv		
		 † a. 1424			
† a. 1409

Catalunya

1
Joan II Terrades 1Arnau
¹batxiller decrets		
1
sr. torre de Salelles

30

locals i elits a la

Bernat II Sitjar ∞ Caterina Francesc III Terrades Pere I Terrades ∞1 Gemina
† a. 1406 Sicília
ciutadà Gir. 		 Santmartív
ciutadà Gir.
		
† a. 1434
∞2 Narcisa
				Albertvii

Caterina ∞ Francesc II Terrades
Caterina ∞
Sarrieraiii		 ciutadà Gir.
† a. 1387
		 † a. 1371		
				

Francesc I Terrades ∞ Beatriu Gornallii
jurista Gir.
† a. 1352

genealògic

Els Terrades

Arbre

Institucions
baixmedieval
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i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 88, f. 97r-98r, 1355/11/11; AHG, Gi-01, vol. 276, f. 100v, 1366/06/03; AHG, Gi-05, vol. 340, s. f., 1367/09/27; AHG, Gi-01,
vol. 75, f. 97r-107r, 1367/10/08; AHG, Gi-01, vol. 96, f. 31r-32v, 1370/09/24; AHG, Gi-02, vol. 9, f. 95r-96r, 1371/07/15; AHG, Gi-01, vol. 110, f. 52r-55r, 1375/01/28; AHG, Gi-07,
vol. 15, s. f., 1376/04/18; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1385/09/11; AHG, Gi-05, vol. 422, s. f., 1386/03/29; AHG, Gi-09, vol. 10, s. f., 1387/08/28; AHG, Gi-05, vol. 416, f. 76r-78r,
1392/07/27; AHG, Gi-05, vol. 416, f. 145r-v, 1392/10/12; AHG, Gi-05, vol. 416, f. 158r-160v, 1392/10/08; AHG, Gi-06, vol. 85, f. 7r-v, 1395/09/25; AHG, Gi-05, vol. 445, f. 31v,
1396/01/04; AHG, Gi-10, vol. 38, f. 20v-22r, 1396/11/09; AHG, Gi-01, vol. 150, f. 95r-v, 1397/08/01; AHG, Gi-10, vol. 39, f. 204r-v, 1398/08/28; AHG, Gi-01, vol. 333 bis, f. 101r-v,
1406/11/05; AHG, Gi-06, vol. 115, s. f., 1407/02/17; AHG, Gi-11, vol. 33, s. f., 1408/12/07; AHG, Gi-01, vol. 362, s. f., 1414/11/12; AHG, Gi-01, vol. 369, f. 234r-v, 1416/12/07;
AHG, Gi-11, vol. 43, s. f., 1418/07/06; AHG, Gi-06, vol. 178, s. f., 1419/03/10; AHG, Gi-01, vol. 391, s. f., 1423/11/26; AHG, Gi-06, vol. 156, s. f., 1424/07/04; AHG, Gi-01,
vol. 397, s. f., 1424/11/06; AHG, Gi-07, vol. 87, s. f., 1425/07/27; AHG, Gi-04, vol. 94, s. f., 1427/01/11; AHG, Gi-01, vol. 401, fragment de manual d’acords de 1427, s. f.,
1427/04/28; AHG, Gi-07, vol. 88, s. f., 1429/01/06; AHG, Gi-02, vol. 162, f. 92v-93r, 1430/03/28; AHG, Gi-02, vol. 172, f. 30v-32r, 1432/10/23; AMGi, I.1.1., n. 51, f. 11r,
1433/01/01; AHG, Gi-04, vol. 132, s. f., 1434/12/21; AHG, Gi-01, vol. 416, s. f., 1436/08/16; AHG, Gi-07, vol. 92, s. f., 1439/07/28; AHG, Gi-07, vol. 92, s. f., 1439/10/05.
ii. Filla de Berenguer Gornall, ciutadà de Girona.
iii. Filla del cirurgià reial Arnau I Sarriera de Girona.
iv. Filla del draper gironí Pere I Bordils.
v. Filla del donzell Pere I Sanmartí, senyor del castell de Vilobí.
vi. Filla de Ramon II de Bóixols, ciutadà de Girona.
vii. Filla de Joan Albert, ciutadà de Girona. Havia estat casada amb el jurista Pere I Cantó de Girona.
viii. Filla de Joan I Anglès, mercader de Girona.
ix. Filla de Bernat I Beuda, gironí aleshores ciutadà de Barcelona.
x. Filla de Pere III Benet, mercader de Girona.
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Guillem I ∞ FrancescaCaterina ∞ Ramon I
Pere II Trilla ∞ Nicolaua
Cerir				
Provençal † a. 1343
mercader			
mercader		
Gir.				
Gir.

Pere I Trilla ∞ Margarida
mercader Gir.
† a. 1359

Trillai

31

Francesc Trilla ∞ Francesca
mercader Gir.
Castellii
† a. 1401

Joan I Trilla
† a. 1372

locals i elits a la

Catalunya

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-06, vol. 29, s. f., 1341/11/21; AHG, Gi-06, vol. 50, s. f., 1343/01/19; AHG, Gi-05, vol. 81, f. 168r-169v, 1355/02/21; AHG, Gi-05, vol. 329,
s. f., 1359/07/08; AHG, Gi-05, vol. 114, f. 65r, 1360/06/02; AHG, Gi-05, vol. 301, s. f., 1372/01/27; AHG, Gi-05, vol. 414, s. f., 1386/07/06; AHG, Gi-10, vol. 33, s. f., 1388/10/04;
AHG, Gi-09, vol. 13, s. f., 1388/12/17; AHG, Gi-09, vol. 24, f. 92v, 1395/03/29; AHG, Gi-11, vol. 24, s. f., 1403/06/13; AHG, Gi-11, vol. 45, s. f., 1421/02/26; AHG, Gi-08, vol. 9,
s. f., 1424/05/15; AHG, Gi-08, vol. 21, s. f., 1429/07/02; AHG, Gi-02, vol. 191, f. 174r-v, 1438/04/29.
ii. Filla del jurista de Girona Berenguer Castell.
iii. Filla del ciutadà de Girona Joan Vinyoles.

							
Francesc
Pere Climent
† a. 1438
† a. 1438

		
Eimeric II de la Via ∞ Blanca
Joan II Trilla
Pere III Trilla ∞ Elionor Vinyolesiii
ciutadà Gir.
† a. 1438
ciutadà Gir.
		† c. 1438

Guillem I ∞ Cília
Domenja
llic. lleis
Gir.
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Vinyolesi
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Margarida
monja
Sta. Clara
de Gir.

Constança
monja
Sta. Clara
de Gir.

Joan
Marcó
ciutadà		
Gir.

i. Documentació utilitzada: AHG, Gi-05, vol. 331, s. f., 1363/02/27; AHG, Gi-01, vol. 88, f. 66r-69v, 1369/04/03; AHG, Gi-05, vol. 305, s. f., 1374/02/04; AHG, Gi-07, vol. 47, s. f., 1374/07/14;
AHG, Gi-07, vol. 15, s. f., 1376/04/22; AHG, Gi-07, vol. 19, f. 156r-v, 1382/03/28; AHG, Gi-10, vol. 28, s. f., 1383/02/26; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f., 1383/03/07; AHG, Gi-05, vol. 411, s. f.,
1383/08/20; AHG, Gi-05, vol. 413, s. f., 1386/03/16; AHG, Gi-10, vol. 35, f. 63v-64v, 1391/09/07; AHG, Gi-09, vol. 26, f. 10r-11r, 1396/02/06; AHG, Gi-06, vol. 99, s. f., 1403/05/14; ADG,
Processos medievals, reg. 631 (1403/06/12); AHG, Gi-11, vol. 24, s. f., 1403/06/13; AHG, Gi-01, vol. 344, f. 43r-v, 1411/04/11; AHG, Gi-04, vol. 68, s. f., 1415/05/21; AHG, Gi-07, vol. 96, s. f.,
1415/09/22; AHG, Gi-07, vol. 80, s. f., 1415/09/28; AHG, Gi-01, vol. 364, s. f., 1416/02/17; AHG, Gi-10, vol. 64, s. f., 1417/03/02; AHG, Gi-09, vol. 42, s. f., 1422/08/04; AHG, Gi-10, vol. 71,
s. f., 1424/12/12; AHG, Gi-04, vol. 94, s. f., 1427/04/15; AHG, Gi-05, vol. 463, s. f., 1427/12/26; AHG, Gi-07, vol. 89, s. f., 1432/07/14; AHG, Gi-02, vol. 175, f. 6v-7r, 1433/06/03; AHG, Gi-07,
vol. 91, s. f., 1436/12/07; AHG, Gi-05, vol. 467, s. f., 1437/04/21; AHG, Gi-02, vol. 194, f. 26r-27r, 1438/08/22; AHG, Gi-07, vol. 92, s. f., 1439/02/03; AHG, Gi-02, vol. 201, f. 207v, 1442/05/11.
ii. Filla del ciutadà gironí Ramon Venguí.
iii. Filla del ciutadà de Girona Domènec Gornall.
iv. Filla de Pere Vic, ciutadà de Girona.
v. Fill del jurista gironí Bernat I Serra.
vi. Ignorem de qui era filla. Només sabem que era germana de Jaume Bóixols, burgès de Perpinyà.
vii. Filla de Jaume Avellaneda, ciutadà de Girona.

Joan Gaspar
n. 1432

Pere III Trilla ∞ Elionor Guillem III Vinyoles ∞ Agnès Bóixolsvi Blanca ∞ Joan Jaspert Pere Vinyoles ∞ Anna Avellanedavii
ciutadà Gir.
† a. 1441		
llic. arts Gir. ciutadà Gir. 			
ciutadà Gir.
† a. 1436 							
								

Francesc I ∞ Blanca Guillem II Joan Vinyoles ∞ Blanca Antònia ∞ Bernat II Francesca ∞ Pere Guillem I Constança ∞ Ramon II Margarida ∞
Segurioles			
Vinyoles
ciutadà Gir.
Viciv		
Serrav
Sunyer 		
Bóixols		
ciutadà Gir. 			
† a. 1386 				
ciutadà Gir. 		
† a. 1391/09
									
† c. 1393/02 				
		

Guillem I Vinyoles ∞1 Clara Venguíii
jurista Gir.
† a. 1374
∞2 Margarida Gornalliii

genealògic
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Bernat, 825
Beuda, Nicolaua, muller de Guillem,
825
Beuda, sibil·la, muller de Bartomeu,
827
Beuda, Violant, filla de Bernat I, 826
Biert, Ponç de, 112
Bigues, Ombert de, 496-497, 687
Bisanya, Pere de Besalú, 670
Biure, família, 484
Biure, Andreu de, 143, 475, 484, 486,
684, 855
Biure, Arnau de, 486
Blan, Pere, 491
Bofill, Narcís, 136, 559, 714, 781
Bóixols, Agnès, germana de, 870
Bóixols, Alamanda, filla de Ramon I
de, 823
Bóixols, Bernat de, 239
Bóixols, Blanca, filla de Ramon I de
Bóixols
Bóixols, família, 316, 495, 591, 808
Bóixols, Jaume, 870
Bóixols, Margarida, filla de Ramon II,
867
Bóixols, Ramon I de, 153, 174, 189,
245, 303, 316, 480, 489-490, 495,
551, 567, 611, 617, 619, 633, 643,
686, 712-714, 720, 746-748, 750,
752-753, 758, 774, 779-780, 782,
797, 824
Bóixols, Ramon II de, 822, 868, 870
Bóixols, Sança, filla de Ramon II de,
822
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Bonet, família, 808
Bonet, Guillem, 558, 714, 781
Bordils, Bernat, 575, 824
Bordils, Blanca, filla de Jaume, 823
Bordils, Bonanat, 554, 645, 710, 777,
823, 824
Bordils, Caterina, filla de Bonanat, 826
Bordils, Caterina, filla de Bernat, 824
Bordils, Caterina, filla de Pere I, 823
Bordils, Elionor, filla de Nicolau I
Bordils, Elionor, filla de Pere II
Bordils, família, 47, 316, 529, 554, 574,
600, 808, 823
Bordils, Francesca, filla de Nicolau I,
823
Bordils, Francesca, filla de Pere I, 823
Bordils, Isabel, filla de Nicolau I, 823
Bordils, Jaume, 528, 734, 823
Bordils, Jaume, fill de Jaume, 823
Bordils, Jaume Mateu, 823
Bordils, Jaume, fill de Bernat, 824
Bordils, Joan, fill de Bernat, 824
Bordils, Margarida, filla de Bernat, 824
Bordils, Margarida, filla de Bonanat,
823, 867
Bordils, Margarida, filla de Pere I, 823
Bordils, Narcís, 823
Bordils, Narcís, fill de Bernat, 824
Bordils, Nicolau I, 315-316, 573, 716,
784, 823
Bordils, Nicolau II, 721, 724, 823
Bordils, Pere Hipòlit, 731, 823
Bordils, Pere I, 99, 237, 298, 529, 554,
567, 601, 710-712, 732-734, 774,
778-779, 781, 783, 794, 826, 868
Bordils, Pere II, 177, 315, 489-490,
498, 551-552, 573, 579-580, 586,
633-634, 687, 692, 714, 716, 719,
720, 723-724, 727-728, 754, 757,
759, 775, 801
Bordils, Pere III, 823
Bordils, Ramon, 823
Borrassà, família, 808
Borrassà, Francesc, 559, 570, 716, 721,
783, 789
Bosc, Bernat, 720, 760
Bosc, família, 809
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Bosc, Miquel, senyor Vilassar, 848
Bosc, Pere, 535, 560, 602-603, 716-717,
737, 770, 783-784
Bosc, Pere Jaume, 560, 717, 785, 789
Bossagais, Jaume, 62
Bret, Joan, 861
Bruguera, Marquesa, muller de Ramon, 207, 235
Bruguera, Ramon, 62, 99, 207, 235, 739
Brugueroles, família, 809,
Brugueroles, Guillem, 576
Brugueroles, Nicolau, 531, 576, 579
Brugueroles, Pere, 546, 552, 568, 573,
576, 578, 584, 586, 715, 717, 722,
724-725, 729-730, 774, 783-785,
788, 797
Busquets, Berenguer de, 852
Busquets, Bernat I, 514, 711, 778
Busquets, Bernat II, 499, 500, 506, 514,
595-596, 620, 692, 716, 729, 783
Busquets, família, 809
Busquets, Francesc, 836
Busquets, Guillem, 670
Bussot, família, 30
— C —
Cabravia, Francesca, filla de Ramon,
843
Cabravia, Ramon, 843
Cabrera, Bernat II de, 36, 100, 125,
435, 607, 745
Cabrera, Bernat III de, 118
Cabrera, Bernat IV de, 134
Cabrera, vescomtes de, 118, 483, 576,
656
Calvet, Caterina, vídua de Guillem, 670
Calvet, família, 809
Calvet, Francesca, filla de Ramon II,
843
Calvet, Guillem, 210, 670, 711, 723,
726, 770, 778
Calvet, Joan, 670, 848
Calvet, Ramon I, 601, 710, 732, 777, 853
Calvet, Ramon II, 711, 723, 732, 778,
843

