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ASPECTES JUDICIALS
DE LA CORT GENERAL
A L’ÈPOCA MEDIEVAL

Les Corts a Catalunya. Actes del congrés d’història institucional, Barcelona, 1991,
p. 142-145.

L’obligació de concórrer als placita i curiae per donar assistència, consell i ajuda a un senyor superior —facere curtes—,1 que pervenia dels lligams feudals, es va institucionalitzant a mesura que
s’estén la sobirania efectiva del comte de Barcelona a la totalitat del
Principat de Catalunya, ﬁns a esdevenir conseqüent a la presència
del sobirà i a l’entorn d’aquest. La Cort es féu un òrgan col·laborador
del poder que detenia exclusivament el princeps, sense cap més facultat decisòria que la que aquell li donés eventualment en l’administració de justícia. En les seves sessions prenien part els savis en dret o
jutges i els nobles barons o cavallers, bisbes i altres grans eclesiàstics
que hi fossin cridats. En aquella Cort es tractaven actes patrimonials
i feudals, convinences, transaccions, i actes de liberalitat del sobirà,
actes d’administració i govern2 i, ﬁns i tot, en alguna cort s’hi havia
decidit sobre matèria de pau i treva i, en altres, s’havien anul·lat i dei-

1. Liber Feudorum Maior (ed. F. Miquel), any 1062 (n. 472), any 1063 (n. 175), any
1064 (n. 40), any 1067 (n. 282), etc. Rastre d’això és el fet que, encara en les corts baixmedievals, l’assistència personalíssima a la Cort General sigui un acte necessari, limitantse a circumstàncies extremadament justiﬁcades la presència per mitjà d’apoderats, cosa
molt distinta de les assemblees o parlaments on l’assistència era acte voluntari.
El mot català cort, referit a aquestes curiae, ja consta els anys 1099 i 1112 com
a mínim, com recull COROMINES, J., Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua
Catalana, II, p. 976, a base de documents publicats per MIRET I SANS, Revista de Bibliograﬁa
Catalana, IV, p. 9, i del Liber Feudorum Maior, cit. (II, n. 23).
2. La documentació és abundosa en les col·leccions diplomàtiques. En fa una
bona anàlisi FERNÀNDEZ VILADRICH, J., «Notas en torno a las Asambleas Condales», Estudis
Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, X, 1982, p. 7-88.
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xat sense efecte constitucions de tal mena.3 Una de les missions més
importants de la Cort era l’administració de justícia, en la qual jugaven un paper destacat els jutges professionals. El poder de la Cort no
era decisiu, sinó consultiu; com a molt feia present el seu laudimio,
aprovació o consentiment a la resolució dels principes, sense passar
més enllà de l’assessorament.
Aquesta Cort no es reunia en llocs ﬁxos, sinó que era itinerant
amb el sobirà, i veurem com aquest estableix normatives i constitucions per al Principat de Catalunya, ﬁns i tot des dels seus altres
regnes.4
L’adopció de determinats actes i normatives en cort, els revestia
de més prestigi per la seva solemnitat i, per això, en molts d’aquells
es fa notar que han estat presos in plena curia. A la segona meitat del
segle XII, amb aquest mateix criteri es comença a fer esment de la
Cort solemne o Cort General, o sia de reunions que ja no són les simplement ordinàries o habituals; el darrer d’aquests noms — el de Cort
General— és el que acabà imposant-se.5
Els concurrents a una o altra modalitat de cort, a més dels savis
en dret habituals, eren variables tant pel que fa al seu estament com
al nombre. Unes vegades només hi ha eclesiàstics; unes altres, només
magnats i barons, i a voltes hi són tots plegats. La presència dels burgesos o representants de ciutats i viles s’esdevé molt tardana i no de
manera permanent.
La veritable institucionalització de la Cort General no s’opera
ﬁns a l’any 1283, en la Cort de Barcelona celebrada per Pere II, amb
les seves constitucions Item constituimus et volumus i Item quod semel. Però, en principi, la nova normativa no anà més enllà de convenir el caràcter paccionat que caldria que d’aleshores endavant
tinguessin les constitucions reials, el compromís d’aplegar la Cort

3. Cort de Pere I a Barcelona de l’any 1198, on es regula sobre pau i treva; no hi
intervenen eclesiàstics. Cort també de Pere I a Barbastre de l’any 1192, fa esment de Cort
de Barcelona, que havia anul·lat constitucions sobre pau i treva.
4. Constitució de Jaume I donada en Cort celebrada a València el 19 d’agost de
1239 (en les edicions de les Constitucions i altres Drets de Catalunya, arrossegant-ho de la
de l’any 1495, es data erradament aquesta constitució donada a València, com si fos de
1219). Vegeu la constitució de Barbastre del número precedent.
5. MUNDÓ, A. M., article «Cort comtal», a la GEC, vol. 5 (any 1973), p. 647, col. 3a.
PONS I GURI, J. M., article «Cort General», a la GEC, vol. 5, cit., p. 649 (col. 2a i 3a), p. 650
(col. 1a, 2a i 3a) i p. 651 (col. 1a i 2a). FERNÀNDEZ VILADRICH, J., «Origen de les corts i la seva
vinculació a la cúria», L’Avenç, 74, setembre 1984, p. 58-62.
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General com a mínim una vegada l’any, que la reunió tingués lloc al
territori de Catalunya, on el rei amb els prelats i grans eclesiàstics,
barons nobles, i ciutadans i homes de vila, tractarien del bon estament i reformació de la terra.6 És a dir, que en la constitució, que havia
estat un acte de lliure disposició del sobirà, aquest hi passava a ser un
colegislador; la celebració de la Cort General no dependria de la mera
voluntat del rei, el qual havia de convocar-la dins de termini ﬁx i a
celebrar no pas fora del Principat; la participació dels tres estaments,
abans imprecisa, ara quedava ben clara.
En la resta no s’alterà la naturalesa de l’antiga Cort General;
per això, manté l’administració de justícia com una de les seves ﬁnalitats principals i, en arribar la plenitud de les Corts Generals, quan
aquestes ja han anat rebent successives normatives i una sistematització orgànica, Jaume Callís7 diu que, a més de la reformació i bon
estament de la terra, tractatur de iudicia, s’hi celebren els judicis, tal
com preveu l’usatge Iudicium in curia datum, assimilant els donats
en la Cort General amb els de l’antiga curia principis. Tomàs Mieres8
fa notar que l’objecte de la Cort General és tractar de la utilitat i el bé
comú, però sobretot —praesertim, afegeix— per administrar justícia.
En la Cort General, quan els braços volen obtenir del rei alguna resolució, sovint l’exhorten a fer-ho,9 recordant-li que Déu li ha
encomanat i donat especial encàrrec de fer e ministrar egualment justícia,10 o sia, ni tan sols procedir justament en el concepte del suum

6. El concepte no era nou i l’expressió tenia els seus precedents, per exemple ad
tractadum de comuni utilitate ipsius terre (Cort de Ramon Berenguer III celebrada al palau
de Barcelona l’any 1131), pro comuni utilitate (pau i treva en Cort de Barbastre de Pere I
l’any 1198), lo stament de la terra en mils reformar (Cort de Jaume I a Tortosa l’any 1225),
l’estament del regne nostre ab oprovisió sol·lícita tot temps deu ésser en mils reformat (Jaume
I en Cort de Barcelona del 1228). Pere II no havia donat una deﬁnició del que eren les Corts
ni n’excloïa la competència. En un determinat moment de la Cort celebrada a Barcelona
l’any 1358, alguns elements del braç militar, per oposar-se a un iudicium in curia i els seus
efectes, intenten d’argumentar que la matèria que s’anava a tractar només podia afectar
determinats barons i no el bon estament de tota la terra, però no els valgué. PONS I GURI, J.
M. «Un fogatjament desconegut de l’any 1358», Boletín de la Real Academia de las Buenas
Letras de Barcelona, XXX, 1963-1964, p. 343.
7. Extragravatorium curiarum per dominum Iacobum Calicio, Barcelona, 1518,
fol. 2-11.
8. MIERES, T. Apparatus super constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae,
Barcelona, 1621, Collatio 7a. Proemi, n. 5.
9. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). Cort de Barcelona de 1480-1482. Processos
de Cort, n. 39, fol. 22.
10. Cort de Sant Cugat per Martí l’Humà, 1405. Cortes de Cataluña (Real Academia
de la Historia), vol. VI, p. 40 i 142.
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quique tribuere, sinó també administrar o impartir la justícia com a
jutge d’aquella Cort.
Guillem de Vallseca11 recorda que quan es va promulgar —potser fóra millor dir redactar— l’usatge Iudicium in curia datum, encara —nondum— no es podia parlar de Corts Generals, però n’admet
l’aplicació reconeixent, com tots els altres juristes medievals, que els
judicis donats en aquelles són immutables i que contra aquestes sentències no hi ha apel·lació de cap mena.
La greu punició establerta per l’usatge Iudicium in curia datum,
pesa de vegades en alguna cort que es presenta conﬂictiva. Si Pere el
Cerimoniós —hàbil i expert en corts— provoca el Iudicium i quan li
convé insinua una possible aplicació de l’usatge12 i Martí l’Humà en
la Cort General de 140813 amenaça amb la seva immediata aplicació
contra aquells que impugnen una sentència donada per ell, la reina
Maria, en la Cort General de 1436 arriba més lluny i, amb la força de
tal usatge, estableix procés contra els qui contradigueren una seva
declaració judicial en plena Cort, entre ells dos magnats de l’orde
de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, els abats de Banyoles i les
Aroles, un noble, un cavaller i els juristes Francesc des Pla i Narcís
de Sant Dionís.14
Com que no era possible cap recurs d’apel·lació contra la resolució del monarca, jutge suprem en la Cort General,15 per tal de no
11. VALLSECA, G. DE, Antiquiores Barchinonensium leges quas vulgus Usaticos
appellat, Barcelona, 1544, fol. 129v.
12. Pere II, en la Cort de Barcelona de 1358, força els barons que es resisteixen
al donatiu per mitjà d’una sentència donada plena curia. (Vegeu el nostre treball «Un
fogatjament desconegut de l’any 1358» cit. p. 345.) En les Corts Generals de Montsó de
1362-1363, prepara el terreny per poder fer el mateix en la seva famosa intervenció (no
discurs de proposició com han dit molts) a 11 de febrer de 1363 (Actas de las Cortes Generales
de la Corona de Aragón de 1362-1363. Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la
Corona de Aragón (2a època), vol. L, 1982, estudi introductori.
13. En la Cort de Martí l’Humà a Sant Cugat, el 7 de desembre de 1408, el tresorer
reial exhorta l’oposició amb les següents paraules: «...Les declaracions e juhís daquen seguits
per lo dit senyor (rei) són stats fets en plena cort, de ques segueix que tothom qui aquests actes
impugne, impugna lo juhí de la cort del dit senyor, dat en Cort, e són cayguts en grans penes
posades en lo usatge Iudicium in Curia datum, perquè jo, de part del senyor Rey, protests de
les penes en què són encorreguts tots aquells qui protesten e contradien als actes e juhí damunt
expressats, e requir que en aquells sia feta justícia.» (Cortes de Cataluña, cit., VI, p. 34.)
14. MARQUILLES, J., Comentaria Iacobi de marquilles super Usaticis Barcinone,
Barcelona, 1505, fol. 230. SERRA, B., Adnotaciones decisivae non minus utiles quam
necessaria ad casum debatorum, etc., Barcelona, 1563, fol. 2 i 4.
15. MONTJUÏC, J. DE, Antiquiores, cit., comentari a l’usatge Iudicium in curia datum.
CALLÍS, Extragravatorium Curiarum, cit., fol. 13 i 14v. MARQUILLES, Comentaria, cit., fol. 231.
Fins i tot s’arriba a considerar que les resolucions judicials de la Cort General gaudeixen de
l’excepció de cosa jutjada (Cort de Sant Cugat de 1408, a Cortes de Cataluña, cit., VI, p. 137).
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incórrer en les penes del repetit usatge Iudicium in curia datum, els
disconformes intentaven a voltes un més que respectuós recurs de
súplica, implorant que la resolució fos in melius commutata,16 cosa
que, en general, podia resultar tan ineﬁcient com perillosa. Marquilles, en glossar aquest usatge n’ofereix dues fórmules, d’aquesta
suplicació.17
En l’activitat judicial de la Cort General, el mateix rei, com a
jutge suprem, per norma habitual és el seu primer protagonista. Unes
vegades obra de motu proprio,18 unes altres —com ho fa l’experimentat Pere III— provoca que li ho demanin, i, ﬁns i tot, a exhortació
dels braços. Aquestes resolucions reials unes voltes reben la forma de
declaració i d’altres la de sentència ajustada a les formalitats de tal
mena. En determinats casos es resol judicialment fundant-se en la
notorietat dels fets i sine strepitu iudiciario, demanant ben sovint un
consell previ als braços, però tirant pel dret en molts dels casos que
aquests s’entretenen a donar-li’n. Quan els braços l’exhorten a la reparació d’algun greuge, adopta sovint una tramitació processal, cridant per ser escoltades les parts interessades, admetent i practicant
proves per a l’acreditació dels fets en qüestió. Quan pren la forma de
sentència, s’ajusta a les formalitats juridicoprocessals amb preàmbul,
relació de la qüestió, consideracions en què es fonamenta, invocació
a Déu perquè li doni llums per al jutjament, part dispositiva amb declaracions, condemnes i absolucions i, ﬁns i tot, determinació sobre
qui ha de pagar les despeses del judici.19
Aquestes resolucions, preses en plena Cort General, tenen la
consideració legítima d’acte de cort i ﬁns i tot alguna, com s’esde-

16. Cort de Ferran I a Barcelona, sessió de 13 de febrer de 1413 (Cortes de Cataluña,
cit., VI, p. 105). En lloc de la punible resistència en la Cort General, s’intentà la suplicació,
que si ja era ben difícil que fos admesa en procés normal per les traves que imposaven les
pragmàtiques de 27 d’agost de 1373 i 22 de setembre de 1382, ho era molt més en un procés
de Cort per la força d’aquell usatge.
17. Comentaria, cit., a l’usatge Iudicium in curia datum, foli 231.
18. Com en el cas de la sentència de la Cort General de Perpinyà de l’any 1351
contra els assassins de l’abat de Sant Cugat del Vallès, de la qual fa judici de Cort, com si
en fes constitució.
19. Entre altres, és un bon exemple de sentència en judici de Cort pronunciades
amb totes les formalitats judicials, la de Ferran I l’11 de febrer de 1413 a la Cort General
de Barcelona (Cortes de Cataluña, cit., VI, p. 100-102). És més freqüent, però, que aquestes
sentències ﬁgurin extractades en el procés de Cort i àdhuc fer-ne constar només la
declaració o part declarativa.
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vé amb la famosa sentència de Pere el Cerimoniós contra els autors
de la mort de l’abat de Sant Cugat del Vallès, dictada en la Cort de
Perpinyà de l’any 1351, s’inserí amb la categoria de constitució en les
compilacions de les Constitucions i altres drets de Catalunya.20
La determinació judicial del rei s’empra per dirimir discrepàncies entre els mateixos braços: en aquests casos és personalíssima.21
També és fa necessària en els judicis d’habilitació bé que en aquest
cas jutgen els habilitadors.22
Davant la formulació d’algun greuge, el rei acostumava a prendre alguna d’aquestes determinacions:
a) Rebutjar del tot la reclamació si considerava que no era matèria de justícia, sinó de simple gràcia o mercè.
b) Escoltar verbalment o per escrit el funcionari o organisme
d’on podia provenir el motiu de greuge i completar després la informació abans de resoldre. En algun cas, el greuge havia restat sense
decidir. Ferran I, en la seva primera Cort de Barcelona, sentencià
qüestions que el seu predecessor Martí l’Humà havia deixat sense
resoldre.23
c) Establir, immediatament després de rebre el greuge, procés, cridant la part interessada, assignant terminis per a al·legacions i
aportació i pràctica de proves,24 sentenciant en plena Cort. Si resolia
el mateix monarca, acostumava a demanar abans consell dels braços
o estaments. Les proves es practicaven solemnement i els testimonis
eren sotmesos prèviament a un interrogatori de les condicions generals, més complet encara que l’emprat normalment en els processos

20. S’inserí en la primera compilació de les Constitucions, llibre IX, títol De crim
de sacrilegi, i ﬁgura en l’edició de l’incunable de 1495 en els folis 147-161 (cal tenir en
compte que la foliació es repeteix), i després en les noves edicions ja oﬁcials passà al volum
III; en la de l’any 1704 roman encara entre les constitucions supèrﬂues i corregides.
21. CALLÍS, Extragravatorium curiarum, cit., fol. 19-20.
22. El judici d’habilitació es feia encara al segle XVI (PEGUERA, L. DE, Pràctica, forma
y estil de celebrar Corts Generals en Catalvnya, Barcelona, 1632, c. XVII.)
23. Cortes de Cataluña, cit., p. 104.
24. S’admetien «testes et alia genera probationum» (Cort de Sant Cugat de 1408,
Cortes de Cataluña, cit., VI, p. 149-150. Els diputats i els interessats hi podien ser presents,
especialment en l’acte solemne dels juraments dels testimonis i les parts. L’essència judicial
era innegable, car a les peticions s’hi podien oposar «respostes, excepcions e tot ço que diran
e proposaran, si volran provar e instruir per testimonis e scriptures e les proves e instruccions
provehir e exhibir». (Cort General reina Maria, Tortosa, 1429-1430, Cortes de Cataluña, cit., XV.)
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fora de la Cort General.25 A vegades, a petició dels braços, els interessats en el greuge són obligats a prestar el jurament de la calúmnia
propi dels judicis ordinaris, i els estaments i parts són convocats a
presenciar els juraments dels afectats i el dels testimonis.26
Alguna vegada, com a la Cort General de Ferran II de 14801482, el gran nombre de greuges entorpeix el desenvolupament de les
sessions27 i són els braços els que mostren més interès que el rei se’n
faci càrrec per via de justícia.28
Freqüentment es conﬁa la resolució a jutges de greuges, que
són en realitat el iudex a curia electus del famós usatge. En això, la
tradició, seguint l’esperit de la vella curia principis, era que la nominació del jutge partís del sobirà, en virtut de la plenitud de la seva
potestat judicial; aquest mateix criteri mantenien els reis després de
les constitucions orgàniques de l’any 1283, entenent que aquestes no
afectaven l’administració de justícia en la Cort General, sinó tan sols
la funció legislativa.
En canvi, els braços en Cort General, que no discutien la potestat individual del rei en l’ordre judicial, en el segle XV començaren
a objectar el nomenament de jutges delegats i de greuges fets exclusivament pel sobirà i pretenien que les nominacions es fessin de

25. Aquest examen previ del testimoni, que avui se’n diu interrogatori de les
«generals de la Llei», era minuciós per assegurar-se de la solvència moral i la imparcialitat
del testimoni:
«Generaliter interrogatus si fuit instructus, dactus, corruptus vel subornatus.
Interrogatus si deponit prece, precio, odio, amore, timore, afectione seu favore,
rancore vel mala voluntate.
Interrogatus si est periurius vel excomunicatus.
Interrogatus si est de parentela seu afﬁnitate huius partis ipsum in testem
producendis.
Interrogatus si est inimicus aut malivolus alterius partis.
Interrogatus si sperat habere comodum ex hac causa.
Interrogatus quam partem mallet obtinere in presenti causa.
Interrogatus si fuit citatus ad hec».
26. Cort de Martí I a Sant Cugat, any 1408 (Cortes de Cataluña, cit., p. 151).
27. Arxiu de la Corona d’Aragó. Procés de Cort General, n. 39 (fol. 189v).
28. Entre altres, es veu en la Cort darrerament esmentada, en tractar del redreç de
la justícia, mercaderia, moneda, etc., els braços exclouen la difícil qüestió de la restitució
dels patrimonis conﬁscats quan les torbacions del regnat de Joan II i proposen que els
greuges «sien remesos al senyor Rey quin ha ésser lo jutge». (Procés de cort, cit.)
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comú acord.29 En un principi, aquest criteri no era mantingut pels
estaments de manera uniforme, com veiem en la sessió de 10 de desembre de la Cort General de 1409.30
El rei Martí, en la Cort General de 1409, quan li demanen que faci
els nomenaments de jutges de comú acord amb els braços, hi accedeix
per a aquell cas concret, però deixa ben clar que «jatsia pertangués a
ell provehir a la justícia, que a ell plaïa despullar-se’n e donar poder
a certes persones, per e per la cort elegidores, les quals, sens consultar
e referir-hi, provehissen a la justícia e així mateix de greuges».31
En les darreres Corts medievals ja són més freqüents les designacions d’aquests jutges amb participació conjunta del rei i dels
braços i, per costum, no pas per precepte, passen a ser divuit, nou
d’ells nomenats pel monarca i tres per cada un dels braços. Això ja és
deﬁnitiu en les Corts de l’edat moderna.32
Així com també el nomenament del jutge de greuges calia que
fos en plena Cort, la seva inapel·lable resolució del cas podia ser dictada després d’aquella o en qualsevol dels buits que interrompien a
voltes la mateixa Cort General. En algun cas, després de llicenciada
la Cort, el rei assenyalava uns dies per resoldre el que havia quedat
pendent, com si la Cort encara durés.33
Alguna vegada els estaments havien condicionat el donatiu de
la Cort General a la reparació de determinats greuges. Però Jaume
Callís considera que la provisió dels greuges és un acte d’administració de justícia i que el príncep secular no la pot condicionar a cap
retribució, i, si ho feia, pecaria greument.34

29. «Dominus Rex, cum subiecta reverentia loquendo, non potuit iudicem delegare
in presenti causa, cum sit actus curie et expediri habeat per dominum Regem in curia et
cum curia, et non per ipsum dominum Regem solum». Ibid., p. 184.
30. «Per ço senyor supplica la dita cort que per conservar la pau e concòrdia entre
vostres sotmeses e per consegüent lo bon stament de la cosa pública, vos plàcia assignar
e nomenar en la cort jutges competents, honests e de vina vida tements Déu, ab bastant
poder de conèixer, determenar e reparar los dits greuges e la reparació d’aquells justícia
migençant exequir. De la qual nominació e assignació vos plàcia senyor fer acte de cort».
Cortes de Cataluña, cit., VI, p. 367.
31. Cortes de Cataluña, cit., XIV, p. 241.
32. PEGUERA, L. DE, Pràctica, forma y estil, etc., cit., cap. XXXII.
33. Actas de las cortes generales de la Corona de Aragón de 1362-63, cit., p. 197 i
XXI.
34. Extragravatorium curiarum, cit., fol. XXVIIIv, Callís argumenta amb un
devessall de citacions de canonistes, entre ells Ramon de Penyafort (Summa de Symonia i
Summa Confessorum), L’Hostiense, Boïch, etc.
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Symposium Internacional sobre els orígens de Catalunya (Segles
1991, vol. I, p. 131-159.

VIII-XI),

Barcelona,

Fóra una pedanteria imperdonable voler redescobrir en aquesta
reunió la vigència de la llei gòtica en la Catalunya altmedieval. Aquest
fet no ha representat mai res de nou per als historiadors del dret, ni
l’havien deixat de tenir en compte els juristes catalans, àdhuc quan
ja s’havia consolidat el dret comú que havia desplaçat la normativa
gòtica. Els tractadistes dels segles XIV i XV, no tan sols es complauen
a recordar que, en altre temps, era dret de Catalunya el Liber iudiciorum, sinó que consideren un timbre de glòria per als catalans la seva
procedència dels gots i retreuen normes jurídiques de la llei gòtica
que encara sobrevivien, com eren l’import de la porció legitimària
dels descendents, la prescripció de les accions i drets als trenta anys,
el testament sacramental, la contropatio scripturarum o confrontació
de la lletra en documents dels quals es dubtava de l’autenticitat, la
reparatio scripturarum o refacció de documents perduts, el pagament
de cànon censal duplicat per evitar el comís, les composicions penals,
la prohibició de desheretar ﬁlls, l’eﬁcàcia de la pena pecuniària pactada pel cas d’incompliment del matrimoni promès, la inviolabilitat
de les donacions propter nuptias i heretaments, a part que entenien
com a procedents de la llei gòtica alguns usatges com els Princeps
namque, Omnes causae i Si quis in alienum. Així, Jaume de Vallseca,
Jaume de Montjuïc, Jaume Callís i Tomàs Mieres, deien que si el dret
comú havia substituït la llei gòtica, no l’havia acabada de derogar del
tot. Seria inacabable de fer una llarga relació d’historiadors que han
tractat de la vigència del Liber iudiciorum en la Catalunya altmedieval, des de Juan Lucas Cortés, passant per Flórez i Villanueva, ﬁns als
nostres dies, amb Eduard de Hinojosa, Balari i Jovany, Guillem M.
de Brocà, Valls i Taberner, Mateu i Llopis, Rius i Serra, Font i Rius,
Ramon d’Abadal, Iglesia Ferreirós, Jesús Lalinde i molts altres.
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Després d’un interessant estudi del professor Josep M. Font
i Rius, publicat l’any 1951 per la Universitat de Coïmbra,1 dedicat
especialment a la tutela altmedieval catalana, bé que no deixant al
marge una visió general de l’aplicació de la llei gòtica, i després de la
magníﬁca i prolixa producció, divulgada arreu, de Ramon d’Abadal
de 1926 a 1968, el tema de l’aplicació del Liber iudiciorum a casa
nostra va moure l’interès d’estudiosos estrangers i apareix el 1968 un
estudi de Walter Kienast, que va traduir i divulgar el professor Font i
Rius.2 L’any 1973, es publica un treball de Michel Zimmermann que
segueix el mateix mètode de Kienast, però de manera quelcom més
completa i analítica, i va identiﬁcant amb citacions concretes del Liber els esments que d’aquest cos legal feien els documents d’aplicació
del dret.3 A propòsit de l’obra de Zimmermann, Frederic Udina publica, l’any 1974, un magníﬁc estudi de conjunt sobre l’aplicació de la
legislació visigòtica a Catalunya.4 El 1975, Pierre Bonnassie, en el seu
llibre ja esdevingut clàssic a casa nostra,5 recull el fet de la vigència
de la llei gòtica als comtats catalans.
L’any 1977, el professor Aquilino Iglesia dóna a conèixer, amb
el títol «La creación del derecho en Catalunya»,6 un estudi aprofundit i analític de diplomes dels segles IX al XII, amb relació a les fonts
legals, especialment del Liber iudiciorum. Si els treballs de Kienast i
Zimmermann eren fets a base d’una elemental base documental impresa al seu abast, Iglesia fa ús d’una bibliograﬁa molt més completa,
amplia la informació amb documentació inèdita i aplica la metodologia històrica i jurídica adequada en la identiﬁcació de les citacions
corresponents de la llei gòtica.