Camós, Arnau, 501, 545, 716, 721,
731, 784
Camós, família, 809
Camós, Pere, 750, 501
Campllong, Arnau I, 119, 777
Campllong, Arnau, 711, 719, 778
Campllong, Arnau III, 829
Campllong, Arnau, àlies Sous, 843
Campllong, família, 67, 809
Campllong, Jaspert de, 238
Campllong, Jaume de, 317,
Campllong, Nicolau, 777-778
Camps, Bernat, 492
Camps, Bernat de, canonge de la seu,
669
Camps, família, 490, 492
Camps, Ivó I, 489, 492-493, 504, 687
Camps, Ivó II, 492
Canadal, Constança de, 846
Canadal, Pere de, 847
Canet, Ferrer de, 189
Canet, Guillem de, 475, 480, 682
Canet, Ramon de, 864
Canet, Violant, filla de Ramon de, 863
Canoves, Ponç, 820
Cantà, Francí, 853
Cantallops, Bernat de, 188
Cantó, Bonanat, 615
Cantó, família, 809
Cantó, Margarida, filla de Pere I, 830
Cantó, Pere I, 177, 555, 601, 613, 615,
868, 643, 712-714, 732, 751, 754756, 774, 779-781, 807, 831, 868
Capella, Berenguer, 560, 714, 735, 782
Capella, família, 809
Caravida, Vidal, 237
Cardonets, Pere de, 409-410, 415, 500
Carles, rei VI, de França, 143
Carles, rei VII, de França, 143
Carrera, Berenguer, 645, 669, 825
Carrera, Pere, donzell, 819
Carreres, Bonanat, 153
Carreres, Mateu, 153-154
Cartellà, Ramon de, 669
Casadellà, Arnau, 836
Casadellà, Berenguer, 238

Institucions

locals i elits a la

Casalets, Simó de, 502
Caselles, família, 809
Caselles, Galceran I, 866, 834
Caselles, Galceran II, 207, 712, 818
Caselles, Margarida, muller de Galceran II, 207
Caselles, Ramon, 136, 316, 715, 783,
817
Cases, Bernat Andreu, 504-505, 599,
696, 736
Cases, Joan, 539, 771
Casesnoves, família, 809
Casesnoves, Narcís, 560, 713, 780
Cassà, Bernat, 836
Cassà, en, 855
Cassà, Elionor, filla de Joan de, 832
Cassà, Francesc, 645, 825
Cassà, Joan de, 475, 482-486, 685,
833, 837
Castanya, Cristòfol, 535, 546, 552, 560,
641, 716-717, 722, 769, 775, 784787, 803
Castanya, família, 898
Castell, Berenguer, 94, 857, 869
Castell, família, 526, 809, 809
Castell, Francesca, filla de Berenguer,
869
Castell, Guillem I, 238, 410, 552, 600,
609, 710-711, 733, 745, 770, 774,
777-779, 786-787, 795, 818, 839
Castell, Isabel, filla de Joan, 837
Castell, Joan, 771, 822, 839
Castell, Margarida, filla de Guillem I,
838
Castell, Pere II, 489-490, 498, 524, 595596, 688-689, 698, 714, 716, 730,
736-738, 769, 773, 781, 783
Castell, Pere III, 718, 725, 738, 771, 817
Castellet, Francina, filla de Joan, 848
Castellet, Joan, 849
Castlar, Ramon, 756
Cavaller, Mateu, 863, 866
Cavaller, Miquela, filla de Mateu, 865
Cavalleria, Agneta, filla de Bernat I, 828
Cavalleria, Bernat I, 555, 715, 728,
782, 818, 828
Cavalleria, Bernat II, 828
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Cavalleria, Bernat, monjo, 828
Cavalleria, Caterina, filla de Bernat I,
828
Cavalleria, Clara, filla de Bernat I, 828
Cavalleria, família, 809, 828
Cavalleria, Francesca, filla de Pere I,
828, 841
Cavalleria, Joan, 546, 717, 722, 724,
731, 817, 828, 784
Cavalleria, Margarida, filla de Bernat II,
828
Cavalleria, Nicolau, 535, 560, 583, 590591, 593, 602-603, 712, 727, 733,
769, 779, 828, 842
Cavalleria, Pere I, 591, 828, 842
Cavalleria, Pere II, 828
Cebrià, Bernat, 555, 712, 746, 779
Cebrià, família, 809
Cebrià, Joan, 310, 672
Cendra, Bernat, 555, 717, 785
Cendra, família, 809
Cerdà, família, 315
Cerdà, Miquel I, 730
Cerdà, Pere, 315
Cerir, Agneta, filla de Guillem I, 829
Cerir, Bonanat I, 209, 528, 552, 589,
713, 720, 723, 726-727, 749, 752,
770, 775, 780-781, 786-787, 803,
829, 853
Cerir, Bonanat II, 829, 850
Cerir, Elvira, filla de Bonanat I, 829
Cerir, Elvira, filla de Guillem I, 829
Cerir, família, 809, 829
Cerir, família (bossers), 809
Cerir, Guillem I, 710, 777, 829, 869
Cerir, Guillem II, 528, 829
Cerir, Guillem III, 829
Cerir, Joan, fill de Bonanat II, 829
Cerir, Pere, 558, 713-714, 720, 780, 829
Cerir, Pere, fill de Bonanat II, 829
Cerir, Ramon, 557-558, 712, 779
Cerir, Violant, filla de Bonanat I, 829
Cervelló, Hug de, 748
Cervià, família, 809
Cervià, Francesc, 710-711, 727, 777
Cervià, Francesc de, 103, 655
Cervià, Joan, 610, 777-778
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Cervià, Pere, 495, 718, 749
Cirera, família, 316
Closella, família, 809
Closella, Pere, 558, 712, 779
Codina, Pere, 610, 755
Coll, Guillem, 865
Coll, Pere, 333
Collell, Bartomeu, 580, 695
Collell, família, 809
Collell, Pere, 505-506, 559, 579-580,
715, 723, 782
Colomer, família, 809
Colomer, Ramon, 678, 710, 777
Colteller, família, 809
Colteller, Guillem, 432, 553-554, 591,
617-618, 647, 712, 752, 779
Comelles, família, 809
Comelles, Ferrer I, 545, 825
Comelles, Ferrer II, 715, 784-785, 834,
836
Comelles, Ferrer III, 717, 722
Comelles, Francina, filla de Ferrer II,
834
Comelles, Jaume, 750,
Comelles, Joan, 731
Company, Bernat, 129
Comte, Jaume, 535, 770
Conomina, Pere sa, 718
Copons, Berenguer de, 475, 480, 684685, 689
Copons, Ramon de, 476
Corbera, Bernat de, 143
Corbera, Joan de, 142, 181, 186, 188,
658
Cornell, Andreu, 715, 783, 828
Cornell, Caterina, filla d’Andreu, 828
Cornell, família, 809
Cornellà, Bernat, 152, 472, 475, 483484, 683
Correig, Elena, 818
Correig, Pere, 819
Corretger, Bartomeu, 265
Cors, Dalmau, 841
Cortada, Pere, 505, 696
Costa, família, barber, 809
Costa, família drapers; 810

Costa, Guillem, 710, 777
Costa, Guillem, barber, 669
Costa, Guillem, porter reial, 668
Costa, Joan, 599, 718, 737,
Costa, Pere, sastre, 558
Costa, Pere, 599, 712, 780
Cot, Guillem, 748
Crespià, Guillem, àlies Corona, 385,
494-496, 504, 687, 695, 669
Cruïlles, Berenguer de, 753
Cruïlles, Bernat de, 764
Cruïlles, Gilabert de, 132
Dalmau, Pere, 505-506, 696
Darnius, Dalmau de, 312, 475, 483,
485, 494, 684, 688
— D —
De la Via, Berenguer I, 830
De la Via, Berenguer II, 830
De la Via, Blanca, filla de Narcís, 830
De la Via, Brunissenda, filla d’Eimeric I,
830
De la Via, Caterina, filla de Francesc I,
830
De la Via, Caterina, filla de Francesc III,
830, 857
De la Via, Caterina, filla de Ramon,
825, 831, 837
De la Via, Eimeric, 575
De la Via, Eimeric I, 92, 112, 710-711,
714, 743, 778, 781, 830
De la Via, Eimeric II, 134, 507, 530,
593, 735, 766, 771, 830, 869
De la Via, Eimeric III, 586, 586, 601,
718, 738, 830
De la Via, Eimeric, fill de Ramon, 831
De la Via, Elionor, muller d’Eimeric III,
830
De la Via, Elionor, filla d’Eimeric II, 830
De la Via, família, 47, 239, 486, 525526, 530 , 563-564, 575, 593, 600,
611, 638-639, 643, 809, 830-831
De la Via, Francesc, poeta, 48
De la Via, Francesc Gaspar, 831

Institucions

locals i elits a la

De la Via, Francesc I, 188, 239, 618,
711-712, 746, 778-779, 830, 844
De la Via, Francesc II, 498, 618, 633634, 716, 725, 756, 770, 783, 831,
835
De la Via, Francesc III, 618, 692, 830,
857
De la Via, Francesc IV, 830
De la Via, Francesca, filla d’Eimeric II,
830
De la Via, Francesca, filla de Francesc I,
830
De la Via, Francesca, filla de Ramon,
822, 831
De la Via, Gabriel, 586, 830
De la Via, Gaspar, 731, 822, 830
De la Via, Joan Eimeric, 830
De la Via, Joan Francesc, 830
De la Via, Jordi, 830
De la Via, Margarida, filla d’Eimeric II,
830
De la Via, Margarida, filla de Francesc II,
830
De la Via, Margarida, filla de Ramon,
831
De la Via, Narcís, 155, 486, 498, 507,
524, 528, 546, 586, 595, 600, 611,
633-634, 636, 643, 691, 693, 714715, 723, 728-729, 736-738, 754,
758-761, 769, 773, 781-782, 797, 830
De la Via, Pere, 831
De la Via, Ramon, 153, 259, 426, 524,
528, 530, 546, 551, 564, 577, 586,
611, 645, 712-715, 720-721, 752753, 756-757, 759-760, 769, 773774, 780-783, 786-787, 790, 822,
826, 830-831, 839
De la Via, Ramon, monjo, 830
De la Via, Sibil·la, filla de Narcís, 830
De la Via, Violant, filla d’Eimeric II, 830
Desbac, Bernat, 498, 613, 751
Desbac, família, 808
Desbac, Pere, 498, 691, 715, 761, 783,
819
Descaus, Pere, 170, 186-187
Descoll, Bernat, 476
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Despens, Pere: 170, 186-187, 657
Desplà, família, 30
Despuig, Macià, 473, 475-477, 496-497,
684, 688
Desvall, Pere, 104, 110
Desvern, Agnès, filla de Pere II, 832
Desvern, Anna, filla de Pere II, 832
Desvern, Berenguer, 832
Desvern, Caterina, filla de Pere II, 832
Desvern, Constança, filla de Pere II, 832
Desvern, Elionor, filla de Pere III, 832
Desvern, família, 486, 647, 809, 832,
862
Desvern, Francesc, 316, 832, 833, 858
Desvern, Francesca, filla de Francesc
Desvern, 861
Desvern, Francesca, filla de Nicolau I,
832
Desvern, Francesca, filla de Pere II, 832
Desvern, Francina, filla de Pere III, 832
Desvern, Guillem, 832
Desvern, Guillema, filla de Nicolau I,
832
Desvern, Isabel, filla de Pere III, 832
Desvern, Lluís I, 486, 718, 832, 861, 862
Desvern Lluís II, 832
Desvern, Margarida, filla de Pere I, 832
Desvern, Margarida, filla de Pere II, 832
Desvern, muller de Pere I, 832
Desvern, Nicolau I, 832, 860
Desvern, Nicolau II, 538, 730, 771, 832
Desvern, Nicolau III, 718, 832
Desvern, Pere I, 712-714, 716, 727-728,
769, 774, 779-781, 783, 786-787,
795, 832
Desvern, Pere II, 551, 832, 833
Desvern, Pere III, 545, 832, 858
Desvilar, Jaume, 101-102
Deu Mil Màrtirs (Sant Cosme i Damià),
confraria de, 604
Devesa, família, 809
Devesa, Guillem I, 558, 714, 781
Devesa, Joan, 585, 716-717, 722, 729,
769, 784-785
Dolcet, família, 809
Dolcet, Guillem, 558, 712, 719, 734, 779
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Domenja, Caterina, filla de Guillem I,
865
Domenja, família, 646
Domenja, Guillem I, 154, 237, 552, 555,
600, 613, 710-712, 732, 743, 774,
777-779, 795, 861, 866, 869
Domenja, Guillem II, 138, 316, 552,
567, 600, 613, 643, 646, 713-715,
734-736, 753-757, 761-762, 775,
780-782, 801, 834
Domingo, família, 809
Domingo, Joan, 729
Domingo, Pere I, 590, 727, 729
Domingo, Pere II, 499, 588-589, 594595, 691, 724, 729-730, 771, 775,
788
Domingo, Pere III, 552, 568, 716-717,
721, 784-785, 804
Dons, Elvira, filla de Guillem de, 850
Dons, Guillem de, 68, 423-424, 646,
740-741, 817, 851
Dons, Joan de, 165-166, 279, 514, 555,
620, 703, 715, 729, 759, 761, 783
Dons, Nicolaua, filla de Guillem de, 850
Doria, Brancaleone, 175
Doria, família, 95
Doria, Mateo, 101
Draper, Jaume, 499, 850
Duran de Baldac, Pere, 87
Dusai, Pere, àlies Plaça, 669, 748
— E —
Eduard I, rei de Portugal, 168
Eimeric, Berenguer, 557, 712, 779
Eimeric, família, 810
Eimeric, família (argenters), 810
Eimeric, Jaume, 259, 499, 569, 692693, 715, 782-783, 789
Eiximenis, Francesc, 361, 389, 542, 621
Empúries, comtes d’, 150, 230, 249,
290, 304, 346, 577, 751, 806
Empúries, Joan I d’, comte, 125-126,
128, 130, 137, 144, 668
Empúries, Joan II d’, comte, 607

Enric, infant de Castella, 140
Ermenguer, Narcís, 505, 696-697
Escala, Agnès, esposa de Bernat II, 834
Escala, Bernat I, 640, 834
Escala, Bernat II, 713, 766-767, 770,
834
Escala, Bernat III, 316, 489-490, 717,
784, 834, 858
Escala, Bernat IV, 731, 834, 865
Escala, Caterina, filla de Pere III, 835
Escala, família, 526, 563, 564, 600,
638-639, 810, 834
Escala, Francesc I, 834
Escala, Francesc II, 834
Escala, Gueraula, filla de Pere II, 834,
862
Escala, Guillem I, 831, 834
Escala, Guillem II, 316, 586, 715, 728,
758, 782, 834
Escala, Jaume, fill de Pere III, 835
Escala, Margarida, filla de Guillem I,
834
Escala, Narcisa, filla de Guillem II
Escala, 834
Escala, Narcisa, filla de Pere II Escala,
834
Escala, Pere I, 551, 564, 711, 732, 747,
770, 774, 777-778, 786-787, 799, 834
Escala, Pere II, 717-718, 785, 834
Escala, Pere III, 407, 538, 573, 577,
589, 595-596, 633, 689, 722, 724725, 730-731, 738, 771, 799, 834,
862
Escala, Pere, fill de Pere III, 835
Escala, Romia, filla de Pere II, 819, 834
Escala, Vicenç, fra, 835
Escarrer, Ponç, 494-496, 689
Escuder, família, 810
Escuder, Joan, 560, 717, 785
Espanyol, Francesca, 843
Esparsa, Francesc, 502, 692
Espigoler, Berenguer, 553, 555, 714,
753, 770, 781
Espigoler, família, 810
Estanyol, família, 303, 810, 836
Estanyol, Francesc I, 836

Institucions

locals i elits a la

Estanyol, Francesc II, 836
Estanyol, Francesca, filla de Llorenç,
836
Estanyol, Llorenç, 583, 728, 836
Estanyol, Margarida, filla de Pere I, 836
Estanyol, Narcís, 836
Estanyol, Pere I, 836
Estanyol, Pere II, 557, 586, 646, 712714, 720, 779-781, 836
Esteve, família, 810
Esteve, Francesc, 535, 552, 559, 641,
716-717, 736, 769, 774, 783-787, 798
Esteve, Ponç, 718
Estrader, família, 810
Estrader, Simó, 298, 560, 603, 605,
713, 734, 780
Estruç, Agnès, filla de Bernat I, 837
Estruç, Berenguera, muller de Pere
Berenguer III, 838
Estruç, Bernat Guillem, 564, 718, 729,
837
Estruç, Bernat I, 837, 839
Estruç, Bernat II, 135-136, 139, 189,
254, 564, 573, 600-601, 611, 633,
642-643, 686, 711-712, 723, 733,
735, 744, 746, 756-757, 770, 774,
778-779, 786-787, 794, 837, 839
Estruç, Bernat III, 837
Estruç, Bernat IV, 837
Estruç, Bernat, poeta, 47
Estruç, Caterina, filla de Bernat Guillem, 838
Estruç, Clara, filla de Lluís, 837, 853
Estruç, Elvira, muller de Bernat II,
139, 837
Estruç, Estruça, filla de Joan I, 837
Estruç, Estruça, filla de Lluís, 837, 863
Estruç, família, 47, 563-564, 574-575,
600, 611, 638-639, 641, 643, 810,
837
Estruç, Francesca, filla de Lluís, 837,
857
Estruç, Guerau, 338, 573, 577, 704,
717, 723-725, 769, 784, 831, 837
Estruç, Guillem, fill de Bernat Guillem,
838
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Estruç, Joan, 837
Estruç, Joan I, 691, 729, 731, 837, 839
Estruç, Joan I, d’Osor, 838-839
Estruç, Joan II, 714, 755, 781
Esturç, Joan II de Calonge, 838
Estruç, Joan, fill de Bernat Guillem,
838
Estruç, Jordi, 837
Estruç, Lluís, 123, 189, 219, 238, 333,
620, 633-634, 690, 702-703, 711714, 727, 746-747, 751, 753-754,
769, 774, 778-781, 786-787, 792,
837, 839, 854, 859, 864
Estruç, Margarida, filla de Guerau, 837
Estruç, Margarida, filla de Pere Berenguer II, 838
Estruç, Narcís, fill de Guerau, 837
Estruç, Narcís, fill de Lluís, 837
Estruç, Pere Berenguer I, 838
Estruç, Pere Berenguer II, 711, 729,
779, 838-830
Estruç, Pere Berenguer III, 838
Estruç, Pere Berenguer IV, 838
Estruç, Ramon Joan, 837
Estruç, Sibil·la, filla de Pere Berenguer II,
838
— F —
Fabra, Francesca, filla de Joan, 826
Fabra, Joan, 826
Fàbrega, Bernat, 504, 604, 695
Far, Jaume de, 237
Farners, Bertran de, 668
Febrer, Berenguer, 494, 688
Fellines, Guillem, 599, 732-733
Ferran, Bernat
Ferran, infant, de Castella, 485
Ferran, rei, d’Antequera, 69, 139-140,
156-162, 167-168, 186, 212, 260,
283, 286-287, 333, 478-479, 489,
588, 607-608, 616, 619, 658, 762,
792
Ferran, rei, el Catòlic, 147, 334, 351,
361
Ferrer sa Sala (família), 810
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Ferrer sa Sala, Berenguer, 560, 717718, 722, 784
Ferrer sa Sala, Bonanat, 828
Ferrer sa Sala, Elvira, filla de Bonanat,
828
Ferrer, Agnès, filla de Pere II, 843
Ferrer, Arnau II, 524, 637, 717-718, 722,
724, 730-731, 769, 772, 773, 785
Ferrer, Bernat, 731
Ferrer, Bernat I, 710, 777
Ferrer, Bernat II, 119, 129, 219, 253,
310, 499, 513-515, 634, 672, 691,
702-703, 711-713, 734, 748, 778779, 859
Ferrer, Bernat, sastre, 573, 581, 723
Ferrer, Caterina, filla de Pere II, 861
Ferrer, família (drapers), 810
Ferrer, família (mercaders), 810
Ferrer, família (paraires), 810
Ferrer, Feliu, 760
Ferrer, Francesc, 720
Ferrer, Francesca, filla de Bernat II,
858
Ferrer, Gueraula, 835
Ferrer, Jaume, 545, 558, 568-569, 714,
716, 720-721, 775, 782-784, 786,
788, 806
Ferrer, Jaume II, 559
Ferrer, Narcisa, filla de Pere, 834, 850
Ferrer, Pere I, 711, 732, 778
Ferrer, Pere II, 219, 237, 246-247, 552,
600, 645, 711-712, 734, 748, 775,
778-779, 802, 843, 862
Ferrer, Pere, àlies Avellà, 505
Ferrer, Pere, paraire, 298, 646, 851
Figuera, Andreu, 381, 552, 559, 568569, 610, 714-715, 720, 728, 754755, 774, 781-782, 788, 795
Figuera, família, 810
Figuera, Ramon, 714, 736, 781
Fiveller, família, 30
Flaçà, Guerau de, 494
Fluvià, Galceran de, 179
Foix, Francesc, 855
Foix, Joana de, infanta, 164, 186, 252,
657, 671

Foix, Mateu de, 134-135, 137-138, 144,
164, 212, 215, 251-252, 278, 291,
309, 658, 756
Folquer, Pere, 668
Fonolleda, Arnau, 496, 688
Fonolleda, Arnau, net, 497
Fonolleda, Francesc, 497
Font, Bernat de Banyoles, 818
Fontclara, Pere de, 197
Fornells, Clara, filla de Guillem, 823
Fornells, Francesca, filla de Guillem,
865
Fornells, Guillem, 824, 866
Fornells, Joan, 588
Fortià, Sibil·la de, 164, 171, 174, 479,
483, 657
Frugell, família, 810
Frugell, Ferrer, 265,
Frugell, Jaume, 715, 721, 782
Frugell, Nicolau, 560, 573, 717-718,
725, 784
Fullà, Pere, àlies Vilar, 505, 697
— G —
Gaiard, Caterina, filla de Joan, 832
Gaiard, Joan d’Amer, 833
Galí, Bernat, 821
Galí, Pere, 821
Galí, Pere, de Sant Feliu de Guíxols,
843
Gallard, Pere, 500, 691
Gallard, Pere, 500
Gallard, Ramon, 500
Galliners, Bord de, 499
Galluf, Alatzar, 174
Garí, Bartomeu, 190
Garriga, Joan, 504, 695
Gàrrius, Julià, 174, 421
Gassó, Joan de, 475, 479, 683
Gelats, Agneta, filla de Pere, 836
Gelats, Pere, 836
Geroní, Alamanda, muller de Ramon,
840
Geroní, Bartomeu, 840

Institucions

locals i elits a la

Geroní, Bernat I, 208, 219, 511-512,
557, 593-594, 645, 700, 713-714,
727, 729, 769, 772, 780-781, 840
Geroní, Bernat II, 573, 580, 700, 725,
731, 840
Geroní, Bernat III, 840
Geroní, Clara, filla de Bernat I, 840
Geroní, família, 595, 810, 840
Geroní, Nicolau, 840
Geroní, Ramon, 840
Ginesta, Bernat, 718
Ginesta, família, 810
Ginesta, Narcís, 716, 784
Ginesta, Pere, 552, 558, 713-714, 719,
775, 779, 781-782, 802
Girona, aljama de jueus, 140, 184, 205,
363, 490, 500, 590
Gironella, família, 810
Gironella, Jaume I, 560, 569, 715-716,
718, 721-722, 775, 783, 785-786,
788, 807
Gordiola, Guillem, 669
Gornall, Beatriu, filla de Berenguer,
844, 867
Gornall, Berenguer, 845, 868
Gornall, Domingo, 490, 710, 777, 834,
879
Gornall, família, 580, 810,
Gornall, Francesc II, 489-490, 580, 687,
748, 823, 846
Gornall, Joan, 490, 545, 717-718, 722,
731, 785
Gornall, Margarida, filla de Domènec,
870
Gornall, Narcís, 589, 727,
Gornall, Ramon, 490, 710
Grassa, Gonsalbo de la, 504, 695
Grifa, Jaume, 218
Grimau, Ermengol, 475-476, 480, 684
Grimau, família, 480
Grimau, Pere, 480, 692
Grimau, Vidal, 480
Gualbes, família, 30, 651
Gualbes, Francesc de, 179
Gualbes, Joan de, 179
Guerau, Andreu, 836
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Guerau, Caterina, filla de Joan, 844
Guerau, família, 810
Guerau, família (menestral), 810
Guerau, Francesc, 559, 569, 715, 782,
789
Guerau, Francesca, filla d’Andreu, 836
Guerau, Joan, 303, 613, 711, 744-746,
778, 845, 854
Guerau, Ramon, 732, 854
Guerau, Sibil·la, filla de Ramon, 853
Guerra, Joan de la, 669
Guesclin, Bertran de, 115, 122, 150,
194, 205-206, 237
Guic, Antoni, 841
Guic, Antònia, filla de Gabriel II, 841
Guic, Arnau I, 219, 747, 841
Guic, Arnau II, 841
Guic, Bernat, de Millars, 841
Guic, Bernat I, 841
Guic, Bernat II, 195, 590, 841
Guic, Caterina, filla de Francesc, 841
Guic, Caterina, filla de Guillem I, 841
Guic, Caterina, filla de Guillem II, 841
Guic, família, 810, 841
Guic, Francesc, 841
Guic, Francesc, fill de Gabriel II, 841
Guic, Francesca, filla de Francesc, 841
Guic, Gabriel I, 841
Guic, Gabriel II, 841
Guic, Gaspar, fill de Gabriel II, 841
Guic, Guillem I, 841
Guic, Guillem II, 219, 552, 557, 583,
590-591, 593, 645, 711, 713, 726727, 732, 735, 775, 778, 780, 804,
828, 841
Guic, Guillem III, 841
Guic, Guillem IV, 841
Guic, Guillema, muller de Bernat I, 841
Guic, Margarida, filla de Guillem II,
841
Guic, Mondina, esposa de Francesc,
841
Guic, Ramona, filla de Bernat I Guic,
841
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— I —

Hospital Nou, 45, 51, 68, 110, 128,
171, 348, 410, 426, 428-431, 437,
507, 514, 516, 539, 548, 571, 577,
597-606, 627, 631, 637, 641, 732,
790-791, 794-795, 797-802, 804-807
Hospital, Bartomeu, 265
Hospital, Berenguer I, 843
Hospital, Berenguer II, 207, 531, 551,
564, 609, 640, 710-712, 727, 745,
774, 777-780, 792, 843
Hospital, Berenguer III, 492, 528, 531,
552, 578, 599-606, 713, 715, 723,
775 , 782, 843
Hospital, Berenguer IV, 843
Hospital, Bernat, 594, 710, 777, 843
Hospital, Bonanat, 101, 710, 778, 829,
843
Hospital, Caterina, filla de Berenguer III,
843
Hospital, Caterina, filla de Nicolau,
841, 843
Hospital, Elvira, vídua de Bonanat, 843
Hospital, Ermessenda, muller de Berenguer I, 843
Hospital, família (canviadors), 810
Hospital, família (mercaders), 563564, 636, 810, 843
Hospital, Gueraula, filla de Berenguer I,
843
Hospital, Guillem, 171, 243-247, 490,
514-515, 528, 546, 551, 564, 633,
640-641, 687, 703, 711-713, 719720, 727, 747, 748, 770, 774, 778780, 786-787, 793, 843
Hospital, Guillem de Parlavà, 843
Hospital, Guillema, filla de Berenguer I,
843
Hospital, Ivó, 843
Hospital, Narcisa, filla de Berenguer II,
843
Hospital, Nicolau, 842-843
Hospital, Nicolaua, filla de Berenguer II,
843
Hospital, Pere, 823, 843
Huguet, Guillem, 671