1. FONT I RIUS, J. M., «En torno a la aplicación del derecho visigoda durante la
Reconquista. La tutela alto medieval», Revista Portuguesa de Historia, t. V, Coïmbra, 1951.
2. Sota el títol de «La pervivencia del derecho godo en el sur de Francia y Cataluña»,
Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, XXXV, 1973-1974, p. 265295. Kienast el publicà a Studien über die franzosischen Volkstamme des Frühmittelalters,
Stuttgart, 1968.
3. ZIMMERMANN, M., «L’usage du droit wisigotique en Catalogne du IXe au XIIe
siècle. Approches d’une signiﬁcation culturelle», Mélanges de la casa Velàzquez, IX, 1973,
p. 233-281.
4. UDINA, F., «El sedimento visigodo en la Cataluña Condal», Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, LXXVII, Madrid, 1974, p. 565-581.
5. BONNASSIE, P., La Catalogne du milieu du Xe siècle. Croissance et mutations d’une
société, Tolosa de Llenguadoc, 1975.
6. IGLESIA, A., «La creación del derecho en Catalunya», Anuario de Historia del
Derecho Español, XLVII, 1977, p. 99-424.
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No es pot passar per alt el complet estudi d’Anscari Maria Mundó sobre «Els manuscrits del Liber iudiciorum de les comarques gironines»,7 on a més d’una excel·lent heurística dóna precisions sobre
l’aplicació d’aquella compilació de lleis.
A nosaltres ens cal deixar als historiadors el que fa referència
als esdeveniments estrictament històrics, com així ells ho faran amb
competència en les altres seccions del present symposium; però aproﬁtarem, a manera de pauta, els resultats dels seus estudis, limitantnos al fet jurídic.
Dels habitants de la província tarraconense, quan té lloc l’esfondrament de la monarquia visigòtica amb la invasió sarraïna, uns
romanen a la terra, però molts d’altres passen els Pirineus i s’estableixen a la Narbonense. En realitat no emigren a l’estranger sinó a
una altra de les províncies que constituïen el seu regne originari. La
sobrevivència, si és que en realitat la podem nomenar així, d’un regne
visigòtic sense rei, fou ben precària després de la caiguda de Narbona
en poder dels ismaelites. Si hem de creure els Annals d’Anià, cap a
l’any 752 el comte got Ansemond lliurà les ciutats de Nimes, Agde,
Besiers i Magalona a Pipí el Breu, amb la condició que fossin respectades les seves lleis. Tot just set anys després, el mateix rei torna a
establir igual acord amb els habitants de Narbona, per tal d’obtenir
el seu ajut en la presa de la ciutat.
Un repàs dels preceptes dels reis francs, tant de Carlemany com
dels seus successors, referents als territoris com també a la gent que
molt més tard seran anomenats catalans, ens mostra que s’han anat
complint aquells acords i que és general el respecte a la llei pròpia
dels gots, que sovint hi és esmentada o al·ludida.
La preeminència del Liber iudiciorum es va observant sense
falles en els diplomes de contingut jurídic a tota l’època altmedieval. Diversos instruments dels segles IX a l’XI responen a les estructures i fórmules visigòtiques, especialment en vendes i donacions,
de les que ﬁguren en el recull fet per Àngel Canellas.8 Les poques fórmules altmedievals conservades, com són les procedents
de Ripoll a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, donades a conèixer per

7. MUNDÓ, A. M., «Els manuscrits del “Liber iudiciorum” de les comarques
gironines», Actes del col·loqui «La formació i expansió del feudalisme català» (Estudi General,
5-6), Girona, 1985-1986, p. 77-86.
8. CANELLAS, A., Diplomática Hispano-Visigoda, Saragossa, 1979.
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Beer9 i per García Villada,10 responen íntegrament a la llei gòtica, tot
i que aquest darrer —sense explicar el perquè— hi veu alguna inﬂuència franca.
Coetani o poc posterior al formulari de Ripoll, cal tenir en compte la ja molt coneguda còpia del Liber iudiciorum feta a Barcelona
vers l’any 1010 per manament del jutge Bonus-homo, per tal de poder
discernir en els judicis inter potentem et pauperem, noxium et innoxium, iustum et iniustum, veridicum et fallacem, rectum et erroneum,
raptorem et sua bene utenti, que no dubtà a donar-li, perquè era un
text d’ús corrent, el qualiﬁcatiu de popularis. D’aquest llibre, recentment, n’ha donat una excel·lent edició el Comitè Tècnic d’Edició de
Textos Jurídics Catalans de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.11
Al segle XII, el Liber iudiciorum s’havia traduït, almenys dues
vegades, a l’idioma català, ja que s’han pogut identiﬁcar sengles fragments de còdexs. La primera d’aquestes troballes la donà a conèixer
A. M. Mundó i l’altra, tal volta més antiga, Josep Moran.12
Els diplomes dels segles IX-XI on es fa algun esment del dret
que s’aplica, especialment en el iudicata, de vegades al·ludeixen a la
llei gòtica en termes generals i bastant sovint consignant amb certa
precisió la disposició invocada; en algun cas es fa esment concret del
llibre i del títol corresponents del Liber iudiciorum, en altres ﬁns i tot
de la llei, unes vegades només pel seu número d’ordre i menys sovint
amb l’enunciat literal de la rúbrica corresponent al títol i llei. En certs
casos, la llei o el fragment d’aquesta que s’invoquen, es transcriuen
literalment. Altres vegades cal identiﬁcar dins del Liber la norma invocada. Les citacions són gairebé sempre correctes, i rarament resta
algun esment sense una completa identiﬁcació o bé la llei mal invocada. Manuel Paulo Merea,13 referint-se també a fora de Catalunya,
en aquests casos de citacions no identiﬁcades aﬁrma —potser amb

9. BEER, R., «Los manuscrits del monestir de Santa Maria de Ripoll», Boletín de
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, traducció de Pere Barnils, V, 1909-1910.
10. GARCÍA VILLADA, Z., «Formularios de la bibliotecas y archivos de Barcelona»,
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, IV, 1911-1912, p. 534-541.
11. Liber Iudicum Popularis, a cura de Jesús Alturo i altres (Barcelona, 2003).
12. MUNDÓ, A. M., «Fragment del Llibre jutge», Miscel·lània R. Aramon, IV, 1984,
p. 155-193. MORAN, J., «Fragment d’una altra versió catalana antiga del «Liber Iudiciorum»
visigòtic», Urgellia, XIII, 1996-1997, p. 7-35.
13. MEREA, M. P., Estudos de Direito hispánico medieval, vol. I, Coïmbra, 1952,
p. XVII, núm. 4.
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molta exageració— que algunes vegades s’intentava cobrir, sota l’autoritat de les lleis gòtiques, pràctiques noves o irregulars; però no
té en compte que en algun cas se citen per argumentum i que el
Liber iudiciorum era d’un contingut molt deﬁcitari i calia recórrer
a l’analogia.
El Liber iudiciorum, bé que es conegués en els temps altmedievals per Lex gòtica, no era una llei o codi pròpiament dits, sinó una
compilació i oferia llacunes, car malgrat la casuística, deixava molts
punts en imprevisió. Pràcticament no podem fer aﬁrmacions absolutes de quin podria ser el dret supletori, o sia la solució que es donava
en els casos que no tenien previsió en aquell recull de lleis i cal creure
que es tindrien en compte els usos i costums del lloc. Tampoc podem
oblidar que la vida humana està en constant evolució i el dret viscut
—en deﬁnitiva biologia jurídica— pot arribar a desﬁgurar el dret escrit amb interpretacions casolanes, aquestes variables segons els llocs
i més en un país repartit en diversos comtats. Tampoc podem oblidar
que, en cloure’s el mil·lenni, havien passat tres centúries i mitja des
de la compilació de Recesvint i prop de 300 anys de l’extinció del
regne que havia creat el Liber iudiciorum. És possible que s’emprés
com a supletòria, o que almenys pesés en els usos, alguna norma de
les recollides en una altra llei gòtica, la Lex Romana Wisigotorum o
Breviari d’Anià, de previsions jurídiques més àmplies i part de les
quals ja havien inspirat algunes de les lleis qualiﬁcades d’antiquae i
altres atribuïdes a Khindasvint pel Liber iudiciorum. Sobre els costums, escrits i no escrits, hi tornarem més endavant en tractar dels
Usatges de Barcelona.
La llei gòtica14 seguia el criteri general que els jutges no podien
resoldre sobre el que el Liber iudiciorum no preveia i si es presentava
un cas d’aquests, calia que el comte de la ciutat i el jutge el sotmetessin a decisió del príncep i la seva resolució fos inserida al llibre de
les lleis. De fet, aquesta norma encara s’aplicava a la primera meitat
del segle XI i veiem en diversos iudicata que no es permet el judici per
batalla, amb el fonament que aquest no és previst pel Liber, encara
que estigués en ús entre els francs.15

14. Liber iudiciorum, llib. II De negotiis causarum, tit. II De iudicibus et iudicatis,
llei 11 Ut nulla causa a iudicibus audiatur, quae legibus non continetur.
15. La repetició d’aquest fet fa creure que hi havia una tendència a proposar
aquesta mena de judici, que veurem admès en el s. XII amb els Usatges.
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Un cas d’aplicació d’aquest principi per part dels jutges de la
naixent Catalunya, donà peu que la qüestió arribés al concili de
Troyes de 878 i donés motiu a la butlla del papa Joan VIII de 18
d’agost d’aquell any.16 L’arquebisbe Sigebod de Narbona i els seus
bisbes sufraganis —en el concili hi havia presents els bisbes de
Barcelona i de Girona—,17 que eren els prelats de l’antic regne dels
gots, plantejaven la necessitat de punir el crim de sacrilegi que no
estava previst en el llibre de les seves lleis i que, per aquest fet, els
jutges de la seva terra no hi volien entendre. Per això, els bisbes i
l’arquebisbe presenten al papa el Liber Gothicae legis, on efectivament no hi ha aquella previsió. Aleshores el papa i els bisbes cerquen en les lleis romanes què hi ha sobre sacrilegis —inspectis legibus romanis ubi habebatur de sacrilegiis— i troben en l’emperador
Justinià una llei que ﬁxa la pena en cinc lliures d’or. Però tant el
papa com els bisbes consideren que aquella penalitat és poca cosa i
és millor aplicar una llei del rei Carles que ﬁxa la composició en 30
lliures de bon argent, afegint-hi que demés el culpable restarà excomunicat ﬁns que no pagui l’esmena. I ﬁnalment, per tal d’obviar
la negativa dels jutges gots, el papa mana que la darrera d’aquelles
disposicions s’insereixi al llibre de lleis, precipimus ut in ﬁne codicis
legis mundanae scribatur haec lex.18

16. ABADAL I VINYALS, R. d’, Catalunya Carolíngia. Els diplomes carolingis a Catalunya,
segona part, Ginebra, 1952, apèndix IX, p. 436-437, amb referències bibliogràﬁques.
17. La butlla no tan sols va dirigida als eclesiàstics, sinó també als «comitibus,
vicecomitibus, vicariis, centenariis, iudicibus et omnibus in potestatibus constitutis in
Hispania et Gothia provinciis degentibus.»
18. BROCÀ, G. M. DE, Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil,
Barcelona, 1918, p. 99, té aquesta butlla per «evidentemente falsa», fonamentant-se en el
següent: a) que no existeix la llei de Justinià esmentada. b) Que no és possible que la llei
existeixi perquè el mot «composició» emprat per la butlla no entrava en el sistema penal
romà ni en el romà-bisantí. c) Considera impossible que al segle IX un papa es dirigís
a les potestats d’Hispania —España, diu Brocà— ni que interferís en matèria civil. Però
cap d’aquests arguments és vàlid, car la llei és, concretament, la que comença amb les
paraules «Si venerabilis ecclesiae» del títol III (De episcopis et clericis, etc.) del llibre I del
Còdex de Justinià; aquesta llei ﬁxa la condemnatio per sacrilegi en les 5 lliures d’or, que
d’acord amb la sistemàtica del s. IX, quan es redacta la butlla, era una esmena o compositio.
El mot composició en el sentit de pena pecuniària es troba també al Liber iudiciorum,
i sota el poder franc era també aplicada a Catalunya al segle VIII. La butlla es dirigeix a
les potestats i jutges residents a la Gothia, és a dir, als nostres comtats i als d’Hispania,
la gent de ponent fora de casa nostra. Les interferències canòniques no eren res de nou.
En algun cas d’esment documental de dret romà —raríssim per cert— com el núm. 53
del Diplomatari de la Catedral de Vic, es diu a l’any 910 «secundum legem romanam et
canonicam auctoritatem». A quina llei romana es referiria? Tal volta a la Lex Romana
Visigothorum?
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Aquesta notícia ens mostra la preeminència del Liber iudiciorum i la necessitat d’una norma supletòria, que ací no s’ha cercat,
com s’hauria pogut suposar, en la Lex Romana Visigothorum, sinó
en el dret romabisantí al qual se li reconeix una preferència sobre
les lleis dels francs, tot i que acaba acollint-se a una de Carles el Calb
com a més eﬁcaç. El tema pot ser motiu de molta discussió en tots i
cada un dels plantejaments que se’n desprenen, sobretot pel que fa esment a un possible dret substitutori, a base d’un cas tan concret i que,
per acabar-ho de complicar, resideix en el trencall del dret mundà19 i
l’eclesiàstic, per més que aquell rescripte es basés només en normes
mundanes i no canòniques. Tal vegada aquest fet no representava un
precedent i el criteri fou només circumstancial. Altrament, no es coneix cap manuscrit del Liber iudiciorum que insereixi aquesta butlla
o la llei del rei Carles. D’altra banda, també ens porta a l’existència
—almenys en les altes esferes eclesiàstiques— d’un coneixement del
Corpus Iuris justinianeu o de part d’aquest abans de la seva recepció
com a dret positiu d’occident.20
En una visió ràpida, com pressuposa un estat de la qüestió, no
podem entrar en detall sobre el que s’ha publicat en els distints aspectes de les institucions jurídiques altmedievals, tant pel que fa al dret
públic com al privat, car ens exposaríem a fer una relació bibliogràﬁca molt extensa. No podem oblidar, en primer lloc, la tasca portada
a cap per Brocà en la seva ja imprescindible Historia del Derecho de
Cataluña, on tracta de diverses institucions en els capítols II i III.
Potser en algun punt ja ha estat superat per noves investigacions i
dóna a les normes francocarolíngies una transcendència excessiva,
però és un excel·lent treball de conjunt de consulta obligada. Pel que
fa a institucions concretes, els estudis són nombrosos i, entre ells,
destaquen el ja esmentat, sobre la tutoria, de Font i Rius, i el veritable monument històric i jurídic que constitueix la seva obra senyera,
Cartas de población y franquicia de Catalunya, el de Jesús Lalinde Los
pactos matrimoniales catalanes,21 i el d’Antoni Udina Abelló sobre la
successió testada.22

19.
20.
cas insòlit.
21.
22.