Isabel, infanta, d’Aragó, 164-165, 485,
672, 760

— J —
Jalabert, Antoni, capellà de Martí I, 826
Jalabert, família, 826
Jalbert, Blanca, filla de Francesc, 825
Jalbert, família, 810
Jalbert, Francesc, 171, 175, 315, 712,
772, 780, 810, 825
Jalbert, Simó, 710
Jaspert, Joan, 870
Jaume II, rei d’Aragó, 82, 85-86, 88-89,
472, 492, 613, 615
Jaume, infant (germà de Pere III), 379
Joan Carles I, rei d’Espanya, 157
Joan I, rei i infant, 36, 69, 131-132,
137, 145, 147, 151, 153-154, 163164, 169, 171, 174-177, 188-189,
210, 212, 249, 251, 254, 291, 299,
304-305, 307-308, 351, 354, 358359, 362, 364-365, 368-370, 374,
384, 432, 477, 479-480, 484, 491,
494, 496, 504-505, 511, 521, 539,
553, 567, 580, 588, 595, 607, 610,
613, 617, 657, 675, 680, 691, 699
Joan I, rei de Castella, 171
Joan II, rei d’Aragó, 372
Joan II, rei de Castella, 140, 167
Joan, Blanca, filla de Francesc, 836
Joan, família, 810
Joan, Francesc, 836
Joan, Guillem Ramon, 560, 573, 579,
669, 712, 720, 723, 780
Joan, infant, de Castella, 140
Jonquera, família, 810
Jonquera, Joan I, 559, 569, 714-715,
721, 782-783, 789
Jordà, família, 810
Jordà, Guillem, 98, 101, 104, 711, 743,
778

Institucions

locals i elits a la

Jordà, Guillem, jurista, 177-178
Jordà, Guillem, notari de Barcelona,
764
Julià, Bernat, 718
Julià, família, 810
Julià, Guillem II, 259, 715, 720, 772,
783
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Luna, Àlvaro de, 140
Luna, Maria de, reina, 131, 135-136,
138, 156, 165, 201, 212, 260, 278,
344, 617-618, 658, 757
Luna, Pero de (Benet XIII), 148, 500501
— M —

— L —
Ladernosa, Joan, 848
Lapart, família, 810
Lapart, Francesca, filla de Guillem, 853
Lapart, Guillem, 854, 710-711, 733,
778, 854
Lavanera, Bernat, 559, 715, 718, 782
Lavanera, família, 810
Lavanera, Pere, 559, 715, 783
Linyà, Joan de, 504-505, 695
Llac, Bartomeua, 822
Llac, Bernat, 843
Llac, Narcís, 843
Llac, Pere, 822
Llacera, Berenguer de, 174
Llagostera, Ferrer de, 867
Llampaies, Bernat, 843
Llampaies, Francesca, filla de Bernat,
843
Llaris, Josep, 69
Lledó, Guillem, 511, 699
Lledó, Jaume, 669
Llémena, Bernat, 238, 552, 712-714,
728, 775, 780, 782, 804
Llémena, Bonanat, 710, 777
Llémena, família, 810
Llémena, Joan Jordi de, 575
Llobet, Caterina, filla de Guillem, 837
Llobet, família, 810
Llobet, Guillem, 560, 712, 780, 838, 859
Llobet, Jaume, 857
Llop, Pere, 505, 695
Llorenç, Francesc II, 841
Lloret, Guillem Ramon de, 475, 482,
683
Lloret, Simó de, 482
Lluçà, Ramon, 119

Maça, Pero, 485
Maçanet, família, 811
Maçanet, Guillem, 710, 777
Madrenes, Caterina, filla de Pere, 841
Madrenes, Pere àlies Baraiot, 842
Malarç, Antoni, 844
Malarç, Arnau, 844
Malarç, Beatriu, filla de Ramon I, 844
Malarç, Bernat, 177, 613-614, 712, 746,
754-755, 779, 844, 849, 861
Malarç, Caterina muller de Roger
Malarç, 844
Malarç, Caterina, filla de Bernat, 844
Malarç, família, 652, 811, 844
Malarç, Jaspert I, 549, 715, 844
Malarç, Jaspert II, 844
Malarç, Jaume, 844
Malarç, Margarida, filla de Bernat,
844, 848
Malarç, Margarida, filla de Ramon II,
830, 844
Malarç, Narcisa, muller de Bernat
Malarç, 844
Malarç, Ponç, 614, 844
Malarç, Ramon I, 844
Malarç, Ramon II, 711, 778, 831
Malarç, Ramon III, 844
Malarç, Roger, 844
Malla, Berenguer de, 682
Mallol, Ramon, 265
Mallorca, dinastia reis de, 123
Mallorca, Jaume de, infant, 121-122,
124, 144, 196, 216, 362, 380, 657
Mallorca, Jaume III, rei de, 380
Mallorca, Sanç I de, 388
Marata, família, 483
Marata, Ramon, 475, 483-484, 683
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Marc, Bernat, 560, 715, 783
Marc, família, 811
Marc, família de Barcelona, 30
Marc, Jaume, 477
Marcó, família, 811
Marcó, Jaume I, 546, 552, 639, 710712, 719, 726, 733, 774, 777-779,
795, 865
Marcó, Joan, 489, 552, 579, 686, 712714, 719-720, 724, 774, 780-781,
796, 828, 870
Marcó, Margarida, filla de Joan, 828
Margarit i Pau, Joan, bisbe, 43, 486,
491, 846
Margarit, Beatriu, filla de Bernat III,
846
Margarit, Berenguer, 846
Margarit, Bernat, 491
Margarit, Bernat I, 104, 333, 491, 686,
698, 846
Margarit, Bernat II, 153, 481, 481, 489,
490-491, 512, 580, 846
Margarit, Bernat III, 311, 318, 481,
506, 580, 671, 846
Margarit, Bernat IV, 486, 846
Margarit, Bernat, fill de Joan II, 846
Margarit, Constança, filla de Bernat III,
846
Margarit, família, 43, 481, 486, 490,
506, 580, 635, 651, 652, 846
Margarit, Francesc, 846
Margarit, Francesca, germana de
Bernat IV, 846
Margarit, Francinca, filla de Bernat III,
846
Margarit, Joan II de Sant Gregori, 846
Margarit, Joan I, 481, 580, 846
Margarit, Joan II, 846-847, 853
Margarit, Joan III, 475, 481, 685, 846847, 853
Marí, Pere, 496-497, 688
Maria de Castella, reina, 54, 143, 167,
181-182, 184, 226-228, 293, 356,
360, 371, 377, 390, 392, 406-407,
416, 419, 473, 483, 508, 522, 547,
606, 681, 689, 692-693, 725, 763

Maria, Caterina, filla de Guillem, 817
Maria, Guillem, 818
Marquès, Elionor, filla de Pere, 858
Marquès, Pere, 859
Marquet, família, 30
Marrà, família, 811
Marrà, Francesc, 558, 712, 779
Marraí, Ramon, 590
Marrocs, Bernat, 603, 718, 738
Martí, rei de Sicília, el Jove, 138, 166
Martí I, rei, infant, 69, 135-136, 156,
159, 164, 165-166, 177, 252, 257,
282, 286-287, 291, 309, 311-312,
328, 351, 354, 358, 381, 417, 477,
487, 497, 500, 511, 580, 582, 592,
593, 620, 645, 658, 672, 675, 720,
757, 760, 790, 846
Mas, Coloma, filla de Pere, 861
Mas, Pere, de Cotlliure, 862
Masaller, família, 811
Masaller, Pere, 714
Masdevall, Nicolau, 820
Masdevall, Pere, 821
Masdovelles, Guillem de, 475-476, 478,
684
Masó, Pere sa, 494-495, 689
Masó, Ramon Arnau sa, 495
Massanadevall, Guillem de Vilablareix,
863
Matalí, Domingo, 225
Medir, família, 564, 638, 811
Medir, Francesca, filla de Ramon I,
235, 865
Medir, Joan, 489-490, 524, 546, 552,
566-567, 579, 589, 596, 633, 687,
714-715, 722-723, 728, 769, 773,
775, 781-782, 786-787, 800, 839, 860
Medir, Pal·làdia, filla de Joan, 838
Medir, Ramon I, 102, 104, 110-111,
115-118, 124, 207-208, 217-220,
235, 237-238, 241, 288, 298, 519,
546, 551, 564, 566-567, 609, 641,
645, 710-713, 743, 774, 777-780,
791, 866
Medir, Ramon III, 717, 722, 725, 785,
825
Mercadal, família, 494, 839

Institucions

locals i elits a la

Mercadal, Francesca, 837
Mercader, Guillem, de Sant Feliu de
Guíxols, 752
Mesa, Antoni de, 718, 785
Mesa, família, 811
Mestre, família, 811
Mieres, Tomàs, 426, 823
Millars, Pere de, 851
Millars, Timbors, filla de Pere de
Millars, 850
Miquel, Andreu, 848
Miquel, Berenguer, 848
Miquel, Bernat I, 218, 848, 858
Miquel, Bernat II, 848
Miquel, Bernat III, 545, 722, 772, 848
Miquel, Caterina, filla de Gabriel I,
848, 854
Miquel, Caterina, filla de Jaume, 848
Miquel, Caterina, filla de Narcís, 848
Miquel, Constança, filla de Gabriel I,
848
Miquel, Dionís, 848
Miquel, Elionor Gueraula, filla de
Bernat III, 848
Miquel, família, 525-526, 529, 652,
811, 848
Miquel, Francesc, 848
Miquel, Francesca, filla de Bernat I, 848
Miquel, Gabriel I, 316-317, 352, 730,
770, 844, 848, 854
Miquel, Gabriel II, 848
Miquel, Gabriel, fill de Narcís, 848
Miquel, Genís I, 848
Miquel, Genís II, 848
Miquel, Isabel, filla de Bernat III, 848
Miquel, Jaume, 848
Miquel, Lluís, 848
Miquel, Lluís Guerau, fill de Bernat III,
848
Miquel, Lluís, fill de Narcís, 848
Miquel, Margarida, filla de Narcís, 848
Miquel, Narcís, 141-142, 551, 586, 611612, 643, 716-718, 721-722, 724,
730, 764-766, 770, 774, 784-787,
798, 848, 853
Miquel, Pere, 848
Miquel, Sibil·la, filla de Narcís, 848

Catalunya

baixmedieval

943

Miró, família, 811
Miró, Jaume, 428
Miró, Margarida, filla de Pere I, 858
Miró, Pere I, 168, 261, 317, 545-546,
551, 585, 601, 637, 716-717, 721722, 730, 737, 770, 775, 783-784,
786-787, 804, 859
Miró, Pere II, 718, 731, 738
Mitjavila, Brunissenda, filla de Pere,
824
Mitjavila, família, 811,
Mitjavila, Jaume, 502, 605, 668, 710
Mitjavila, Pere, 94, 824
Mitjavila, Saurina, vídua de Jaume, 668
Mola, Guillem, 843
Moles, família, 584, 589, 641, 811
Moles, Pere, 588, 818
Moles, Pere, botiguer, 575, 725, 731,
734, 772
Moles, Pere Berenguer Joan, 333, 552,
584, 588, 594, 716, 721-722, 729730, 770, 775, 783-784, 786-787,
804, 817
Monells, Berenguer de, 613
Monells, família, 811
Monells, Jaume, 363, 613, 620, 710711, 719, 743-744, 777-778
Monells, Pere, 613
Monet, Ramon, 670
Montcada, família, 177, 576, 594
Montcada, Gastó de, 177-178
Montcanut, Pere de, 194
Montconill, Pere de, 302
Montmany, Pere, 817
Mor, família, 811
Mor, Pere, 559, 569, 717-718, 784, 789
Moragues, Berenguer, 238
Morató, Francesc, 152, 484
Morató, Nicolau, 179
Morei, família, 811
Morei, Guillem, 559, 714, 720, 781
Muntaner, Pere, 772
Muntanya, família, 811
Muntanya, Guillem, 534, 539, 545, 552,
560, 568, 569, 602-604, 717, 722,
738, 772, 775, 784-785, 788, 805
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Nadal, Bernat, 429
Nadal, Bonanat, 68, 219, 242, 286, 315,
352, 424, 539, 617, 740, 757, 772
Nadal, Jaume, 167
Nadal, Pere, 112
Nàpols, Lluís II de, 163
Navarra, Blanca I de, 166
Nebot, Ramon, 181
Net, Arnau, 852
Net, Bernat, 593, 716, 729, 760, 783784, 840
Net, Caterina, filla d’Arnau, 852
Net, família, 811
Net, Pere I, 610, 750
Net, Pere II, 770
Noguera, Guillem, 668
Nuell, Bernat, 534-535, 769
Nuell, família, 811
Nuell, Mateu, 534, 559-560, 717, 722,
784
— O —
Olivella, Andreu d’, 170, 187
Oluja, família, 316
Olzinelles, Bernat d’, 103, 110
Orriols, Arnau, 558, 712, 779
Orriols, família, 811
— P —
Pabia, Caterina, filla de Francesc, 830
Pabia, família, 811
Pabia, Francesc, 102, 112, 552, 639,
710-711, 733, 743, 775, 777-778,
802, 831, 865
Pabia, Jaume I, 710
Pabia, Jaume II, 712, 733, 779
Padró, Bartomeu, 749
Palanca, Martí, 760
Pallarès, Bernat, 496
Pallarès, Pere, 155, 496, 686