Així qualiﬁca la butlla el dret no canònic.
SAVIGNY, F. K., Història del dret romà a l’edat mitjana, t. II, cap. XV. No era un
Anuario de Historia del Derecho Español, XXXIII, 1963, p. 133-266.
UDINA, A., La successió testada a la Catalunya Altomedieval, Barcelona, 1983.
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En els estudis historicojurídics ens cal anar, com ja hem dit
abans, gairebé a remolc dels historiadors, acceptant les seves conclusions, per bé que algunes vegades amb les reserves pròpies de la nostra mentalitat de juristes i que, potser, no sempre seran ben acollides.
Gràcies al treball de molts historiadors, dins del període que abasta
el present estat de la qüestió, pervenen als juristes materials d’estudi
de gran valor i una brillant bibliograﬁa, començant pels de Ramon
d’Abadal, historiador i jurista tot d’una peça, i els seus continuadors
de La Catalunya Carolíngia; a aquests cal afegir-hi els noms de Gaspar Feliu, Frederic Udina, Miquel Barceló, Coll i Alentorn, Manuel
Riu, Santiago Sobrequés i molts d’altres a casa nostra, sense oblidar
els ja imprescindibles treballs de síntesi de Josep M. Salrach. Dels
forasters, Thomas N. Bisson, Michel Zimmermann, Joseph Calmette,
etc. I, sobretot, Pierre Bonnassie, l’obra del qual s’ha fet gairebé clàssica entre gran part dels estudiosos catalans.
Dins d’aquest període que va des del segle VIII a l’XI en el camp
de la investigació historicojurídica, havia fet molt Francesc Carreres i
Candi pel que fa a la institució comtal i vescomtal i després, amb més
amplitud, Ramon d’Abadal. Però encara sabem ben poca cosa de la
institució vescomtal —que ja existia a la Precatalunya del segle IX—,
les precises funcions dels vescomtes, competència jurisdiccional, la
seva creació o nomenament, vincles de dependència amb el respectiu
comte, i sobretot, tal com s’havia esdevingut abans amb els comtes,
com s’opera el pas de la seva condició de mer funcionari a la de propietari del càrrec que es fa transmissible per herència.
Tampoc podem tenir per deﬁnitivament estudiada la matèria dels
alous, sobre la naturalesa jurídica dels quals els historiadors no han
intentat de penetrar; els juristes dels segles XIII-XV l’assimilaren amb el
dominium del dret romà clàssic en la seva plenitud, sense cap minva
d’una senyoria superior. Ací, almenys, el mot alodium ens pervé del
dret germànic, concretament de l’alod franc, per bé que tal volta no ho
sigui la institució en ella mateixa. Les primeres descripcions predials
d’alous ﬁns ben avançat el segle XI, ens mostren possessions de gran
extensió superﬁcial, que a voltes coincideixen amb termes i amb parròquies. Aparentment, tenint en compte el volum de la documentació,
podria semblar que els alous van desapareixent, com han dit alguns
historiadors forasters, per haver-se fragmentat en petites possessions.
Però en la gran majoria dels casos no és així, ans al contrari, es conserven íntegrament i ﬁns i tot n’hi ha que augmenten territorialment,
bé mitjançant un contracte, bé a base de successions hereditàries i
enllaços matrimonials amb senyors de ﬁnques immediates.
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Però cal tenir en compte que aquests grans propietaris territorials donen les terres a conrear per a treure’n un proﬁt i fan establiments en acapitum, coneguts també per cartae praecariae i per
impetrationes, és a dir que si hi ha alguna fragmentació és del domini
útil, modalitat que més endavant rebé el nom ressuscitat d’emﬁteusi,
i gairebé mai del domini directe, que roman per a l’aloer i que aquest
tramet als seus descendents. La plenitud del domini dels aloers, o
dominicaturae, ultrapassa sovint els drets d’un simple propietari territorial i afecta els habitants de l’alou a manera de jurisdicció, bé que
sotmesa a la militarment superior del castell o baronia. En algun
cas, com es veu a Lloret, l’alou es transformà en terme de castell; en
altres, el seu casal —casa aloera— esdevé el cap d’una quadra, però
els més abundants seguiran en la seva condició simplement alodial.
Al segle XIII, encara es troben mers aloers que, damunt dels homes
establerts als seus masos o bordes, a més dels drets i usatges per ser
homes propis, afocats o amasats, hi tenen una jurisdicció personal,
però no territorial i que, ben sovint, fou motiu de conﬂicte amb els
barons. Els juristes baixmedievals assimilen aquests senyors aloers
als homes de paratge. Manca fer encara un estudi aprofundit sobre
aquesta matèria tan interessant.
Resta molt per aclarir sobre l’ocupació de les terres als segles
VIII-XI, especialment en llur origen i títols de legitimació. S’hi ha treballat molt i molt bé, però sempre resta una inseguretat a causa de
la precarietat de les fonts documentals i jurídiques, sobretot dels segles VIII-X, és a dir a partir de la penetració carolíngia, davant dels
següents pressupòsits:
—Persistència d’uns ocupants de la terra, per títol dominical,
contractual, com a simples conreadors sense títol, o que exercien
l’aproﬁtament actiu, l’empriu.
—Existència de terres nullius a mercè d’un primer ocupant i
l’arribada de nous conreadors.
—Existència de terres ﬁscals, bé anteriors o bé de nova ﬁscalitat.
—Possibilitat de reincorporació de patrimonis familiars per
part dels anteriors titulars d’aquells o dels seus immediats hereus,
després de la reconquesta del lloc. Tindrien el mateix tractament els
magnats i classes altes dels gots que els plebeus en aquesta possible
recuperació? Tindria efecte la prescripció trentenària de la llei gòtica
(també coneguda com Breviari d’Anià), a proﬁt d’uns nous ocupants
beneﬁciaris imposats pel poder reial carolingi o de possibles detenidors de les ﬁnques? S’interrompria el tracte prescriptiu pels que no
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poguessin fer ús del seu dret o que s’haguessin d’absentar per interès
públic? Tampoc podem oblidar el sentit tan profund de la vinculació
dels patrimonis familiars que reﬂecteix la llei gòtica.
—Els canvis de mà en les dominicatures dels alous i la permanència dels seus ocupants materials, adscrits o no a la seva explotació, tant de manera perpètua com temporal.
Aquestes i moltes altres situacions, com les de les aprisiones,
poden ser motiu de solucions diverses i, sobre això no hi ha resultats
concloents. I sobre les mateixes aprisiones no coneixem l’abast ni els
efectes diferencials de les portades a cap per usucapió i les que obtenien el reforç de l’autoritat reial o d’una potestat.
Els preceptes carolingis, ja prou coneguts, dels anys 801, 815,
816 i 844, publicats per Abadal, donen una lleugera idea de les jurisdiccions i del tracte que, davant la llei, rebien els habitants del nostre
territori. Els de 801 i 844 disposen que les causes criminals per homicidi, rapte i incendi provocat les decideixin els comtes i els jutges
d’aquests; les altres serien resoltes pels habitants segons la pròpia
llei. I no hi ha dubte que aquesta darrera llei seria la gòtica. Si els
oﬁcials del poder franc cometien danys o homicidi en fer ús del dret
d’alberga imposat sobre la gent de la terra, serien jutjats per les lleis
dels francs, fet del qual es desprèn l’existència d’un fur personal per
a aquests i que, per a la resta, regiria el ius soli. Però no resta gens
clar si els comtes —encara funcionaris del regne franc en aquell moment— aplicaven la llei gòtica o la carolíngia, per bé que és probable
que fessin ús de la primera.
Semblants problemes d’interpretació ofereix la capitular del
815, tot i que és més explícita i ﬁns i tot casuística. Ací, demés dels
homicidis, raptes i incendis provocats, es posen a la jurisdicció exclusiva dels comtes i dels seus jutges, els saqueigs, pillatges, destruccions, amputacions de membres, furts i lladronicis i la invasió de béns
aliens. Els altres casos s’han de jutjar segons ús de la terra. Aquests
canvis en la tipologia penal fan creure en la freqüència de determinats delictes o en la necessitat de repressió, que fan variar els graus
de competència jurisdiccional. Amb tot, això és un precedent del que,
segles després, sota la força del dret comú, serà la sistemàtica del
mer i mixt imperi, jurisdiccions alta i baixa i coerció mòdica, en les
jurisdiccions compartides.
Manca un estudi a fons d’aquesta jurisdicció penal i, sobretot,
els possibles canvis que s’operen des del moment en què els comtes
tenen la potestat pròpia. Altrament, la documentació altmedieval és
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preferentment de caràcter patrimonial i els esments a altres matèries
són incidentals i molt pobres. I la composició penal, és a dir, l’esmena econòmica de la malifeta, era molt corrent i no deixa conèixer
l’efectivitat de les penes, a part que restava a l’arbitri del jutge que,
tant a homes com a dones, podia imposar-los des de les més lleus a
les de mort o mutilació de membres. Si el reu no havia estat admès a
composició o bé no disposava de diner per fer-la efectiva, era lliurat
a la potestat de la part perjudicada.23
La documentació altmedieval ens mostra l’existència d’agrupaments d’habitacles al camp que es presenten de manera inorgànica
i que en els preceptes carolingis se’ls reconeix una personalitat collectiva, àdhuc pel que fa a l’ús d’emprius i manedies, sobre els quals
se’ls consenten els aproﬁtaments que tenien acostumats d’abans. Resten llocs a Catalunya que àdhuc després de tenir església parroquial
amb delmari ben delimitat, mai arriben a tenir carta de poblament ni
organització municipal i es mantenen en el sistema de consell obert,
que no és corporació, sinó una eventual universitat dels singulars homes, ﬁns ben entrada l’edat moderna. No ens cal insistir en aquesta
matèria.
Del dret consuetudinari, en parlarem més endavant en tractar
dels Usatges. Però ací no podem deixar de tenir en compte l’existència de costums a les valls pirinenques que, com a residu d’un dret
molt primitiu, romanien encara a les darreries del segle XIII, com es
desprèn de la important col·lecció diplomàtica publicada per Ferran
Valls i Taberner24 i la de Serra Vilaró,25 on hom pot detectar el substracte d’uns usos, que les ordinacions dels barons s’esforcen a eliminar, d’origen inidentiﬁcat, que no responen a principis jurídics visigòtics ni francs, ni de dret comú i tampoc dels Usatges. Potser en
l’ordre penal traspuen uns usos molt parions a la venjança privada,

23. Per exemple, el 5 d’abril del 933, Fèlix, que havia mort Ardoval, és entregat a
la mare de l’occís; i aquesta no el fa matar ni mutilar, sinó que el redueix a l’esclavatge;
més tard, un sacerdot el redimeix, pagant per ell 30 sous (JUNYENT, E., Diplomatari de la
Catedral de Vic, Vic, 1987, doc. núm. 161). Semblantment, en iudicatum de 18 de febrer
de 987, celebrat a Vic, Pere, assassí de la seva muller, no té béns per pagar la composició
i en l’acte mateix del judici s’entrega al saig perquè li apliqui la pena corresponent i, per
manament del jutge, el saig entrega el reu al denunciant (Junyent, cit., doc. núm. 529). La
pena establerta pel Liber iudiciorum (llibre VIII, tít. V De caede et morte hominum, llei 18,
Antiqua). No sabem si la part perjudicada l’executà o el mantingué en esclavatge.
24. VALLS I TABERNER, F., Privilegis i Ordinacions de les Valls Pirinenques: vall d’Àneu,
Vallferrera i Vall de Claverol, Barcelona, 1988.
25. SERRA VILARÓ, J., Baronies de Pinós i Mataplana, 3 vols., Barcelona, 1930-1950.
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més que no pas a la pública i en el vessant que podríem anomenar civil, un concepte comunitari de l’herència i l’aproﬁtament col·lectiu de
determinats béns. Sobre aquest punt encara hi ha molt a estudiar.
El professor Pierre Bonnassie, que d’alguns anys ençà ha fet
escola entre nosaltres —i molt merescudament— ha constatat una
eclosió del feudalisme a Catalunya operada entre els anys 1030 i 1040,
fet cert si hom tenia en compte els diplomes al seu abast.26 Però això
no permet d’excloure l’existència del feudalisme amb anterioritat.
Des d’un punt de vista jurídic, aquesta, més que eclosió, explosió del
feudalisme no té una explicació plausible, si no és que s’originés arran d’una imposició o un esdeveniment prou greu i de caràcter general. Dins del que se’n podria dir biologia jurídica, si no hi ha un
precepte imposat per una potestat, cal una evolució consuetudinària
al llarg del temps, un comú consens exprés o un fet transcendental
que hagin creat una nova institució com seria aquest feudalisme que,
de cop i volta, sorgia gairebé orgànic i sistematitzat.
L’existència d’uns castells termenats data de molt abans del segle XI. Diplomes dels segles IX i X ens parlen de castells que tenen els
seus termines, ﬁnes, adiacentiae o apendicia.27 Aquesta ﬁxació de territori propi del castell porta aparellada una jurisdicció i, moltes vegades, aquests castells pertanyen a potestats distintes de la dels comtes,
bé que sotmesos al superior poder d’aquests. Manuel Riu28 esmenta
castra del segle X que, a més de ser refugis militars, tenen jurisdicció
sobre terres i persones, com a clar precedent de la feudalització del
segle X.
L’interessant estudi de Font i Rius sobre els castells de la
Catalunya Vella, Les modes de détention de châteaux à la Vieille Catalogne et ses marches extérieures du début du IXe au début du XIe siècle29
documenta un procés sobre el que s’entén per feudalisme.