Pallars, Arnau Roger de, 476, 478, 487,
683
Pallars, Huguet de, 96
Pallars, Roger de, 478
Palma, 176, 382, 502, 852
Palol, família, 811
Palol, Felicià, Palol de Revardit, 826
Palol, Felipa, vídua de Guillem de, 844
Palol, Guillem Arnau, d’Arenys d’Empordà, 312, 832, 834
Palol, Guillem de, cavaller de Palol de
Revardit, 837, 845
Palol, Mondina, filla de Guillem de
Palol, cavaller de Palol de Revardit,
845
Palol, Pere, 560, 715, 782,
Palol, Simó de, d’Onyar, 494,
Paredalta, Ramon, 599
Parellades, família, 811
Parellades, Guillem, 712, 779
Pasqual, Pere, 508
Pastor, Jaume, 164, 671
Pau, Bernat de, 486
Pau, Caterina de, 486, 846
Pau, família, 486
Pau, Joan de, 847
Pedro, infant d’Aragó, 142
Pellisser, família, 811
Pellisser, Francesc, 602-603, 735
Pellisser, Guillem, 535, 545, 552, 560,
602-603, 716-717, 721, 737, 769,
775, 783-787, 805
Peralta, família, 811
Peralta, Guillem, 712, 727, 779
Pere, família, 811
Pere, infant, de Ribagorça, 100, 126,
743, 803
Pere, Joan, 502-503, 693
Pere, Miquel, 68, 168, 260, 501, 560,
716, 721, 741-742, 763-764, 784
Pere, Nicolau, 501, 693, 730, 825
Pere, rei, el Cerimoniós, 37, 45, 54, 89,
91, 94, 97, 100-102, 108-109, 111112, 116, 118, 121-122, 125-126,
128-129, 144-146, 148-153, 159,
163-164, 170-176, 178, 181, 182,

Institucions

locals i elits a la

192, 194-196, 197-200, 203-204,
206, 209, 216, 231, 235-236, 240242, 245, 249, 251, 259, 266, 275,
286, 302, 305, 308, 312, 320, 328,
342-343, 346, 351, 354, 357, 359360, 362-366, 368-369, 374, 379,
384, 390-391, 403-404, 406-407,
411, 420-421, 473-474, 478-480,
483-484, 487, 491-493, 496, 505,
512, 515, 521, 553, 582, 591-592,
594, 605, 614-615, 617, 629, 668,
680, 752, 760
Pere, rei, el Cruel de Castella, 104,
108, 112, 288
Pere, rei, el Gran, 75
Perellós, Francesc de, 111, 236
Perer, Ramon, 832
Perpinyà, Arnau, 839
Perpinyà, Elvira, filla d’Arnau, 838
Perpinyà, família, 811
Perpinyà, Pere, 535, 554, 559, 716, 722,
770, 775, 783, 786-787, 805, 811
Perpinyà, Pere de Viladevaques, 558559, 714, 782
Pidra, Joan, 602-603, 736, 738
Pidra, Pere, 820
Pinós, Bertran de, 244
Pinós, Joaneta, filla de Pere I, 855
Pinós, Pere I, 856
Pinós, Pere II, 68, 423-424, 740-741
Pintor, Bernat, 424, 560, 715, 782
Pintor, família, 811
Pinyana, Jaume, 851
Pla, Berenguer, 428
Planell, família, 811
Planell, Pere, 316, 559, 715, 735-736,
782
Plegamans, Ramon de, 475, 682
Pomer, Ramon, 502-503, 690
Ponç, Andreu, 832, 834
Ponç, Berenguer, 826
Ponç, Francesc, 826
Ponç, Francesc de Torroella de Montgrí, 835
Ponç, Guillem, 592, 835
Pont, Esteve, 502, 691
Pontós, Berenguer de, 475, 484, 685
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Pontós, Bernat de, 317, 352, 844
Pontós, família, 484
Portell, Antoni, 532, 545-546, 588, 716717, 721-722, 738, 769, 784-785, 850
Portell, família, 526, 531, 811, 850
Portell, Francesc, 850
Portell, Francesca, muller de Guillem I,
850
Portell, Francesca, muller de Narcís,
850
Portell, Guillem I, 531, 720, 850
Portell, Guillem II, 532, 850
Portell, Joan, 850
Portell, Joan Huguet, 532, 850
Portell, Margarida, filla de Narcís, 850
Portell, Margarida, filla de Narcís
Huguet, 850
Portell, Narcís, 528, 531-532, 546, 557,
645, 715, 717, 770, 782, 784, 818,
850
Portell, Narcís Baltasar, 850
Portell, Narcís Huguet, 528, 531-532,
829, 850
Portell, Narcisa, filla de Narcís, 817,
850
Portell, Narcisa, filla de Narcís Huguet,
829, 850
Portell, Nicolaua, filla de Guillem I, 850
Portell, Pere, 850
Portell, Pere Huguet, 850
Prades, Margarida de, 477
Prat, Bernat, de Besalú, 829
Prat, Bernat, donzell de Besalú, 845
Prat, família (apotecaris), 811
Prat, família (juristes), 575, 811
Prat, Francesc, 602-603, 732,
Prat, Francesca, filla de Joan II, 823
Prat, Joan I, 535, 552, 556, 710, 712,
770, 775, 777-778, 786-787, 805, 819
Prat, Joan II, 824
Prat, Margarida, filla de Joan I, 819
Prat, Pere I, 575, 831
Prat, Pere II, 437, 219, 552-553, 567,
572, 592, 613, 615-616, 643, 710,
712, 719, 743 746, 748, 750, 775,
775, 779, 802
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Prat, Ramon, 177, 553, 583, 591-593,
712, 714, 719-720, 723, 727-728,
748, 754, 778, 781, 830
Pratnarbonès, Bernat de, 670
Preses, Bernat, 239, 610, 711, 754, 779
Preses, família, 811
Provençal, Caterina, filla de Ramon II,
852
Provençal, Constança, filla de Ramon II,
852
Provençal, família, 811, 852
Provençal, Francesca, filla de Jaume,
848
Provençal, Francesca, filla de Ramon II,
852
Provençal, Francesca, muller de Pere I,
852
Provençal, Jaume, 849
Provençal, Jaume, de Mallorca, 852
Provençal, Joan, fill de Pere I, 852
Provençal, Joan, fill de Ramon II, 852
Provençal, Margarida, filla de Ramon II,
852
Provençal, Nicolau, 852
Provençal, Pere I, 852
Provençal, Pere II, 852
Provençal, Ramon I, 852, 869
Provençal, Ramon II, 241, 499, 634,
690, 711, 779, 852
Provençal, Ramon, fill de Ramon II,
852
Puig, Alamanda, vídua de Ramon, 836
Puig, Bernat, 852, 840, 852
Puig, Caterina, filla de Bernat, 840
Puig, família, 812
Puig, Francesc, 725-726
Puig, Nicodem, 718, 842
Puig, Nicolau, 552, 573, 599, 602, 715717, 721, 724, 732, 735, 769, 773,
775,
Puig, Pere, 710, 777, 783, 785-787,
805, 831
Puig, Ramon, 836
Puig, Sibil·la, filla de Nicolau, 830
Pujada, Bonanada, vídua de Nicolau,
669
Pujada, família, 648

Pujada, Guillem, 219
Pujada, Nicolau, 103
Pujades, Mateu, 182-183
— Q —
Quart, Bernat, 711, 719, 778
Quart, família, 812
Queixàs, Berenguer, 711, 778
Queixàs, Berenguer de, 473, 483, 485,
684
Queixàs, família, 812
Queixàs, Guillem, 552, 583, 710-711,
726, 775, 777-778, 800
Quer, Guillem de, 62
Querol, Ramon, 493
— R —
Rafart, Arnau, 710, 732, 777, 863
Rafart, família, 812
Rajadell, Joan Berenguer de, 475-477,
682
Rajadell, Manuel de, 164, 177-178, 333,
473, 475-478, 671, 683, 760
Ramada, Arnau I, 557, 711-712, 778,
779
Ramada, Arnau II, 714, 781, 842
Ramada, família, 812
Ramada, Pere, 710
Raset, Bartomeu de, 822
Raset, Bernat de, 475, 482, 494, 685,
689
Raset, Dalmau de, canonge, 482
Raset, Dalmau de, donzell, 645, 825
Raset, família, 812
Raset, Francesc de, 482, 837
Raset, Francesc, 490, 539, 837, 689,
718, 773
Raset, Ramon, 259, 545, 715-716, 783784
Ravat, Francesc, 500, 693, 763
Ravat, Guillem, 760
Reboster, Antoni, 179
Recs, Constança de, 838

Institucions

locals i elits a la

Reig, família, 813
Reig, Pere, 559, 715, 782
Reixac, Bernat I, 256, 315, 498, 512,
584, 595-596, 633, 692, 714-715,
728, 781-782, 817
Reixac, família, 812
Reixac, Guillem, 831
Reixac, Guillem Pere de, 714, 781
Reixac, Pere, 498, 728
Reixac, Pere II, 817
Reixac, Sibil·la, filla de Guillem Reixac,
830
Relat, Pere, 817
Renall, Auda, 844
Renall, Berenguer, 831, 864
Renall, Brunissenda, filla de Berenguer, 830
Renall, Caterina, filla de Berenguer, 863
Requesens, família, 576
Requesens, Lluís de, 316, 340, 351, 478
Respart, família, 812
Respart, Francesc II, 535, 552, 559,
602, 717, 722, 737, 769, 775, 784786, 787, 806
Riba, Arnau, 610, 753
Ribes, Guillem Berenguer de, 475,
480, 682
Ribot, Antoni, 839
Ribot, Bernat, 552, 711-712, 714, 719720, 769, 775, 779-781, 786-787,
802, 835
Ribot, família (apotecaris), 812
Ribot, família (drapers), 812
Ribot, Guillem, 560, 569, 717-718,
785, 789
Ribot, Joan, 560, 715, 782
Ribot, Ramon, 499, 690, 711, 743-744,
778
Ribot, Sança, filla de Bernat, 834
Ricard, Antoni, 646
Ricard, Antònia, filla de Guillem, 828
Ricard, Bernat I, 259, 559, 646, 700,
715, 730, 782
Ricard, Bernat II, 511, 646, 718, 731,
773
Ricard, Constança, 819
Ricard, família, 812
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Ricard, Guillem, 160, 819, 828, 853
Riera, Bonanat, 511, 558, 712, 734, 779
Riera, Caterina, muller de Ramon, 669
Riera, família, 812
Riera, Pere, 154
Riera, Pere, de Sant Feliu de Guíxols,
511, 699
Riera, Ramon, 602, 669, 734
Rigau, Antoni, 672
Riudeperes, Bernat de, 475, 480, 682
Roca, Antoni, 716-717, 724, 730-731,
737-738, 770, 784
Roca, Antoni, cavaller, 839
Roca, família, metge, 812
Roca, família, draper, 812
Roca, Marc, 555, 715, 720, 782
Roca, Margarida, filla d’Antoni, 837
Roca, Nicolau, 184
Rocabertí, Guillem Galceran de, 111
Rocasalva, Berenguer, 474
Rodeja, família, 812
Rodeja, Pere, 712, 779
Roger, Eulàlia, 821
Roger, Pere, 821
Roig, Jaspert, 298
Roldors, Ramon, 496-497, 687
Romeu, família, 812
Romeu, Pere, 535, 558, 569, 712-713,
770, 779-780, 789
Ros, Francina, 849
Ros, Joan, 162, 426-427, 618, 764
Rosanes, Galceran de, 477
Rosanes, Huguet de, 475-477, 683
Roure, Jaume, 841
Roure, Pere, 583, 591-592, 617, 727
Roven, Isaac, 188
Rovira, família, 812
Rovira, Joan, flassader, 557, 711, 779
Rovira, Joan, apotecari, 696, 726
Rovira, Joan III, 504,
— S —
Sabater, Berenguer, 505
Sabater, Lluís, 505, 697
Sacoma, Pere, 196
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Sacosta, Pere I, 336, 824
Sacosta, Pere II, 189, 824
Safont, Bernat, 504, 694
Sagristia Segona de la seu de Girona,
224, 576
Salvà, Caterina, filla de Nicolau, 841
Salvà, Nicolau, 842
Salzet, Simó de, 668
Sampsó, Agnès, filla de Francesc I, 853
Sampsó, Antònia, filla de Ramon I,
846, 853
Sampsó, Arnalda, filla de Ramon I, 853
Sampsó, Bernat I, 105, 844, 853
Sampsó, Bernat II, 848, 853
Sampsó, Bernat III, 853
Sampsó, Caterina, filla de Bernat I, 853
Sampsó, Caterina, filla de Ramon II,
853, 855
Sampsó, Clara, filla de Francesc I,
829, 853
Sampsó, família, 651, 812, 853
Sampsó, Francesc I, 315, 499, 528-529,
726, 828-829, 837, 853
Sampsó, Francesc II, 528-529, 853
Sampsó, Joan, 853
Sampsó, Margarida, filla de Ramon II,
853
Sampsó, Ramon I, 157, 165, 259, 315,
317, 481, 524, 528-529, 551, 585586, 611, 643, 645, 715-717, 721722, 730-731, 759, 761-762, 765766, 769, 773-774, 783, 785-787,
798, 826, 847, 853
Sampsó, Ramon II, 142, 529, 585-586,
722, 724, 730-731, 765-766, 853, 856
Sampsó, Ramon III, 853
Sampsó, Sibil·la, filla de Bernat II, 853
Sampsó, Sibil·la, muller de Bernat II,
848, 853
Sanespleda, Francesc, 502, 692
Santa Caterina de València, 493
Santacília, família, 599, 812
Santacília, Miquel, 490, 599, 688,
Santacília, Ponç, 712, 780
Santamaria, Pere, 494-495, 687
Santamaria, Ramon, 495
Santapau, Ponç de, 98