26. BALARI I JOVANY, J., Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1899, p. 463, ja
havia observat la plenitud del feudalisme als segles XI-XII, però fa arrancar la institució del
s. IX (íd. p. 336). El mateix fa BROCÀ, cit., p. 82.
27. Cal observar que, a voltes, algú tradueix apendicium per «apèndix» o suplement,
quan en el llatí medieval té el signiﬁcat concret de pertinença i terme.
28. RIU, M., «La feudalització del camp català», Cuadernos de historia económica
de Cataluña, 19, 1978, p. 29. Del mateix autor, vegeu també, «Hipòtesis entorn dels orígens
del feudalisme a Catalunya», Quaderns d’Estudis Medievals, II, 1981, p. 195-208.
29. FONT I RIUS, J. M., «Les modes de détention de châteaux à la Vieille Catalogne
et ses marches extérieures du début du IXe au début du XIe siècle», Anales du Midi, t. 80,
núm. 89, 1968, extret del Colloque sur les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et
de l’Espagne au premier âge féodal.
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Els esments a fevum, sovint transferits d’un ﬁscum, a què a voltes els assimilen per raó de la procedència, no són insòlits al segle X,
com tampoc no ho són els encomanaments personals i juraments de
ﬁdelitat per la possessió d’un castell. D’abans de cloure’s el segle X, cal
recordar la infeudació tan coneguda rebuda per Minimilla, senyora
del Pla de Corts, del comte Olibà de Besalú l’any 976.30
Un poc més tard, el 1026, veiem que la comtessa Ermessenda
cedeix un territori on, a més d’explotar les terres, Guiniguilda i els
seus ﬁlls hi puguin construir fortaleses i tracta aquests beneﬁciaris
d’hominibus nostris, que restaran sota la seva dependència, com a
propis i solius, alium seniorem vel patronum vos aut vestra posteritas,
sive vestri successores non eligatis neque faciatis, nisi nos aut posteritatem nostram. Qualiﬁca perfectament la condició d’infeudament
d’aquell acte, per nostrum fevum sive nostre posteritatis possideatis,
atque secure teneatis vos et vestra posteritas sive successores vestri ad
nostram sive nostre posteritatis ﬁdelitatem.31
Documents del segle XI contenen iudicata celebrats en els placita de barons o senyors de castell termenat, on s’administra justícia
amb plena potestat jurisdiccional. El poder d’aquesta jurisdicció territorial arriba a l’extrem que el mateix comte hi sotmet la resolució
d’interessos propis quan els béns radiquen al terme d’aquell castell,
malgrat que el baró posseís el territori en feu d’aquell.32 Això difícil-

30. MONSALVATJE, F., Colección Diplomática del Condado de Besalú, t. I, Olot, 1901,
p. 224: «… accipio per te Oliba comitem, deum seniorem ad feudum… Et ego Oliba comes
accipio te Minemillis et omnes successores que ibi fuerint cum tota ista honore… in mea
guarda et defensione semper et facio statutionem quod meos heredes similiter faciant
per omne tempus, itaquod tu et tuos successores habeatis semper et teneatis iustitias de
parrochia Pla de Curtis et de alia prescripta tua honore a feu per me et meos successores,
et sic totum dono, laudo et ﬁrmo, videlicet homicidias, cugutias, ﬁrmancias et iustitias
que ibi esse possunt. Et insuper vobis dono omnes pasturals, aguas et aquals, boschs et
meneres presentia et futura piscationes…» Pel que hom veu en la infeudació també hi
entraven meneres, o sia manedes o emprius.
31. FONT I RIUS, J. M., Cartas de población y franquicia de Cataluña, vol. I (textos),
Barcelona, 1969, diploma núm. 16.
32. P. e. el iudicatum donat en el placitum dels nobles Umbert Odó i Sicardis
(senyors del Montseny i del castell de Montpalau) pel jutge Guitard, en reivindicació de
terres moguda contra el prevere Ermengol per Guillem Llobetó en nom del monestir
de Sant Pol i del comte Ramon Berenguer, el primer d’abril de 1061: PONS I GURI, J. M.,
«Diplomatari del monestir de Sant Pol de Mar», diploma núm. 16, Recull d’estudis d’història
jurídica catalana, II, Barcelona, 1989, p. 379-381. La terra objecte de reivindicació era
de Sant Martí d’Arenys, parròquia del terme del castell de Montpalau, castell pel qual
Umbert Odó havia fet jurament de ﬁdelitat al comte Ramon Berenguer I: MIQUEL, F., Liber
Feudorum Maior, I, Barcelona, 1945, diploma núm. 384, p. 401-402.
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ment podria esdevenir si la institució feudal no estigués consolidada
de feia temps i, potser, caldria creure que durant el segle XI, més que
l’eclosió del feudalisme, s’hagués operat una sistematització de les
relacions feudals.
Hom constata, sobretot des del segle XI, diversos enfranquiments, eximint de servituds i obligacions i, així, per via de privilegi, o sia norma especial i privada, s’alliberen persones i localitats.33
Això pressuposa necessàriament una anterior situació de subjecció,
car seria un absurd voler enfranquir el que ja és lliure. Aquests enfranquiments es fan tant en territoris de nova conquesta com a la
Catalunya Vella, procés que continuarà encara en temps baixmedievals. Als segles XII i XIII encara hi ha viles i ciutats on els seus habitants són sotmesos a intesties, eixorquies i cugucies, que es van
enfranquint. Cal recordar el cas de Girona, lloc que a l’abril de 1190
Alfons I enfranqueix del pagament d’intesties els seus habitants i que
l’octubre del mateix any ho farà de les eixorquies.34 El mateix Alfons I
el juny de 1182 allibera d’aquells mateixos mals usos els habitants
de Puigcerdà; el 19 de maig de 1187 l’abat de Ripoll fa el mateix
amb els de Tossa quant a intesties i eixorquies; el 1196 el vescomte de
Castellbò enfranqueix de cugucies, eixorquies i intesties els veïns
de la seva vila;35 el primer de juny de 1181 l’abat del monestir de Sant
Feliu de Guíxols enfranqueix els habitants de la vila del pagament
d’intesties i eixorquies, amb el benentès que l’abat es reservava la
supervisió del bon ús que els eixorcs poguessin fer del seu patrimoni,
del qual no els seria lícit fer actes de disposició sense el consell del
mateix abat o de bons barons.36 Semblants enfranquiments fa Pere I
a Cotlliure sobre intesties, cugucies, eixorquies, etc., el 24 d’agost de
1207, i a Salses i Sant Llorenç de Salancà, el 21 i el 22 de febrer de
1213, respectivament.37 L’any 1203, encara es pledeja a Sant Celoni
sobre els drets de cugucia, intestia i eixorquia de la comanda de
l’Hospital de Jerusalem sobre els habitants de la vila, servituds que

33. Hom ho pot constatar, p. e., en el magníﬁc recull diplomàtic de FONT I RIUS,
Cartas de población y franquicia de Cataluña, cit.
34. VALLS I TABERNER, F., «Els antics privilegis de Girona i altres fonts documentals
de la compilació consuetudinària de Tomàs Mieres», Estudis Universitaris Catalans, XIII,
1928, p. 176 i 177, diplomes núms. I i II.
35. FONT I RIUS, Cartas, cit., vol. II (textos), diplomes núms. 166, 180, 204.
36. MARCA, P. de, Marca Hispanica, París, 1688, apèndix CCCCLXXVII.
37. FONT I RIUS, Cartas, cit., vol. II (textos), diplomes núms. 223, 238.
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desapareixen abans d’acabar el segle XIII.38 Quan l’any 1395 el rei demana al papa Benet XIII que intervingui en la solució dels problemes
dels mals usos existents sobre la gent del camp, recorda que, abans,
també s’havien imposat sobre els habitants de les viles i que aquests
n’havien estat enfranquits, mentre que els pagesos hi continuaven
sotmesos.39
Tant si hom es decanta per creure en la tesi del pas de les persones franques vers la subjecció, com si partim de l’evolució vers l’enfranquiment, sempre hi haurà molt per estudiar abans de prendre un
partit, oi més quan en aquestes matèries es corre el risc de voler tenir
per fets generals el que hom veu en determinats indrets i en certs moments, tal com si s’esdevingués constantment arreu de Catalunya.40
Sobre vocabulari feudal no es pot prescindir de l’estudi d’Eulàlia Rodon Binué41 que, malgrat el seu objectiu ﬁlològic, té molta
utilitat per als estudis jurídics, per bé que només abasta el segle XI.
Aquesta obra ha de ser completada almenys ﬁns a l’entrada del nou
feudalisme de dret comú.
Hi ha molts conceptes jurídics que cal que la investigació vagi
perﬁlant, com són els relacionats amb la potestat, jurisdicció o el poder, els seus distints graus i matisos, car si els comtes i vescomtes són
potestats, també ho són els barons o senyors de castell termenat dins
dels seus respectius territoris i els seguiran tenint per tal potestat els
glossadors i comentaristes dels Usatges. El concepte de principat, que
tant havia preocupat a Valls i Taberner i a Abadal, no era privatiu de
la Catalunya altmedieval. Si a Roma es tractava de princeps l’emperador, també rebien aquest tractament els importants funcionaris de
l’imperi, concepte arrelat a les lleis integrades al Corpus Iuris tant
com a les del Liber iudiciorum, amb sentit de persona que té un poder
preeminent. Segons Sant Isidor, s’entén el princeps com el primer,

38. PONS I GURI, J. M., Recull, cit., vol. III, p. 229-236.
39. FITA, F., «Lo papa Benet XIII y los pagesos de remensa», La Renaixença, 1875,
vol. 2, p. 11 i ss.
40. Vegeu les repetides opinions de CUADRADA, C., El Maresme medieval. Hàbitat,
economia i societat. Segles X-XIV, Mataró, 1988. Cf. El diplomatari de la mateixa autora, en
la tesi doctoral llegida l’abril de 1987 al Departament d’Història Medieval de la Universitat
de Barcelona.
41. RODON, E., El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña, Barcelona,
1957.
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tant en dignitat com en grau de potestat. En documents altmedievals
de Catalunya, sobretot en els de caràcter eclesiàstic on es relata la
presència d’una potestat secular que els és molt grata o de la qual esperen treure algun proﬁt, no s’hi pensen gaire a l’hora de donar tracte
de princep els comtes,42 i, ﬁns i tot, vescomtes, com s’esdevé en la consagració de l’església del monestir de Sant Salvador de Breda, l’any
1068, en què els dos bisbes Berenguer de Girona i de Barcelona, donen aquest tractament adulatori al vescomte Ponç Guerau de Girona
i s’hi diu que aquella consagració s’ha celebrat cum assensu principis
loci predicti ... per auctoritatem supradicti principis nobilissimi Poncii
vicecomitis ... laudabilis vir, senior loci ...43
Jesús Fernàndez Viladrich44 és qui amb més amplitud ha estudiat les antigues assemblees comtals, en un treball que s’estén del segle
XI endavant i comprèn diversos aspectes del que havia d’esdevenir
un organisme habitual, origen del que seria, a la baixa edat mitjana,
la Cort General. També han fet esment d’aquesta qüestió Frederic
Udina en la seva ponència «Importància de les corts a Catalunya» i jo
mateix en la comunicació «Aspectes judicials de la Cort», en el Congrés d’Història Institucional celebrat l’any 1981 a Barcelona. El placitum o cohors comtal rep el nom de curia, des de l’any 1062 i el mateix
nom en català cort des del 1099. Sobre aquests placita hi ha encara
molt per estudiar, sobretot pel que fa als que tenien lloc fora de la
curia barcelonina, en altres comtats i, sobretot, en les baronies on
presidien els seus propis senyors assistits dels seus jutges i cavallers.
En algun cas arriben a celebrar placitum i imposar-hi penes simples
senyors aloers. Pel que fa a aquesta matèria judicial, volem remarcar
un fet que es repeteix sovint en iudicata, al qual no sabem trobar una
explicació; es tracta de resolucions judicials que es limiten a decidir
sobre la reclamació o querella, amb la fórmula condicional que el
reclamant possit probare. Sembla que es tracta d’una resolució interlocutòria, com a temari d’una prova i pendent de sentència ulterior?

42. Vegeu les notícies que proporcionà l’interessant debat a la ponència dels
doctors Udina Martorell i Udina Abelló, amb participació de Pierre Bonnassie, Josep M.
Salrach i Anscari Maria Mundó, al col·loqui La formació i expansió del feudalisme català,
cit. p. 105 i 107.
43. PONS I GURI, J. M., Recull, cit., vol. II, p. 470-472.
44. FERNÁNDEZ VILADRICH, J., «Notas en torno a las asambleas condales», Estudis
Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, X, 1982, p. 7-88.
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Ho veiem molt difícil, perquè aquelles resolucions condicionals es
presentaven a bastament i no hem sabut trobar cap de les possibles
sentències que es devien donar en el mateix procés.
Pel que fa a l’estat de les persones, al dossier publicat a L’Avenç45
hi ha un magníﬁc treball del professor Bonnassie amb el títol «Supervivència i extinció del règim esclavista a l’alta edat mitjana, segles
IV-XI» i un bon plantejament de l’estat de la qüestió de Josep M. Salrach titulat «Del sistema antic al feudalisme», dispensa de retreure
estudis precedents. En la tradició jurídica visigòtica l’esclavatge hi té
un important paper, com ens fa veure el copiós nombre de lleis inserides al Liber iudiciorum que regulen els actes i situacions dels serfs,
dels quals alguns ho són ﬁscals i altres de pertinença privada. Sobre
esclaus, el Liber recull no res menys que 111 lleis, de les quals 13 són
de procedència no coneguda, 46 ﬁguren entre les qualiﬁcades d’antiqua, 25 són de Khindasvint, 17 de Recesvint, 5 d’Ègica, 3 d’Ervigi i 2
de Wamba. Els primers preceptes carolingis donats per a Catalunya,
prou coneguts, recullen expressament la distinció entre homes lliures
o sui iuris i els serfs.
De la mateixa manera que al temps baixmedieval, pel que fa als
diplomes on s’esmenta l’esclavatge i ﬁns i tot la seva normativa, les
notícies són tan escasses com imprecises quant a la Catalunya altmedieval. Gairebé mai podrem posar en clar si aquells esments són
d’esclavatge pròpiament dit i ﬁns i tot esclaus posats a conrear les
terres, o bé si els serfs són gent adscrita a les propietats de manera
semblant al sistema emﬁtèutic del Baix Imperi, similars als mansonarii visigòtics o tal volta com el que després en diríem homes propis,
amasats o pagesos de remença, o bé una coexistència de tot plegat,
segons cada cas. Sembla, però, que els esclaus pròpiament dits eren
molt escassos i, pràcticament —almenys del segle X endavant— es
limitaven als capturats en bona guerra o a criminals no composats.
No sabem prou dels drets dominicals sobre aquests esclaus, ni si la
seva condició, com en els sistemes romà i visigòtic, perdurava sobre
els descendents haguts durant l’esclavatge. Observem, en els escassos
diplomes que contenen manumissions, que no segueixen les fórmules visigòtiques conegudes.

45. «Esclaus, serfs, pagesos. De l’esclavisme al feudalisme», L’Avenç, núm. 131,
novembre 1989.
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En una simple exposició de l’estat de la qüestió, no podem
anar desgranant totes les institucions jurídiques altmedievals catalanes una rere l’altra i ha calgut limitar-nos a determinades qüestions. Entre aquestes té veritable importància la referent als Usatges
de Barcelona.
És molt propi de les nacionalitats en renaixença, oi més quan
es troben en situació de subjecció a una altra, voler evocar el propi
passat esplendorós. En l’etapa romàntica, Catalunya va sofrir aquesta experiència, que ens ha anat condicionant des d’aleshores, ﬁns al
punt que la història estigué a punt d’esdevenir apologètica i que les
biograﬁes es confonguessin amb les hagiograﬁes.
Aquesta gloriﬁcació s’ha aplicat també als Usatges, als quals volem donar la condició de monument legislatiu i de codi primigeni de
les lleis catalanes. Però la culpa no es pot carregar només als nostres
historiadors ni als juristes romàntics, car, abans d’ells, doctíssims
monjos de la congregació francesa de Sant Maur havien presentat
els Usatges de Barcelona com una compilació sistemàtica i íntegra
d’usos, la més antiga i autèntica que es coneix.46 El text més antic
dels Usatges de Barcelona és el manuscrit llatí 4792 del fons Beluze
de la Biblioteca Nacional de París que, per primera vegada, donà a
conèixer Guillem Maria de Brocà.47 Altrament no hi ha un ple acord
quant a la datació, car si Brocà amb prou fonament d’ordre intrínsec
i històric el considera d’inicis del regnat de Jaume I, A. M. Mundó,
per raons exclusivament paleogràﬁques, el situa ran de l’any 1200,
però afegeix que pot ser més aviat d’abans. Aquilino Iglesia la fa seva
i va més enllà de l’opinió de Mundó.48 Paleogràﬁcament correspon a
una lletra post-carolíngia molt evolucionada, mentre que altres manuscrits ben datats d’entrat el segle XIII, com per exemple el cas del
Cartoral de Carlemany de Girona, també en lletra postcarolíngia, es
mostren més arcaïtzants, i, tot plegat, sense oblidar la precarietat
d’una ﬁxació cronològica feta només segons quelcom tan variable
com seria el període d’activitat d’un o altre scribae.
Juli Ficker, cap a l’any 1886, fou el primer que tractà d’una
manera crítica els Usatges de Barcelona, després d’haver observat

46. Art de vériﬁer les dates, París, 1818, III, p. 82.
47. BROCÀ, G. M. DE, «Els Usatges de Barcelona», Anuari de l’Institut d’Estudis
Catalans, 1913-1914, p. 371.
48. IGLESIA, A., «El manuscrito latino 4792 de la Biblioteca Nacional de París.
Usatges y Liber Iudiciorum», Initum, V, 2000, p. 643 i ss.
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les seves aﬁnitats amb les Exceptiones legum romanorum.49 Després
d’ell, Hermann Fitting50 i Max Conrat51 intenten seguir pel mateix
camí analític de procedències de l’amàs de materials jurídics que formen aquella col·lecció barcelonina fent algunes objeccions a Ficker
d’acord amb altres fonts.
Josep Balari i Jovany, que considerava els Usatges com una refosa de textos, havia fet un examen profund dels diplomes d’aplicació del dret, i arribà a la conclusió que no s’havia pogut fer abans
del govern de Ramon Berenguer IV i, amb més probabilitat, en el
d’Alfons I.52
Més tard, Guillem Maria de Brocà —ﬁgura senyera de la nostra
historiograﬁa jurídica— d’una manera pacient i documentada, va fer
una dissecció del contingut d’aquell aplec, seguint usatge rere usatge,
establint els respectius precedents i procedències i fent una anàlisi
crítica de les opinions de Ficker, Fitting i Conrat.53 La tasca de Brocà
és vàlida gairebé íntegrament i és inexplicable el poc cas que s’ha fet
dels seus resultats.
Valls i Taberner, en un estudi menys minuciós que el de Brocà,
aplicant una metodologia pròpia, prova d’establir una cronologia que
pugui explicar la formació d’aquell aplec, que rectiﬁcaria en part després de conèixer els estudis de Besta.54
Enrico Besta arribà a conclusions molt apropades a les de Brocà i remarcà que el recull fonamental dels Usatges s’hauria fet des-

49. FICKER, J., «Ueber die Usatici Barchinonae und deren Zusammenhang mit
den Exceptiones Legum Romanorum», Mitteilungen der Institut für Österreichische
Geschichtsforschung, part II, Innsbruc, 1886, p. 236-275. Traducció castellana Sobre los
Usatges de Barcelona. Sus aﬁnidades con las Exceptiones legum romanas, Barcelona, 1926.
50. FITTING, H., «Ueber neue: Breiträge zur Geschichte der Rechtawisenschaft in
früheren Mittelalter», Zeitchift der Savivignystiftung für Rechts Geschichte, t. II, any 1886.
51. CONRAT, M., Geschichte der Quellen und literature des römischen Rechts im
früheren Mittelalter, Leipzig, 1891, p. 466-471.
52. BALARI, J., Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona 1899, p. 459.
53. BROCÀ, G. M. DE, Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil, cit.
p. 127-191.
54. VALLS TABERNER, F., «El problema de la formació dels Usatges de Barcelona»,
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, reproduït a Obras selectas de F. Valls Taberner, II,
Madrid-Barcelona, 1954, p. 45-54. «Les descobertes de Ficker sobre els Usatges de Barcelona
i llurs aﬁnitats amb les «Exceptiones legum romanorum»», Estudis d’Història Jurídica
Catalana, Barcelona, 1929, p. 47-56. «Els usualia de curialibus usibus Barchinonae»,
Estudis Universitaris Catalans, XIX, 1934, p. 270-280.
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prés de l’any 1137.55 Després, Mor,56 sense voler entrar en la qüestió
de l’originalitat del contingut dels Usatges, limita als 138 primers els
que s’haurien compilat durant el segle XII, per bé que admet que en
pogués haver alguns anteriors a l’any 1100.
L’any 1959, amb motiu del novè centenari de la data atribuïda
clàssicament a la promulgació dels Usatges per Ramon Berenguer I,
hom proposà la seva celebració i el Col·legi d’Advocats de Barcelona
nomenà una comissió presidida per Ramon d’Abadal. Però en el si de
la comissió no hi havia concordança de parers sobre la realitat de la
data i el propòsit no reeixí.
Ramon d’Abadal i de Vinyals, mestre de tots nosaltres, l’any
1961 situava la formació dels Usatges tres quarts de segle més tard
de la data hipotètica de la naixença en la suposada assemblea de l’any
1064. Abadal recollí aleshores la falsedat, si no de la totalitat de l’usatge Hec sunt usualia, sí almenys de la relació de personatges que se
suposaven presents a l’aplec.57 Abadal, cada vegada s’anava mostrant
més contundent i l’any 1966 ens diu que l’aplec dels usatges, tal com
ens ha estat tramès, no és obra de Ramon Berenguer I ni dels seus
immediats successors, sinó una creació de legistes romanitzats de la
cúria de Ramon Berenguer IV, i afegeix que després de les grans conquestes del comte i a l’entorn del 1150 va crear la teoria del principat,
que havia de suplir la manca de regne, inﬁltrant així els seus principis
en una reunió de textos feudals que, atribuïda a Ramon Berenguer
I per donar-li una aparença d’antiguitat i vigència legal, fos admesa
com a norma de la cort judicial comtal i acabés per ser acceptada
com a text bàsic de la legislació catalana. Però Abadal encara ho vol
dir més clar i afegeix: «Per mitjà d’aquest procediment marginal, s’introduïren a Catalunya, país d’estructura fonamentalment feudal, els

55. BESTA, E., «Usatici ed usi curiali di Barcellona», Rendiconti dell’Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere, II, vol. 58, 1925, p. 637 i ss. N’hi ha una versió catalana a la
Revista Jurídica de Catalunya, 1925, p. 499 i ss.
56. MOR, C. G., «En torno a la formación del texto de los «Usatici Barchinonae»»,
Anuario de Historia del Derecho Español, XXVII-XXVIII, 1957-1958, p. 413-460.
57. ABADAL, R. d’., Història dels catalans, vol. II, Barcelona, 1961, p. 802-805. Per
cert que aquella llista de magnats pretesament assistents a la promulgació dels Usatges
fou motiu de problemes tres segles més tard quan es creia en la realitat de l’assemblea
suposada de l’any 1064 i algú dubtava de la seva vigència als comtats de Besalú, d’Empúries
i de Pallars, car els seus comtes no hi havien participat, segons Jaume DE VALLSECA i Jaume
CALLÍS: Antiquiores Barchinonesium leges quas vulgus Usaticos appellat, Barcelona, 1544,
fols. 5-6. Recordem que el rei Martí l’any 1409, abans d’empenyorar el comtat d’Empúries
al Consell de Barcelona, li comunicà que hi havia posat en vigència els Usatges.
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principis de sobirania monàrquica que tenien gran predicament en
els centres de cultura jurídica de la Itàlia i de la Provença contemporànies. El primer resultat fou la incongruència interna del contingut
dels usatges, on hi ﬁguren barrejades institucions monàrquiques i
feudals divergents i àdhuc alguna volta contradictòries.»58
Aquesta opinió de Ramon d’Abadal, al nostre entendre és, tal
volta, certa en allò més essencial, per bé que potser caldria fer-hi,
respectuosament, algunes observacions. Cal distingir entre una falsiﬁcació, com seria refer o reconstruir, sense seguir els tràmits establerts per la llei gòtica, un text o document, per dir-ho més gràﬁcament «a la brava», i una altra cometre la falsedat d’atribuir un
fet inexistent. Encara que els nous corrents romanistes es donaven
d’abans del 1150, a Catalunya no hi comença a apuntar el seu esment
ﬁns al regnat d’Alfons I. Altrament, la barreja informe de fragments
jurídics, tractats, resolucions, usos, constitucions i lleis, alguns amb
criteri contradictori, que constitueixen el que ha arribat a nosaltres
sota el nom d’Usatges de Barcelona, mai podria ser l’obra d’un jurista
i menys encara romanitzat o coneixedor del dret cientíﬁc.
Les doctrines del mestre Abadal foren seguides per l’historiador
i jurista Santiago Sobrequés59 i pel medievalista Thomas N. Bisson.60
Personalment, sóc de la mateixa opinió d’Abadal, bé que amb les reserves abans apuntades i creient, com més endavant explicarem, que
la col·lecció d’usatges que coneixem no seria una compilació sinó un
mer repertorium.61
Pierre Bonnassie fa un excel·lent estudi, on recull opinions
d’Abadal en comunicacions orals i en una conferència de l’any 1963,
anteriors, per tant, a les del treball que esmentàvem més amunt, que
es correspon al 1966. Amb una anàlisi detinguda arriba també a la
conclusió de la falsiﬁcació de la compilació, suposa l’existència d’un

58. Pròleg al vol. XIV de la Historia de España dirigida per Ramón Menéndez
Pidal, Madrid, 1966, p. XLIX i ss. En la part que transcrivim preferim la nostra traducció
de l’espanyol que la de l’edició catalana de l’any 1987.
59. SOBREQUÉS, S., Història de la producció del dret català ﬁns al Decret de Nova
Planta, en Llibre II del Congrés Jurídic Català, Barcelona, 1972, p. 90-91.
60. BISSON, Th. N., El feudalismo en la Cataluña del siglo XII, Estructuras feudales y
feudalismo en el mundo mediterráneo, Barcelona, 1984, p. 80.
61. PONS I GURI, J. M., Usatges de Barcelona, a GEC, vol. 15, Barcelona, 1980, p. 126127, on admetíem i seguim creient, però, que alguns elements del repertori dels Usatges
podien pervenir de temps de Ramon Berenguer I.
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nucli originari del segle XI i considera algun usatge coetani de Ramon
Berenguer I.62
Per altres camins, Joan Bastardas arribà a conclusions apropades a les de Bonnassie.63 A Bastardas li devem també un nou estudi
on refà un arquetip de la col·lecció dels Usatges i ens dóna una bona
edició crítica que supera les que ﬁns ara es coneixien.64
No es pot prescindir del documentat estudi dels professors Frederic Udina Martorell i Antoni Udina Abelló, on fan encertades consideracions a l’entorn del que considerem nucli originari dels Usatges de Barcelona, que s’hauria promulgat en assemblea de Ramon
Berenguer I. El seu treball constitueix un detallat plantejament de
l’estat de la qüestió sobre la formació d’aquesta col·lecció jurídica,
des dels primers estudis crítics de Ficker i de Brocà, ﬁns als més recents de Bastardas. La tasca dels doctors Udina és enriquida amb un
quadre comparatiu de les diverses posicions preses sobre la matèria
amb relació a cada usatge de la llista.65
Aquilino Iglesia66 planteja que la primera redacció dels Usatges,
bé que recollia un dret més antic, hauria estat redactada en el regnat
d’Alfons I (1162-1196), amb un aplec de 129 capítols o tal volta 123,
del conjunt dels 175 que formen el text rebut.
Tal volta algun dia es trobi solució a la problemàtica de la formació del cos d’Usatges de Barcelona aprofundint l’estudi dels documents d’aplicació del dret, sobretot dels iudicata, tant dels que ﬁguren en les col·leccions diplomàtiques com en els fons documentals
inèdits dels segles XI i XII. Arriba a conclusions semblants Balari i
Jovany,67 el qual prova d’identiﬁcar els esments documentals amb
usatges concrets sense resultats decisius, observant que cap de les