Santceloni, Agnès, filla de Felip, 855
Santceloni, Aldonça, filla de Felip, 855
Santceloni, Antoni, 855
Santceloni, Antoni Francesc, 855
Santceloni, Beatriu, filla de Felip, 855
Santceloni, Berenguer I, 489, 686, 710,
743, 778, 855
Santceloni, Berenguer II, 855
Santceloni, Brígida, filla de Francesc III,
855
Santceloni, Caterina, filla de Felip, 855
Santceloni, Caterina, filla de Francesc II,
831, 855
Santceloni, Elionor, filla de Francesc III,
855
Santceloni, família, 486, 525-526, 574,
600, 611, 651, 812, 855
Santceloni, Felip, 514-515, 704, 718,
731, 855
Santceloni, Felip Francesc, 855
Santceloni, Francesc I, 104, 524, 528529, 551, 601, 611, 643, 711-713,
723, 727, 732-733, 749, 757, 769,
774, 778-780, 786-787, 799, 855,
860
Santceloni, Francesc II, 136, 257, 258,
315-316, 486, 528-529, 545, 551,
575, 586, 671, 714, 716, 721, 724,
728, 730, 737, 759, 761-762, 769,
774, 782-784, 786-787, 806, 855
Santceloni, Francesc III, 529, 573, 717,
725, 784, 847, 855, 859
Santceloni, Francesca, filla de Francesc III,
855, 858
Santceloni, Francina, filla de Felip, 855
Santceloni, Francina, filla de Francesc II,
855
Santceloni, Guillem Francesc, 855
Santceloni, Isabel, filla de Felip, 855
Santceloni, Jaume, 853, 855
Santceloni, Jaume Francesc, 855
Santceloni, Joan, 855
Santceloni, Joan, fill de Felip, 855
Santceloni, Joan, fill de Francesc II, 855
Santceloni, Joan, fill de Francesc III,
855

Institucions

locals i elits a la

Santceloni, Margarida, filla de Felip,
855
Santceloni, Margarida, filla de Francesc I, 855, 860
Santceloni, Margarida, muller de Francesc I, 855
Santceloni, Nicolau Francesc, 855
Santceloni, Pere Francesc I, 855
Santceloni, Pere II, 855
Santceloni, Sança, filla de Berenguer I,
855
Santcliment, família, 30, 812
Santdionís, Auda, filla de Narcís I, 857
Santdionís, Dalmau, 500, 507, 615,
622, 758
Santdionís, família, 225, 481, 611,
643, 652
Santdionís, Francesc I, 224, 245, 298,
426, 551, 611, 613-614, 617, 711712, 719, 747-750, 752, 770, 774,
779-780, 786, 787, 796
Santdionís, Francesca, filla de Guerau,
837
Santdionís, Francesca, filla de Narcís I,
855
Santdionís, Guerau, 614, 838
Santdionís, Margarida, filla de Narcís I,
857
Santdionís, Narcís I, 125, 152, 333,
500-501, 507, 611, 613-614, 711,
745-746, 824, 856, 858
Santdionís, Narcís II, 481, 501, 507, 614
Santdionís, Narcís III, 475, 481, 488,
615, 684
Santdionís, Ramon Bertran, 500-501,
691
Santfeliu, Bernat, 475, 482, 484-486,
684
Santfeliu, Joan, 165, 672
Santmartí, Bartomeua, filla de Francesc I, 832
Santmartí, Berenguer, 719
Santmartí, Blanca, filla de Guillem I,
823
Santmartí, família, 494, 554, 635, 812
Santmartí, Francesc I, 237, 298, 554,
617, 710, 746-747, 778, 823, 833
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Santmartí, Francesc II, 504
Santmartí, Francina, filla de Miquel,
855-856
Santmartí, Gemina, filla de Pere I, 867
Santmartí, Guillem I, 719, 777, 824
Santmartí, Guillem II, 315
Santmartí, Jofre, 538, 773
Santmartí, Miquel, 847
Santmartí, Pere I, 155-156, 315, 333,
646, 687, 822
Santmartí, Pere II, 489, 490, 493-494,
504, 716-717, 722, 724, 730, 784
Santmartí, Pere III, 718, 725, 767
Santmartí, Romia, filla de Pere I, 822
Sapera, Bernat, 690
Sapera, Bonanat, 476, 480, 682-683
Saragossana, Bernat, 560, 569, 602603, 714, 735, 781-782, 789
Saragossana, família, 812
Saragossana, Margarida, filla de Pere,
837
Saragossana, Nicolaua, filla de Pere,
820
Saragossana, Pere, 821, 839
Sarriera, Aldonça, filla de Pere, 858
Sarriera, Arnau I, 94, 857, 868
Sarriera, Arnau II, 482, 498, 528, 530,
578-579, 691, 720, 724, 857
Sarriera, Beatriu, filla de Joan, 858, 863
Sarriera, Beatriu, filla de Pere, 858
Sarriera, Berenguer I, 498, 530, 551,
710-711, 744, 775, 777-778, 803,
857, 859
Sarriera, Berenguer II, 489-490, 528,
530, 686, 711, 770, 779, 839, 857,
866
Sarriera, Berenguer III, 830, 731, 857
Sarriera, Bernat I, 289, 530, 572, 576,
592, 835, 849, 857
Sarriera, Bernat II, 498, 530, 857
Sarriera, Bernat III, 770, 837, 857
Sarriera, Bernat IV, 725, 730, 858, 861
Sarriera, Bernat, fill de Bernat III,
cavaller, 857
Sarriera, Caterina, filla d’Arnau I, 857,
867
Sarriera, Caterina, filla de Bernat I,
848, 857
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Sarriera, Caterina, filla de Bernat II,
857
Sarriera, Constança, filla de Bernat I,
834, 857
Sarriera, Constança, filla de Joan, 858
Sarriera, Elionor, filla de Pere, 858
Sarriera, família, 47, 258, 316, 481,
525-526, 530, 651-652, 812, 833,
857-858
Sarriera, Francesca, filla de Bernat II,
857
Sarriera, Francesca, filla de Guillem,
832-833, 860
Sarriera, Francesca, filla de Joan, 832,
857, 861
Sarriera, Galceran, 858
Sarriera, Guillem, 833, 857, 860
Sarriera, Guillema, germana de Berenguer I, 857
Sarriera, Honorat, 858
Sarriera, Isabel, filla de Joan, 832-833,
858
Sarriera, Isabel, filla de Pere, 858
Sarriera, Jaume, 857
Sarriera, Joan, 157, 257, 316, 528,
530, 545, 551-552, 573, 575-576,
714, 716, 721, 724, 728, 762, 770,
774, 781, 783-784, 786-787, 792,
833, 858, 862, 864
Sarriera, Joan Pere, 858
Sarriera, Joan, fill de Bernat III, 857
Sarriera, Joan, fill de Joan, 858
Sarriera, Jofre, 857
Sarriera, Pere, 722, 855, 858
Sarrovira, família, 30
Sau, Joan de, 502, 692-693
Saurí, Joan, 130, 505
Saurí, Joan Jeroni, 505, 697
Saurí, Jordi, 505, 697
Savall, Arnau, 712, 719, 779, 833, 860
Savall, Blanca, filla d’Arnau, 860
Savall, Blanca, filla de Joan, 860
Savall, Caterina, filla d’Arnau, 860
Savall, família, 494, 812, 822, 860
Savall, Francesca, filla de Ramon, de
Camprodon, 844, 860
Savall, Jaume, 860

Savall, Jaume, de Galliners, 860
Savall, Joan, 317, 507, 514, 552, 613,
703-704, 714-716, 720, 728, 730,
758, 763, 774, 782-784, 796, 855,
860
Savall, Joan Arnau, 860
Savall, Joan II, 860
Savall, Joan, de Banyoles, 860
Savall, Nicolau, 860
Savall, Ramon, 760
Savall, Ramon, de Camprodon, 845
Savarrés, família, 812
Savarrés, Francesc, 98, 101, 430, 598599, 710, 733-734, 777
Segimon I, emperador del Sacre Imperi
Romanogermànic, 478
Segurioles, Agneta, filla de Francesc I,
861
Segurioles, Baltasar, 861
Segurioles, Blanca, filla de Francesc I,
858, 861
Segurioles, Blanca, muller de Francesc I,
861
Segurioles, Caterina, filla de Francesc I,
861
Segurioles, Constança, filla de Francesc II, 861
Segurioles, família, 576-577, 647, 652,
812, 833, 861
Segurioles, Ferrer de, 99, 210, 238239, 265, 576-577, 711, 733, 778,
845, 861
Segurioles, Francesc I, 165-166, 257258, 279, 316, 499, 524, 551, 576577, 589, 600, 637, 714-717, 723,
728, 737, 759-761, 765, 769, 773774, 781, 783-784, 786-787, 797,
833, 859, 861
Segurioles, Francesc II, 861
Segurioles, Francesc III, 861
Segurioles, Isabel, filla de Joan, 861
Segurioles, Jaume, 861
Segurioles, Joan, 832, 833, 861
Segurioles, Joan, fill de Joan, 861
Segurioles, Margarida, filla de Francesc I, 832, 861
Segurioles, Narcís, 861
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Segurioles, Narcisa, filla de Ferrer de,
844, 861
Segurioles, Nicolaua, muller de Ferrer
de, 861
Segurioles, Pere de, 861
Segurioles, Pere, fill de Francesc I, 861
Segurioles, Pere Guerau, 861
Senesterra, Bernat, 252, 671
Serra, Arnau, 726
Serra, Bernat, batlle general de Catalunya, 511, 728
Serra, Bernat I, 528, 555, 710, 713,
719, 752, 777, 780, 870
Serra Bernat II, 528, 870
Serra, família, albadiners, 303, 812
Serra, família, juristes, 646, 812
Serra, Francesc I, 426, 552, 555, 568,
613, 714-715, 753, 761, 775, 781783, 788, 803
Serra, Francesc II, 545, 552, 568, 646,
716-717, 722, 724, 775, 784-785,
788, 803, 855
Serra, Onofre, 599, 738
Serra, Pere, 385, 558, 670, 713, 720, 780
Serradell, família, 812
Serradell, Patllari, 554, 647, 715, 782
Sicília, Elionor de, reina, 111, 302,
476-477
Sifré, Arnau, 841
Sifré, família, 812
Sifré, Pere, 558, 712, 723, 779, 241
Simó, Narcís, 669
Sirvent, Bartomeu, 369, 434, 592, 617,
619, 747, 749, 796
Sitges, Arnau, 710
Sitges, família, 813
Sitjar, Agneta, filla de Ramon I, 863
Sitjar, Antònia, muller de Martí, 863
Sitjar, Arnalda, filla de Ramon I, 863
Sitjar, Berenguer, 528, 728, 837
Sitjar, Berenguera, germana de Ramon I,
863
Sitjar, Bernat, àlies Sarriera, 475, 481482, 685, 857, 863
Sitjar, Bernat Andreu, 863
Sitjar, Bernat I, 386, 528, 544, 586,
712-713, 720, 728, 744, 779-780, 863
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Sitjar, Bernat II, 528, 544, 714-715,
721, 724, 770, 781, 782, 863, 867
Sitjar, Bernat III, 481-482, 716, 784,
858, 863
Sitjar, Bernat IV, 863
Sitjar, Bernat Ramon, 863
Sitjar, Bernat, mercader, 850
Sitjar, Bonanada, muller de Ramon I,
863
Sitjar, Caterina, filla de Berenguer, 863
Sitjar, Caterina, filla de Ramon I, 863
Sitjar, Elionor, filla de Bernat III, 863
Sitjar, família, 47, 481-482, 813, 863
Sitjar, Francesca, filla de Bernat I, 863
Sitjar, Jaume, 863
Sitjar, Margarida, filla de Bernat I, 863
Sitjar, Margarida, filla de Ramon I, 863
Sitjar, Martí, 863
Sitjar, Ramon Andreu, 863
Sitjar, Ramon I, 474, 489-490, 551, 633,
686, 710-711, 743, 775, 777-778,
803
Sitjar, Ramon, monjo, 863
Solà, Antoni, 860
Soler, Bartomeu, 505, 696
Soler, família, 813
Soler, Nicolau, 718
Solera, Simó, 154
Sord, Bernat, 475, 482-483, 685
Sord, família, 483
Sord, Joan, 483, 685
Sos, Lleonard de, 158-160
Sot, Pere, 505, 697
Sunyer, Arnalda, filla de Guillem I, 865
Sunyer, Berenguera, filla de Guillem I,
865
Sunyer, Caterina, filla de Guillem V, 865
Sunyer, Caterina, filla de Pere Guillem I,
834, 865
Sunyer, Caterina, filla de Pere II, 865
Sunyer, Constança, muller de Pere II,
865
Sunyer, Estela, muller de Pere II, 865
Sunyer, família, 47, 515, 525-526, 529,
563-564, 574, 575, 584, 600, 611,
638-639, 641, 652, 813, 865
Sunyer, Francesc, 586, 731, 865
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Sunyer, Francesca, muller de Guillem II,
865
Sunyer, Guillem I, 639, 865
Sunyer, Guillem II, 235, 333, 489-490,
515, 528, 551, 564, 567, 575, 611,
633, 639, 642, 686, 702, 710-712,
743-746, 774, 777, 778-780, 793,
859, 865
Sunyer, Guillem III, 514-515, 567, 721,
724, 865
Sunyer, Guillem IV, 865
Sunyer, Guillem, fill de Guillem V, 865
Sunyer, Jaume, 865
Sunyer, Joan, 865
Sunyer, Margarida, filla de Guillem I,
865
Sunyer, Margarida, filla de Guillem V,
865
Sunyer, Margarida, muller de Guillem II,
865
Sunyer, Pere Andreu, 865
Sunyer, Pere Guillem I, 154, 210-211,
544, 601, 713, 720, 728, 735, 780,
835, 865, 870
Sunyer, Pere Guillem II, 489, 528, 577,
586, 602, 688, 714, 717-718, 722,
724-725, 731, 737-738, 751, 754,
770, 781, 784, 825, 865
Sunyer, Pere Guillem III, 573, 620,
865
Sunyer, Pere I, 188, 316, 498, 479, 498,
515, 528-529, 544, 551, 564, 566567, 584, 589, 595-596, 633-634,
683, 691-692, 713-714, 720, 726,
755-756, 769, 774, 780, 781-782,
786-787, 793, 865
Sunyer, Pere II, 316, 584, 728, 865
Sunyer, Pere III, 865
Sunyer, Pere, fill de Guillem III, 865
Sunyer, Ramon, 584, 710, 726, 778, 865
Sunyer, Tomassa, filla de Ramon, 865
— T —
Tàrrega, Pere de, 670