62. BONNASSIE, P., La Catalogne du milieu du Xe à la ﬁn du XIe siècle, Tolosa de
Llenguadoc, 1976. Hem treballat sobre la traducció de Carles Castellanos Catalunya mil
anys enrera, Barcelona, 1981, II, p. 162-181.
63. BASTARDAS, J., «Sobre la problemàtica dels Usatges de Barcelona», discurs de
recepció a la Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, 1977.
64. BASTARDAS, J., Usatges de Barcelona. El Codi a mitjan segle XII, Fundació Noguera,
Barcelona, 1984.
65. UDINA, F. i UDINA, A., Consideracions a l’entorn del nucli originari dels «Usatici
Barchinonae», actes del col·loqui «La formació i expansió del feudalisme català», cit.,
p. 87-109.
66. IGLESIA, A., La creación del Derecho. Una historia del Derecho español, vol. II,
Barcelona, 1989, p. 349-350.
67. BALART I JOVANY, J., Orígenes históricos de Cataluña, cit., p. 456-457.
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discutibles al·lusions a costums o usatges és en documentació anterior a Alfons I.
Entre 1161 1200 trobem esment exacte i precís d’Usatges de
Barcelona que serveixen de fonament jurídic a tres iudicata.68
Alguns esments documentals de costums anteriors al segle XIII
que no s’identiﬁquen amb precisió entre els de la col·lecció barcelonina que passà a ser la vulgata dels Usatges, tal volta podrien pertànyer
a una o vàries col·leccions desconegudes per nosaltres que no van ser
incloses en possibles refoses del llibre de la cúria de Barcelona. Cal
recordar que, en temps de Jaume I, encara es feien incorporacions
d’usatges procedents d’altres llibres, si hem de fer cas del que esmenta Marquilles.69
Com hem anat veient, tothom té quelcom de raó pel que fa a la
formació dels Usatges de Barcelona i això no exclou la possibilitat
que hi hagués diverses col·leccions. Tal volta les diﬁcultats puguin
pervenir del fet que s’hagués volgut donar a l’aplec de Barcelona una
autoritat inicial que no tindria quan es començà a redactar. En dir
això no ens referim als diferents capítols o normes dels usatges, sinó
a la integritat del seu recull o col·lecció. Podria servir, com a hipòtesi
de treball, pensar que, en el seu inici, en lloc d’una compilació, l’aplec
que avui coneixem per Usatges de Barcelona, no hagués estat res més
que el promptuari d’un escrivà de la cort, on havia anat inserint fragments de textos que li desvetllaven l’atenció, creient que li podrien
servir d’alguna cosa.
I, efectivament, els Usatges de Barcelona que, en voler frenar
la recepció del dret comú, va institucionalitzar Jaume I l’any 1251 i
són els que han arribat a nosaltres, no constitueixen una compilació,
car els manca una sistemàtica orgànica, per elemental que fos, amb
una ordenació de matèries i l’esment de l’autoritat o procedència de
cada un dels seus preceptes, tal com s’havia fet abans i es continuà
fent en endavant en les compilacions, oi més si a aquesta hom li volia
donar la categoria de precepte i era, a més, l’obra d’un jurista o per-

68. El 30 d’agost de 1161, el 3 d’abril de 1196 i el 8 de novembre de 1200, en
l’estudi Documents sobre l’aplicació dels Usatges de Barcelona anteriors al segle XIII, al present
volum. L’esment dels usatges 57 i 114 és evident segons l’ordre dels comentaristes i 54 i 91
si seguim l’edició de Bastardas.
69. Demés d’alguna constitució reial, cal tenir en compte l’esment que dóna Jaume
Marquilles en glossar l’usatge Quoniam ex conquestione.
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sona coneixedora de l’oﬁci. Hi ha moments que el llibre dels usatges
es presenta com un calaix de sastre, on hi ha retalls de moltes coses,
de tot una mica barrejat. Uns fragments semblen inserir còpia o extracte d’algun acord o resolució de la cort comtal o reial i, ﬁns i tot
atribuïbles a Ramon Berenguer I. Altres capítols poden devenir de
produccions autòctones de la més venerable antiguitat.
No podem deixar de fer esment de la presència de lleis del Liber
iudiciorum també incorporades als Usatges de Barcelona, cosa que
fóra inexplicable en un recull consuetudinari o en una compilació
de força legal complementària de la llei gòtica. Poques vegades hom
veu una il·lació entre les coses que constitueixen aquell amàs de materials que resulta quelcom ben diferent al que s’entén per usos i per
costums en l’usatge Unaqueque gens, malgrat el nom rebut d’usatges, que és la causa que ﬁguressin a les compilacions del Dret de
Catalunya entre el dret paccionat de les constitucions. En un repàs
del joc de renúncies de lleis, tan freqüent en els diplomes de la segona
meitat del segle XII endavant, no hi trobem la renúncia dels Usatges
de Barcelona ﬁns després que Jaume I els dóna categoria de llei.
*

*

*

En el camp de la història jurídica de la Catalunya altmedieval,
resta molt a investigar tot i que els fons documentals de què disposa
el nostre país són considerables, per bé que no prou aproﬁtats. Aquesta riquesa documental és l’estímul perquè prestigiosos historiadors
de fora ens honorin amb la seva presència a casa nostra. Però així
com en el món som capdavanters en la possessió d’un bon patrimoni
documental, anem molt endarrere en la publicació de col·leccions
diplomàtiques, sobretot de les més aptes per a la història del dret.
Aquesta mancança no pervé dels estudiosos, ni d’un retard en
l’estat de la investigació històrica i jurídica al nostre país, sinó del
desinterès de la classe política per la ciència històrica.
Això no obstant, dins d’aquestes limitacions, d’ençà de cinquanta anys, s’han editat a Catalunya algunes col·leccions diplomàtiques
que afecten l’alta edat mitjana.
En primer lloc, cal destacar la que ja és obra clàssica d’obligada
consulta, La Catalunya Carolíngia de Ramon d’Abadal i de Vinyals,
editada per l’Institut d’Estudis Catalans amb l’ajut de la Fundació
Patxot, durant el llarg període de 1926 a 1952, continuada a partir
de 1986.
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Frederic Udina i Martorell publicà El archivo Condal de Barcelona
en los siglos IX-X, on tots els investigadors hem de poar coneixements.
Al mateix autor li devem una altra col·lecció diplomàtica important
com és el Llibre Blanc de Santes Creus, que conté cinc diplomes anteriors a l’any 1000 i vint-i-un més del segle XI.
Francesc Miquel i Rosell publicà per encàrrec del CSIC el tan
consultat Liber Feudorum Maior, en dos volums, que contenen més
de nou-centes peces documentals de gran valor jurídic, de les quals
poc més de tres-centes pertanyen als segles IX-XI.
Josep Rius i Serra publicà, potser amb escassa participació personal de l’autor, el Cartulario de Sant Cugat del Vallès, en tres volums;
deixà l’obra incompleta el 1947 i fou completada amb índexs el 1981.
Pel que fa a l’època altmedieval, recull 353 documents anteriors a
l’any 1000, 426 del segle XI i 455 del XII.
El professor Josep M. Font i Rius, en l’obra que hem citat diferents vegades Cartas de población y franquicia de Catalunya, dóna
un important aplec documental on transcriu quatre diplomes del
segle IX, sis del X i trenta-dos de l’XI.
Josep M. Marquès i Planagumà ha donat a conèixer el Cartoral
de Santa Maria de Roses, editat per l’Institut d’Estudis Catalans. Conté cinc documents dels segles IX i X, i vint-i-quatre de l’XI.
Cebrià Baraut donà llum a una bona col·lecció d’Actes de Consagració d’esglésies de l’antic bisbat d’Urgell, que conté quinze diplomes
del segle IX, divuit del X i trenta-cinc de l’XI. Del mateix autor, la revista Urgellia ha publicat prop d’un miler de documents sota el títol de
«Documents conservats a l’Arxiu Capitular de la seu d’Urgell», dels
quals uns tres-cents són anteriors a l’any 1000 i els restants pertanyen al segle XI i, en la revista Studia Monastica, el «Diplomatari del
monestir de Sant Climent de Codinet», amb un conjunt de quaranta-nou diplomes dels segles X i XI, la majoria d’abans de complir el
mil·lenni.
Ramon Ordeig publica un utilíssim Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes, diplomatari que s’ha anat
repartint entre diversos números de la Revista Catalana de Teologia,
on abunden els documents del segle X i encara més els de l’XI.
Prim Bertran, en la revista Cardener i sota el títol «El monestir
de Sant Vicenç de Cardona al segle XI», dóna llum a un conjunt de
tretze documents de l’etapa altmedieval.
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Revesteix molta importància el Diplomatari de la catedral de Vic,
començat a preparar per Eduard Junyent i completat i publicat pels
seus col·laboradors, que conté 651 diplomes dels segles IX-X.
El Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya ha editat, a
cura d’Antoni Bach i Riu, una Col·lecció diplomàtica del monestir de
Santa Maria de Solsona, formada per 137 peces, de les quals vint-i-set
corresponen als segles X-XI.
Antoni Udina i Abelló, com apèndix al seu estudi La successió
testada a la Catalunya Altmedieval, dóna un aplec d’actes de darrera
voluntat amb 137 diplomes.
Ignasi Puig i Ferreté publicà el Cartoral de Santa Maria de Lavaix. El monestir durant els segles XI-XIII, amb vuitanta-vuit documents
dels quals cinquanta-sis són del segle XI. El mateix autor estudia El
monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI-XV), on dóna setanta-nou
documents del segle XI.
Jesús Alturo, sota els auspicis de la benemèrita Fundació
Noguera, publicà amb el títol de L’Arxiu antic de Santa Anna de
Barcelona del 942 al 1200, en tres volums, una col·lecció de 642 diplomes, dels quals catorze pertanyen al segle X i 138 al segle XI. El
mateix autor ha donat a llum un Diplomatari de Polinyà del Vallès
amb 124 instruments algun dels quals ja ﬁgurava en l’obra esmentada abans.
Francesc Rocaﬁguera, La documentació dels segles IX-XII sobre
Aiguafreda, aporta un recull de 27 diplomes.
El Diplomatari de Banyoles, iniciat per Lluís G. Constans, insereix 199 documents dels segles IX-XII, per bé que part d’ells només hi
són extractats i conté molt pocs diplomes inèdits.
Del tantes vegades esmentat Ramon d’Abadal, cal tenir en
compte els seixanta-tres documents del segle IX i els cinquanta-sis del
X, que són l’apèndix del seu estudi Com neix i creix un gran monestir
pirinenc abans de l’any mil –Eixalada-Cuixà, tot i que part dels diplomes ja ﬁguren en La Catalunya Carolíngia.
L’autor d’aquest volum, en el Recull d’estudis d’història jurídica
catalana publicat per la Fundació Noguera, dóna a conèixer una breu
col·lecció documental amb el nom de Dotalies d’esglésies selvatanes
del bisbat de Girona limitada a documents del segle XI i un Diplomatari del monestir de Sant Pol de Mar, amb quaranta-vuit documents
dels segles X-XII.
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I, ﬁnalment, no es pot passar per alt l’edició anastàtica, feta l’any
1972, que ha resolt la fretura d’exemplars de la Marca Hispanica sive
Limes Hispanicus en la seva única estampació de l’any 1688.
El projecte de reproduir els diplomataris de Francesc Montsalvatge i Fossas és lamentable que no seguís avant, més encara si es
té en compte que a la seva edició, exhaurida des de fa mig segle, hi
ﬁgura nombrosa documentació altmedieval desapareguda.
El nostre aïllament, fora la capital, tal volta no ens ha permès
de recollir alguna notícia sobre la possible preparació d’alguna altra
col·lecció diplomàtica altmedieval.
Fins ací arriba el que poguérem dir l’any 1991 quan era publicat
el present estat de la qüestió amb els altres treballs del Symposium
Internacional sobre els orígens de Catalunya, però avui ens cal proclamar amb satisfacció el veritable estol de col·leccions diplomàtiques
de l’alta medievalitat que han anat veient la llum dia rere dia.
Cal saludar, en primer lloc, la continuïtat, per l’Institut d’Estudis Catalans, de la Catalunya Carolíngia iniciada per Ramon d’Abadal,
amb l’aparició, l’any 1999, del volum IV en tres llibres que comprenen
els comtats d’Osona i Manresa, a cura de Ramon Ordeig, i el 2003 el
volum V en dos llibres sobre els comtats de Girona, Besalú, Empúries
i Peralada, per Santiago Sobrequés, Sebastià Riera i Manuel Rovira,
amb revisió de Ramon Ordeig.
El mateix IEC ha publicat, sota la revisió d’Anscari Maria
Mundó, el Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba a cura
d’Eduard Junyent.
L’any 1993, Agustí Altisent presenta el Diplomatari de Santa
Maria de Poblet, anys 960-1177.
La benemèrita Fundació Noguera edita col·leccions diplomàtiques que en bona part són de documentació altmedieval: el 1993
dóna a conèixer el manuscrit de la Seu de Girona conegut per Cartoral de Carlemany distribuït en dos volums. D’aquest important cartoral ens cal esperar un tercer volum que aplegui el veritable tresor
documental transcrit en els amplis marges d’aquell manuscrit.
En la sèrie de la mateixa Fundació Noguera, el 1994, Albert Benet i Clarà ens ofereix un Diplomatari de la ciutat de Manresa, i l’any
1995 el Diplomatari de Santa Maria d’Amer d’Esteve Pruenca, els tres
volums de Pere Puig Ustrell d’El monestir de Sant Llorenç del Munt
sobre Terrassa. L’any 1997, dos volums del Diplomatari de la Catedral
de Tortosa, per Antoni Virgili; la Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel
de Girona, per J. M. Marquès, i la Col·lecció diplomàtica de la Seu de
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Girona per Ramon Martí. L’any 1998, X. Pérez Gómez ens dóna un
Diplomatari de la cartoixa de Montalegre, Andreu Galera el Diplomatari de la vila de Cardona, i Ramon Sarobe la Col·lecció diplomàtica
de la Casa del Temple de Gardeny, en dos volums. L’any 1999, sota la
direcció de Gaspar Feliu i Josep Maria Salrach, els tres volums d’Els
pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Borrell a Ramon
Berenguer I, i Jesús Alturo el Diplomatari d’Alguaire i el seu monestir
santjoanista de 1076 a 1244. L’any 2001, Pere Puig Ustrell amb Vicenç
Ruiz i Joan Soler, hi publica el Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria
d’Ègara, mentre que Antoni Virgili ho fa amb un tercer volum del seu
Diplomatari de la catedral de Tortosa. De l’any 2002, amb el qual cloem
la nostra relació, ens cal afegir a les copioses edicions diplomàtiques
de la Fundació Noguera, els dos volums d’Antoni Bach Diplomatari
de l’Arxiu Diocesà de Solsona i el de J. M. Pons i Guri i d’Hug Palou i
Miquel Un cartoral de la canònica agustiniana de Santa Maria del castell de Besalú i el segon volum del Diplomatari de la Seu de Vic.
Però encara resta molt a publicar i romanen inèdits cartorals
tan prestigiosos com els de la Seu d’Urgell i del monestir de l’Estany
i del Llibre Verd del Capítol de Girona.
Ja hem fet esment abans del Cartulario de Sant Cugat del Vallès,
publicat a nom de Rius i Serra, del qual es fa necessària una nova
edició per tal de cobrir les necessitats dels estudiosos, car l’anterior
s’esgotà molt aviat, així com també per a revisar-la com cal i inserirhi la integritat de cada document.
Però no n’hi hauria prou amb la publicació dels cartorals perquè, en el nostre tresor documental, és tant o més important, i àdhuc més de ﬁar, la documentació exempta. Els fons altmedievals que
romanen inèdits a l’Arxiu de la Corona d’Aragó formen un conjunt
immens, als quals cal sumar-hi els de procedència monacal. Els documents en pergamí del Capítol Catedral de Barcelona dels segles
IX-XII, la gran majoria inèdits, mereixen la seva divulgació en un diplomatari. També comença a estar a l’abast dels estudiosos la bona
col·lecció de documents altmedievals de què disposa —ara en vies
d’ordenació— la Biblioteca Nacional de Catalunya. Resta molt material inèdit als restants arxius eclesiàstics catalans, tant diocesans com
catedralicis, parroquials i conventuals, sense oblidar els provincials,
comarcals i locals, dels quals no podem fer esment en aquesta ràpida
i necessàriament incompleta exposició. Els arxius familiars i patrimonials de caràcter privat, de tant en tant, ens donen alguna sorpresa i ens permeten desfer la uniformitat de la tipologia documental
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dels fons altmedievals de procedència eclesiàstica i ens acosten al coneixement d’altres aspectes de la societat humana. Alguns d’aquests
arxius privats, formats per l’agregació de cases nobiliàries, són tan
immensos com inaccessibles als estudiosos, com esdevé per exemple
amb el del castell de Vilassar.
Però ací resten només els arxius privats de llinatges de segona
ﬁla, car els de les grans cases nobiliàries catalanes van emigrar, tal
com ho havien fet els seus amos per estar més acostats a l’escalf dels
reis d’Espanya i la seva corte. I el que fou pitjor, a més dels fons familiars, s’endugueren bona part de documentació pertanyent a la jurisdicció i govern de les seves baronies. Després de la guerra civil, els
anys 1939 i 1940 sortí molta documentació del comtat d’Empúries,
del marquesat d’Aitona, dels vescomtats de Cabrera i de Bas, baronies de Caldes i Llagostera i altres, amb destinació a l’arxiu de la casa
ducal de Medinaceli, que avui radica a Sevilla.70
Molta documentació historicojurídica ha sortit impunement a
l’estranger per manca d’interès en l’aplicació de les normes que haurien de protegir el patrimoni cultural del país. Altra es perdé per actes
vandàlics de la passada guerra civil.