Teixidor, Bernat II, 503, 552, 585-586,
714, 717, 718, 722, 731, 774, 781,
784-787, 798, 831
Teixidor, Caterina, filla de Bernat, 830
Teixidor, família, 813
Teixidor, Francesc, 850
Terrades, Arnau I, 867
Terrades, Arnau, fill de Pere I, 867
Terrades, Beatriu, muller de Francesc I,
667, 867
Terrades, Caterina, muller de Francesc II,
668, 867
Terrades, Caterina, filla de Francesc I,
867
Terrades, Caterina, filla de Francesc II,
863, 867
Terrades, Caterina, filla de Vidal, 867
Terrades, família, 563-564, 574, 578,
584, 600, 611, 638, 641, 643, 813,
867
Terrades, Francesc I, 99, 710-711, 777,
779, 844-845, 867
Terrades, Francesc II, 864, 867
Terrades, Francesc III, 573, 578, 584,
640, 717, 730-731, 785, 826, 867
Terrades, Francesc IV, 822, 867
Terrades, Francesc, fill de Vidal, 867
Terrades, Gemma, 867
Terrades, Gemma, filla de Pere I, 817,
867
Terrades, Joan I, 573, 578, 725, 817, 867
Terrades, Joan II, 867
Terrades, Pere I, 256, 315-316, 524,
546, 551, 564, 573, 578, 584-585,
589, 600-601, 611, 637, 643, 714717, 721-723, 725, 728, 730, 731,
736, 738, 755, 757, 765, 769, 773774, 782, 784-785, 786-787, 791,
818, 826, 867
Terrades, Pere II, 725, 867
Terrades, Vidal, 578, 818, 823, 867
Terrè, Bernat, 599, 733
Terrè, família de Barcelona, 30
Togores, Francesc de, 475-477, 682
Tord, Bartomeu, 68, 123, 424, 560, 573,
712, 740, 780, 866

Institucions

locals i elits a la

Tord, Bartomeu II, 725
Tord, família, 813
Tord, Lluís, 716, 721, 783,
Tord, Margarida, filla de Bartomeu, 865
Tornavells, Bonanat I, 98, 710, 777
Tornavells, Bonanat II, 511, 512, 698,
711, 778
Tornavells, família, 813
Torre, família, 813
Torre, Jaume, 583-584, 591, 720, 727728
Torrent, Bernat, 499, 634, 693, 722,
731, 769
Torrent, Francesc, 170, 668
Torrent, Francesc, ciutadà de Vic, 672
Torrent, Guillem, 827
Torró, família, 849
Torró, Bertran, 864
Tortosa de Queixàs, Francesc, 847
Tortosa de Queixàs, Joan, 847
Tortosa de Queixàs, Pere, 552, 711,
775, 778
Tortosa de Queixàs, Ramon, 579, 723,
777
Tortosa, Pere I, 524, 670, 710-711,
778, 800
Tortosa, Pere II, 545, 552, 699, 715716, 769, 782-784, 787, 800
Tortosa, Sibil·la, muller de Pere I, 670
Tovia, Eiximèn de, 475, 478-479, 683
Trastàmara, dinastia, 139, 146, 157,
169, 190, 304-305, 337, 373
Trastàmara, Enric de, 115
Trilla, Asbert sa, 846
Trilla, Blanca, filla de Francesc, 830,
869
Trilla, Caterina, filla de Pere I, 852, 869
Trilla, Cília, filla de Pere I, 869
Trilla, família, 813, 869
Trilla, família, menestrals, 813
Trilla, Francesc, 551, 578, 595, 600,
602, 711-713, 723, 734, 774, 778781, 790, 831, 869
Trilla, Francesca, filla de Pere I, 829,
869
Trilla, Francesca, filla de Pere III, 869
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Trilla, Francesca, vídua de Francesc,
869
Trilla, Joan I, 869
Trilla, Joan II, 869
Trilla, Nicolaua, filla de Pere I, 869
Trilla, Pere Climent, 869
Trilla, Pere, paraire, 714, 716, 781, 784
Trilla, Pere I, 829, 852, 869
Trilla, Pere II, 869
Trilla, Pere III, 511-512, 552, 558-559,
585-586, 593-595, 700, 714, 716,
721, 724, 729-731, 758-759, 762,
775, 782-783, 805, 869
Trullàs, família, 813
Trullàs, Jaume, 493
Trullàs, Miquel, 489, 493, 499, 609,
686, 690-691, 710, 745, 777
— U —
Urgell, Jaume II d’, 139, 164, 478-479,
672
Urgell, comtes d’, 139
— V —
Valentí, Isabel, filla de Joan, 858
Valentí, Pere, 859
Valldemia, Joan, 504-505, 573, 580,
695, 719, 723
Valmanya, Pere, 763, 766
Venguí, Clara, filla de Ramon, 870
Venguí, família, 813
Venguí, Jaume, 723, 726-727
Venguí, Ramon, 107, 555, 710, 778, 870
Vengut, família, 813
Vengut, Guillem, 152, 553, 713-714,
749, 754, 780-781
Vengut, Pere, 710
Verdaguer, Jaume, 502, 690
Verdera, família, 813
Verdera, Pere, 333, 691, 711, 778
Verger, Joan, 222
Vic, Bernat, 710-711, 733-734, 777-778
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Vic, Blanca, filla de Pere, 870
Vic, Caterina, filla de Martí II, 853
Vic, família, 813, 824
Vic, Francesca, 823
Vic, Margarida, filla de Martí II, 822
Vic, Martí II, 822, 854, 862
Vic, Pere, 726, 870
Vicens, Antoni, 62
Vidal, Berenguer, 718
Vidal, Pere, de Sant Feliu de Guíxols,
823
Vila, Bernat, 558, 715, 782
Vila, família, 813
Vilademany, Bernat de, 475, 478-479,
496-497, 683, 687
Vilafranca, Ombert de, 472
Vilagran, Arnau, 599, 610, 710-711,
744, 777-778
Vilagran, família, 813
Vilanova, família, 478
Vilanova, Guillem de, 317, 863
Vilanova, Marc de, 475-476, 478, 682
Vilanova, Humbert de, 478
Vilanova, Ramon de, 478
Vilar, Bernat, 557, 609, 711, 713, 746,
779-780
Vilar, Bernat de Banyoles, 672
Vilar, Caterina, filla de Miquel II, 850
Vilar, família, 813
Vilar, família (pellisser-especier), 813
Vilar, Joan, 559, 717, 722, 785,
Vilar, Miquel I, 552, 557-558, 641, 712714, 775, 779-781, 803
Vilar, Miquel II, 163, 168, 227-228, 260261, 284, 524, 534-535, 546, 560,
569, 637, 716, 718, 721-722, 769,
773, 783, 789, 818, 851,
Vilar, Miquel III, 817
Vilar, Nicolau, 715, 783
Vilarig, Bernat de, 475, 483, 485-486,
494, 684, 688, 761, 830
Vilarig, Bernat, fill de Bernat de Vilarig,
485
Vilarig, Galceran de, 208, 302, 668
Vilarig, Guillem de, 485
Vilarig, Jofre de, 855
Vilarig, Jofre de, de València, 485

Vilarnau, Bernat, 717-718, 722, 734,
738, 785, 806
Vilarnau, família, 813
Vilatorta, Guerau de, 170
Vilella, Elisabet, filla de Joan, 865
Vilella, família, 813
Vilella, Francesc, 558, 712, 718, 731,
750, 779
Vilella, Joan, 866
Vilella, Narcís, 190
Vilossa, Bernat, 505-506, 696
Vilossa, família, 813
Vilossa, Nicolau, 558, 579, 712, 723,
780
Vinyes, família, 813
Vinyes, Joan, 559, 717, 785
Vinyes, Pere I, 505-506, 535, 696, 770
Vinyoles, Antònia, filla de Guillem I,
870
Vinyoles, Blanca, filla de Guillem I, 870
Vinyoles, Blanca, filla de Joan, 970
Vinyoles, Constança, filla de Guillem I,
870
Vinyoles, Constança, filla de Joan, 870
Vinyoles, Elionor, filla de Joan, 870
Vinyoles, família, 584, 614, 813, 870
Vinyoles, família (mercaders), 813
Vinyoles, Francesca, filla de Guillem I,
870
Vinyoles, Guillem I, 149, 555, 592, 613,
711, 732, 744-745, 779, 866, 870
Vinyoles, Guillem II, 592, 730, 870
Vinyoles, Guillem III, 594, 870
Vinyoles, Joan, 538, 555, 579, 584, 591,
594, 714, 720, 723, 727-728, 757,
773, 781-782, 819, 831, 869, 870
Vinyoles, Joan Gaspar, 870
Vinyoles, Margarida, filla de Guillem I,
870, 879
Vinyoles, Margarida, filla de Joan, 870
Vinyoles, Nicolau, 545-546, 716, 721,
724, 784, 828
Vinyoles, Pere, 731, 819, 831, 870
Violant, infanta, filla de Joan I, 163,
169, 179, 351, 671, 753
Violant de Bar, infanta/reina, 132, 171,
174, 176-178, 186, 188, 189, 404,

Institucions

locals i elits a la

479, 490, 498, 500, 502, 595, 617,
657, 691, 753
Vivers, Arnau I, 576, 710, 777, 859, 863
Vivers, Arnau II, 863
Vivers, família, 813
Vivers, Margarida, filla d’Arnau I de,
857
Vives, Arnau, de Sant Feliu de Guíxols,
829
Vives, Bartomeu, 842
Vives, Bartomeu, mercader de Sant
Feliu de Guíxols, 829
Vives, Berenguer, 863
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Vives, Bernat, 164, 179, 219, 714, 720,
728, 735, 781
Vives, família, 813
Vives, Margarida, filla de Bartomeu,
notari, 841
Vives, Pere de Montfullà, 850
— X —
Xatmar, família, 499, 506, 596, 620, 635
Xatmar, Ramon, 500, 672
Xauló, Joan Miquel, 817

ÍNDEX TOPONÍMIC1

— A —

— B —

Aidu di Turdu, 95
Alacant, 491, 518
Alberes, 120, 132, 486
Albergueries, plaça de les, 224, 225, 239
Albons, 432, 837
Alemanya, 383
Alt Camp, 151
Alt Empordà, 131, 483, 486
Alt Millars, 485
Alvèrnia, 539
Amer, 474, 491, 499, 833
Anglaterra, 29, 76, 77, 181, 305, 361
Aragó, regne d’, 30, 108, 111, 115, 123,
140, 141, 143, 335, 373, 386, 477,
488, 536, 610, 658
Areny, 193-194, 196-198, 208, 224,
229, 405
Argelaguer, 495
Argimon, 118
Armènia, 171, 186, 188
Arraona, 476
Atenes, 483
Avinyó, 125, 126, 499, 501

Bages, 119, 392
Balaguer, 139, 158, 341
Ballesteries, 195, 576
Banyeres, veïnat de, 861
Banyoles, 37, 494, 495, 533, 616, 669,
672, 818, 821, 831, 839, 860, 861,
863
Banyoles, monestir de, 495, 830, 844,
Barcelona, 24, 27, 30-33, 36, 38-39, 41,
48, 66, 75-77, 81, 83-91, 93-94, 97,
99-102, 104-105, 107, 109, 112-117,
119, 122-123, 125, 128, 131-132,
134-136, 138, 141-143, 148-149,
151-153, 160-162, 165-166, 173,
176, 178-182, 184, 186, 192-194,
200, 204, 208, 216-217, 220, 222,
229, 237-238, 240-243, 245, 250,
253, 255-256, 265-266, 268-274,
278-279, 281-282, 287-288, 292,
297, 302, 304-305, 310, 315, 318,
323, 328, 334, 336-339, 346, 353,
355, 357-363, 365, 367-368, 370371, 373-375, 381-383, 387, 390,

1. En aquests índexs no s’han recollit indrets citats de manera reiterada al llarg
de l’obra com són la ciutat de Girona, el riu Onyar, el bisbat de Girona, Catalunya o el
Principat de Catalunya i la Corona d’Aragó.
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392, 396, 402-403, 406-407, 409,
411-414, 417-418, 420, 425-427,
433-434, 436-437, 472-473, 476480, 483-487, 492, 496, 501, 504506, 513-514, 536, 554, 557, 559,
570, 578, 590-594, 604, 609, 610,
614-615, 617-618, 620, 640, 655656, 668-672, 682-690, 692-693,
696-697, 726-727, 729, 731, 743750, 753-756, 760-766, 798, 818,
824, 847, 854, 859, 868
Bas, vescomtat de, 491
Bastida del Vallespir, 111
Bearn, 136
Bellavista, domus de (Medinyà), 499
Sant Bartomeu de Bell-lloc de Peralada,
855
Bellpuig del Vallespir, 111
Benavent de Segrià, 477
Berga, 36, 254
Besalú, 36, 37, 116, 128, 153, 154, 161,
275, 327, 329, 472, 474, 478, 483485, 494-495, 592, 670, 687, 758,
821, 829, 845, 864
Bescanó, 92, 317
Beuda, 483
Beuda, col·legi d’en, 601
Bilbao, 280
Biure d’Empordà, 484
Biure, castell de, 484
Bordils, 96, 103, 668
Borgonya, 219, 435, 485
Borja, 492
Brétigny, 121
Bristol, 76, 617
Brugent, riu, 327
Brunyola, 756
Bunyol, 139
— C —
Cabrera, castell de, 193
Calataiud, 480, 493, 727, 750
Caldes de Malavella, 330
Calonge, 838
Campdorà, 482, 863

Camprodon, 36-37, 131, 327, 477, 484,
496, 502-503, 533, 554, 690, 824,
845, 847
Cardona, 32
Carme, carrer del, 196-198
Cartellà, 140, 599
Casavells, 150-151
Casp, 42
Cassà de la Selva, 177-178
Cassà de Pelràs, 103, 508, 622, 758
Castell d’Empordà, 482, 486
Castell Nou de Nàpols, 480, 696
Castella, corona, 26, 29, 56, 97, 105,
107-109, 112, 115, 118-120, 122123, 127, 130, 140-142, 144, 147148, 162-163, 196, 203, 207, 212,
230, 234-235, 239, 241, 247, 249250, 265-266, 272, 276, 280, 287288, 294-295, 301, 305, 339, 349,
361, 376, 383-384, 397, 435, 474,
483, 572, 630, 655-656, 660-661,
743-746, 763, 765
Castellbò, vescomtat, 135, 137, 139,
252-253, 344, 432, 658, 661
Castellfollit, 75
Castelló d’Empúries, 37, 123, 125-126,
158, 203, 217, 243, 251, 253, 272,
375, 477, 494-495, 502, 614, 688689, 693, 749, 759, 817
Castelló de la Plana, 176, 312, 358,
373, 375, 390, 518, 523, 533, 640
Cerdanya, 91, 122, 131, 196, 212, 416,
Cervera, 32, 36, 76, 81-82, 97-99, 101,
103, 107-109, 112, 117-118, 122,
129, 138, 140-141, 145, 147, 154,
156, 158, 161-165, 167, 169, 171,
176, 183, 187, 196, 204, 215, 218,
220, 222, 236, 240, 243, 251, 253,
258, 261, 265, 270-272, 276, 278,
288, 289, 306, 316, 331, 339-341,
343-344, 353, 361, 374-377, 387388, 393, 403, 405, 407-408, 411,
414, 417, 423, 425, 427-428, 432434, 436, 477, 484, 550, 574, 607,
609, 610, 612, 621, 656, 674, 744
Cervià de Ter, 96, 103
Cistella, 483

Institucions

locals i elits a la

Coll d’Ares, 131
Cols, plaça de les, 228, 575
Conflent, 484
Constança, 478
Constantinoble, 485
Constantins, 830
Corberes, 121, 362
Corçà, 151
Cornellà de Llobregat, 48
Còrsega, 478, 488
Cotlliure, 862
Crespià, 495, 689
Cuenca, 361

— D —
Darnius, 483, 485,
Deza-Terrer, 108, 112
Dijon, 600

— E —
Eivissa, 112
Elna, 143, 497, 683, 687
Empordà, 130
Empúries, comtat, 144, 172, 180, 198,
250, 275, 286, 295, 349, 483, 486,
495, 577, 657, 845
Esponellà, 483, 492, 553
Estela, castell d’, 474
Europa, 25, 39, 44, 192, 326, 396

— F —
Figueres, 36-37, 130, 274, 349, 474,
595, 751
Figueroles, 200,
Figueroles, portal de, 200
Flandes, 383
Fontajau, 834
Força real, castell de, 620
Força Vella, 85, 193
Fornells de la Selva, 200, 819, 842
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Fornells, castell de, 591-592, 594
Fraga, 158, 164
França, 22, 29, 76, 111, 120, 130, 138,
141, 143, 202, 208, 212-213, 217,
237, 305, 344, 357, 377, 383, 397,
400, 425, 485, 501, 553
Fusers, carrers dels, 575
— G —
Galea, carrer de la, 196, 198
Galligants, Sant Pere de, 194, 197, 208,
210-212, 251, 290, 404, 413, 575576, 822, 828, 863, 865
Garrotxa, 59, 70, 131, 494
Gascunya, 212
Gelida, 848
Gènova, 88, 90, 96, 143, 640
Gibraltar, estret de, 90, 95, 120, 630, 655
Gironella del Pla, 297, 303, 591
Gironella, castell/torre de, 193, 201,
212, 659
Granada, regne de, 88, 485, 497
Granollers, 409, 502
Güell, riu, 227
— H —
Hospital de la Santa Creu de Barcelona,
604
Hospital Nou de Girona, 45, 51, 68,
110, 128, 162, 171, 348, 410, 426,
428-429, 437, 507, 516, 539, 548,
571, 577, 597-598, 600-605, 615,
625, 627, 631, 637, 641, 732, 790792, 794-795, 797-802, 804-807
Hostalric, 508, 820
Hostoles, vall d’, 111
— I —
Igualada, 32, 138, 339, 361, 375-376,
409, 411, 573
Itàlia, 27, 501
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Lancaster, 196
Lió, 353, 389, 424
Llana, plaça de la, 228
Lleida, 306, 311-312, 339, 343, 363,
368, 375, 411, 426, 432-433, 474,
498, 588, 592, 609, 612, 614, 621,
655, 743, 745-748, 755
Llenguadoc, 212
Llers, 863
Llevant mediterrani, 501
Llobregat, 477
Lloret, 327
Loarre, 139
Logudor, cap, 492
Londres, 76, 361
— M —
Maçanet de la Selva, 483, 839, 849
Maell del Mar de Barcelona, 480
Magrib, 44
Majano, 141
Malaventura, portal de, 229
Mallén, 328, 758
Mallorca, illa de, 176, 478
Mallorca, regne de, 90-91, 93, 95, 113,
120, 474, 493, 630, 655, 660
Manresa, 32, 36, 90, 98, 119, 122, 132,
167, 172, 177, 203, 240, 252, 261,
330-331, 339, 344, 351, 354, 357,
359, 361-363, 375, 387, 392, 403,
406, 411, 416-418, 755
Martorell, 477, 480
Medinyà, 499
Mediterrani, mar, 90, 147, 231, 588
Mercadal, raval del, 135, 174, 194-195,
198-201, 205, 208-212, 214, 226,
249, 251, 278, 290, 413, 492, 575,
583, 675, 723, 797, 799, 802
Mercè, convent de la, 197
Millars, veïnat de, 841
Millau, 353, 603
Molins de Rei, 507

Mollet de Peralada, 483
Monar reial, 92, 200
Montagut (Alt Camp), 151
Montblanc, 36, 88, 149, 157, 160, 254,
261, 610, 761
Montferrand, 539
Montfullà, 850
Montgrí, 482
Montmartí, 483
Montpeller, 400
Montroig, castell de, 483-484
Montsó, 82, 113, 116-117, 131-133,
144, 153, 203, 210, 236-237, 266,
271, 286, 288, 301, 306, 337, 350,
354, 367, 369, 479-483, 498, 502,
504, 590, 614, 617-619, 656-657,
674, 691, 695, 745, 747, 750, 752753, 766
Montsoriu, 118
Morvedre, 113
Múrcia, 361
— N —
Nàpols, 182, 183, 473, 478, 501, 692
Nàpols, regne de, 140, 488
Narbona, 143, 478
Navarra, 136, 485,
Navata, 132
Neopàtria, 483
— O —
Olesa de Montserrat, 409
Olivet, castell de l’, 480
Olot, 261, 495
Onda, 518
Ordis, 601-602, 827
Oriola, 611
Osca, 280
Osona, 184, 477, 513
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— P —

— R —

Palafolls, 668
Palafrugell, 615
Palamós, 37, 89, 496, 506
Palau, veïnat de Girona, 593, 594, 857
Palau-sator, 848
París, 427, 485, 523
Parlavà, 822, 843
Pedret, 202
Pera, la, 103, 154, 508, 622, 758
Peralada, 421, 484-485, 495, 592, 616,
Perpinyà, 32, 36, 38, 97-98, 106-108,
111, 114, 128, 131-132, 134, 138,
143, 190, 192, 212, 222, 229, 265,
303, 338, 357, 358-359, 361, 364,
368, 374, 388, 392, 411, 413, 433,
435, 476, 478, 480, 506, 533, 609,
614, 621, 684, 690, 706, 743, 745,
748-750, 755, 760, 826, 853, 858,
859, 870
Pinyana, 151
Pirineus, 81, 136, 192
Pla de l’Estany, 131, 495
Poblet, 752, 850
Pomer, mas, 503
Ponça, 766
Pont de Molins, 863
Pont Nou de Girona, 615
Portfangós, 177
Portugal, 168
Provença, 218, 497
Púbol, 96, 103, 317, 622
Puigcerdà, 36, 116, 279, 346, 357, 416,
418, 474

Ral, la, 477
Requesens, 129, 181
Requesens, castell de (Girona), 193,
576, 594, 857-858
Reus, 107, 146, 205, 243, 272
Ribagorça, comtat de, 346
Ripoll, 138, 496
Ripollès, 477, 496
Roca del Vallès, 859, 866
Rocabruna, 483, 502-503
Roine, 600
Roses, 102, 203
Rosselló, 91, 120, 122, 130, 132, 143,
192, 211, 485, 494, 506, 620, 753

— Q —
Quart, 857-858
Quermançó, castell de, 477
Querol, 125, 151-152, 188, 657, 670,
749-750, 794

— S —
Sabadell, 279, 409
Saborella, 151
Sales de Llierca, 844
Salses, 143
Salt, 481-482, 863
Sanluri, 101
Sant Antoni, convent de Perpinyà, 670
Sant Cugat del Vallès, 140, 161, 180,
433, 688, 696, 760
Sant Daniel, monestir, 670, 831-832,
858
Sant Domènec, convent de, 197
Sant Feliu de Cadins, monestir, 846
Sant Feliu de Girona, 429
Sant Feliu de Guíxols, 37, 71, 87, 89,
93, 102-103, 110-112, 116-118, 123124, 128-129, 138, 149, 160, 165,
171, 179, 208, 217-220, 239, 248,
251, 266, 298, 330-331, 350, 425,
500, 511, 599, 648, 656-658, 749,
752, 821, 829, 842-843, 849
Sant Feliu de Llobregat, 246
Sant Feliu de Pallerols, 502
Sant Feliu, burg de, 194, 197-198, 201,
211, 214
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Sant Feliu, plaça de, 197
Sant Francesc, convent de, 343
Sant Genís de Torroella, 617
Sant Gregori, 481, 486, 491, 846
Sant Joan de les Abadesses, 502
Sant Jordi Desvalls, 486, 830
Sant Llorenç de la Muga, 483, 839
Sant Martí de Queixàs, 484
Sant Martí de Toralles, 503
Sant Miquel de Campmajor, 866
Sant Pere Pescador, 482
Sant Pere de Vic, església, 261
Sant Sadurní de l’Heura, 861
Sant Salvador de Perpinyà, convent,
828, 832
Santa Clara, convent de Girona, 200
Santa Clara, portal de, 200
Santa Coloma de Farners, 327
Santa Eugènia de Ter, 495
Santa Eulàlia, burg de, 194
Santa Maria de Castelló d’Empúries,
126
Santa Maria de les Puelles, 197
Santpedor, 206
Saragossa, 56, 153, 155, 156, 159, 160,
171, 174, 226, 242, 245, 253, 254,
256-257, 302-303, 339, 352-353,
374, 383, 386, 392, 403, 416, 419,
425, 427, 473, 477, 479-481, 488,
498, 500, 504, 614, 683, 687, 691,
727, 750, 757-758
Sardenya, 79, 86, 87, 89, 90, 91-92,
95, 97, 99-103, 105-106, 108, 122,
143, 148, 150, 152-153, 164, 175,
176, 176-180, 186-187, 231-232,
234, 251, 294, 299, 369, 411, 477478, 484, 488, 491-493, 655-657,
660-661, 674, 746, 748, 754, 855
Segarra, 392, 432
Sevilla, 361
Sicília, 80, 135-136, 138, 165-166, 176,
179, 186, 217-220, 252, 260, 291,
302, 309, 479, 501, 504, 588, 593,
658, 672, 867

Sitjar, domus de (Salt), 481, 784
Sobreportes, castell de, 193
Sobreportes, portal de, 197
Sogorb, 758
Subirats, 151
— T —
Tamarit (Tarragona), 435, 610, 675,
744, 752
Taradell, 479
Tarascó, 353
Tarassona, 141
Tarragona, 31, 36, 87, 112, 122, 129,
149, 151, 166, 171, 203, 205, 212,
261, 279, 289, 297, 315, 339, 344,
353, 357, 361, 363, 371, 377, 386387, 389, 407-408, 415, 419, 423,
425, 427, 434, 479, 485, 501, 583,
607, 610, 744, 746, 761, 837
Tarragona, Camp de, 129, 140, 154156, 158, 177
Tàrrega, 32, 76, 206, 341, 361, 375, 493
Taverneries, carrer, 196
Tavertet, 478
Ter, riu, 66, 185, 200, 221-222, 225228, 230-232, 262-263, 291-293,
318, 351-352, 377, 405
Toledo, 361
Tolosa de Llenguadoc, 212
Torroella de Montgrí, 37, 116, 327, 434,
479, 483, 485, 592, 617, 622, 758,
832, 835, 855
Tortosa, 36, 87, 89, 113-114, 117, 140141, 149, 157, 194, 196, 201, 206,
212, 216, 222-223, 238, 266, 329330, 338, 403-406, 411, 427, 433,
478, 485, 499, 610, 619, 656, 689,
693, 718, 745, 749, 755, 762-763,
765-766
— U —
Ullastret, 129, 181, 482, 822, 825, 482,
822, 825

Institucions

locals i elits a la

Urgell, seu episcopal d’, 830, 850
Urgell, pla d’, 136
— V —
València, 39, 56, 89, 165, 171, 176,
178-179, 208, 257-258, 313, 354,
358, 361, 369, 382, 383, 386, 396,
403, 411, 424-425, 473, 493, 497,
499, 502, 518, 543, 612, 617, 640,
683-684, 688, 691, 693, 699, 758
València, regne de, 30, 113, 115, 139,
140, 141, 269-270, 280, 326, 335,
339, 373-374, 409, 431-432, 483,
485, 536, 538, 604, 658, 744, 750,
754, 759
Vall de Bianya, 494
Vallès, 123
Valls, 107, 146, 265, 268, 270-272
Ventalló, 482
Vic, 32, 36, 98, 122-123, 158, 162, 206,
208, 388, 411, 595, 672, 683, 690
Vilabertran, monestir de, 831, 837
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Vilablareix, 863
Vilafortuny, 151
Vilafranca del Penedès, 96, 100-102,
106-108, 240, 264, 361, 368, 421,
479, 502, 606, 655, 690, 746, 801
Vilajoan, 484
Vilanova de la Muga, 483, 846, 855
Vilanova de Savoia, 600
Vilanova i la Geltrú, 409
Vilanova, barri de, 194, 205
Vilarig, castell de, 483
Vilassar, 848
Vilobí, 554, 614, 831, 844, 868
Vivers, obra d’en, 210, 576
— X —
Xàtiva, 518
— Y —
York, 76, 617