70. L’any 1983, l’aleshores conseller de Cultura de la Generalitat, senyor Cahner,
inicià unes gestions amb la casa de Medinaceli amb vista a dipositar els fons de Catalunya
a Hostalric, en un ediﬁci propi d’aquells nobles. L’any 1987, el 15 de maig, se signà un
conveni entre el duc de Sogorb en nom de la casa de Medinaceli i la Generalitat per tal
de microﬁlmar els fons documentals procedents de Catalunya, tasca que ha estat seguida
amb la creació de dipòsits de microﬁlms de la fundació Ducal de Medinaceli al monestir
de Poblet, Castelló d’Empúries i Hostalric, bé que amb inexplicables limitacions pel que fa
a llur reprograﬁa.

DOCUMENTS SOBRE APLICACIÓ
DELS USATGES DE BARCELONA
ANTERIORS AL SEGLE XIII

Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15, 1993-1994, p. 39-46.

Els documents d’invocació o aplicació del dret al segle XII condueixen a la convicció que aviat existiren costums propis de Barcelona
posats per escrit. D’aquests costums, només arribaren a les compilacions del nostre dret els que foren inserits en l’aplec de materials
jurídics coneguts per Usatges de Barcelona, que, en el conjunt d’un
probable nucli originari i els seus adventicis, més que una col·lecció
o compilació consuetudinària, és un amàs de textos que comprèn
fragments de dret legislat de diverses procedències, tractats jurídics,
costums, jurisprudència, passatges que semblen pervenir d’algun
precepte del príncep o acordat o resolució de la cort comtal o reial,
algun d’aquests de respectable antiguitat, fragments de col·leccions
canòniques, interpretacions de la Lex Romana Visigothorum, bona
part de les Exceptiones Legum Romanorum, concordàncies amb les
Consuetudines Feudorum, resums d’acords de Pau i Treva, un passatge de l’Epitome Egidii, usos curials o usatges pròpiament dits, fragments de les Etimologies de Sant Isidor, incorporats directament o
tal volta a través de la col·lecció canònica d’Ivó de Chartres o del
Decret de Gracià, etc. Fins i tot s’hi acullen constitucions d’Alfons I i
de Pere I. També, cal fer esment de la presència de lleis del Liber iudiciorum, unes segons la seva versió normal i alguna altra adaptada a
la introducció del nou dret comú; aquesta presència de la llei gòtica,
normativa vigent aleshores, fóra inexplicable en un recull merament
consuetudinari o en una compilació amb força legal que volgués ser
complementària d’aquella llei. Hom pot arribar a creure, amb prou
fonament, que aquest aplec jurídic fos en el seu origen el mer promptuari d’un escrivà de la cúria barcelonina on s’hi anés inserint tot allò
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que podia desvetllar l’interès del seu redactor, o redactors successius,
i acabés per ser un llibre de consulta habitual. Tampoc es podria
excloure que d’aquests promptuaris en pogués existir més d’un; no
oblidem Marquilles en comentar l’usatge 144 Quoniam ex conquestione que Jaume I havia fet buidar en el llibre d’Usatges de Barcelona
els 26 següents que hi havia en una col·lecció que tenia el senyor del
castell de la Roca.1
Els esments documentats sobre l’aplicació del dret contingut en
els Usatges de Barcelona són molt escassos i força imprecisos, ﬁns a
les acaballes del segle XII.2
El 9 de gener de 1148, en conveni entre Robert Bordet i l’arquebisbe de Tarragona Bernat de Tort, en determinar sobre l’administració de justícia s’estableix que procediria secundum leges et consuetudines Barchinonensis curie.3
El 9 de febrer de 1149, un altre conveni del mateix Robert Bordet amb l’arquebisbe sant Oleguer també decideix que a Tarragona
iudicabunt supradicti iudices negocia civitates secundum leges et bonas consuetudines Barchinonensis curie.4
En un iudicatum indatat, que Balari situa entre 1131 i 1162,5
—que tal volta es podria reduir entre 1148 i 1150—, en plet entre
el comte Ramon Berenguer IV i Galceran de Sales, ...iudicavit curia
quod fortitudinem novam quam Gaucerandum fecit apud polium sine
licentia comitis stet inde ad voluntatem comitis destruendi aut remanendi, sicut in lege usuaria continentur. En això concorda amb l’usatge De magnatibus vero (n. 93 segons l’ordre dels comentaristes),6 possiblement a base d’una redacció originàriament distinta.

1. PONS I GURI, J. M. «El dret als segles VIII-XI», Symposium Internacional sobre els
orígens de Catalunya (segles VIII-XI), Barcelona, 1989.
2. BALARI I JOVANY, J., Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1989, p. 455-466.
BASTARDAS I PARERA, J., Sobre la problemàtica dels Usatges de Barcelona, Barcelona, 1974,
p. 38 i ss. IGLESIA FERREIRÓS, A., «La creación del Derecho en Cataluña», Anuario de Historia
del Derecho Español, XLVII, 1977, p. 271-277.
3. FONT I RIUS, J. M., Cartas de población y franquicias de Cataluña, vol. I (textos),
Barcelona-Madrid, 1969, document n. 66.
4. MARCA, P. DE, Marca Hispanica, París, 1688, apèndix CCCCVI.
5. BALARI, cit., p. 455.
6. «...nec castrum contra principem noviter hediﬁcare... cum requisitus fuerit a
principe, castrum relinquat vel destruat et fortitudinem ei reddat...»
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L’any 1157 Ramon Berenguer IV reclama per intestia i eixorquia a Pere de Puigvert, fonamentant la pretensió en el fet que segons ...mores curie Barchinonensis... quia ﬁlius Arnalli Petri obierat
intestatus et sterilis, prefatum honorem... debere reverti (ad dominum)
secundum mores curie Barchinonensis. La resolució dels jutges decideix Si Petrus possit probare esse verum quod approbat iuste tenere
quod possidet, salvo iure comitis superius scripto, secundum mores
Barchinonesis curie de intestatis et exorquiis militibus.7 Balari suposa
que això es refereix a l’usatge Si a vicecomitibus (n. 31 dels comentaristes), però aquest no tracta de la incorporació dels béns afectats al
senyor, sinó del dret d’aquest a elegir entre els descendents del difunt
intestat. En canvi, l’usatge 138 De intestatis s’hi correspon, bé que no
tracti en aquest cas d’una reversió íntegra al senyor, sinó tan sols de
part dels béns, si és que no hi ha sobrevivència de descendents, muller o pares del ﬁnat, circumstància en la qual hauria la totalitat. Pel
que fa als eixorcs, l’usatge 69 Item statuerunt siquidem, estableix la
reversió de l’immoble, quan es tracta de nobles, magnats, cavallers i
burgesos que moren sense descendència, si es tracta de béns mobles
consent que l’eixorc pugui disposar-ne a favor dels seus ascendents
i de les ànimes d’aquests en cas de premoriència, tot fent esment del
popular principi del Digest i la Instituta, quod principi placuit legis
habet vigorem, que ens fa creure en la formació, o almenys en una
revisió, d’aquest usatge en l’etapa d’introducció manifesta del dret
comú regnant ja Alfons I.
El 23 d’abril de 1160, Arnau de Montserrat s’obligà amb el seu
senyor Berenguer Reverter a entregar-li el castell de la Guàrdia i altres que tenia per aquest ...donem tibi potestatem supradictum castellum infra X dierum, sicut constitutum est in Barchinonensi curia.8 Ací
es parla d’un constitutum de la cort de Barcelona on es ﬁxa el termini
de 10 dies dins del qual calia que el vassall retés la potestat del castell
quan li fos demanada pel senyor, termini que no veiem ﬁxat en els
Usatges que tracten del lliurament de la potestat de castells,9 però
que una mica més tard recull el capítol Si duo vel tres de les Commemoracions de Pere Albert, que esdevindrà costum general de la terra
quan no s’hagi convingut un termini especial.

7. BALARI, cit., p. 456.
8. RIUS I SERRA, J., Cartulario de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 1945-1947,
doc. 1030.
9. Usatge 29 (Magnates), 42 (Potestatem) i 93 (De magnatibus vero).
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El 13 de novembre de 1163, el comte d’Urgell Ermengol VIII
donà carta de poblament als habitants d’Agramunt, en la qual estableix que homicida vel latro vel raptor det ﬁduciam et faciat directum
secundum usantiam Barchinone civitatis ville,10 cosa que tal volta pugui tenir alguna relació amb l’usatge 28 De omnibus namque. Però
el que té més interès del cas és l’aplicació dels usos barcelonins al
comtat d’Urgell.
La famosa assemblea de Fondarella de l’any 1173 exclou de pau
i treva els ...proditores dominorum suorum qui, secundum consuetudinem scriptam, innocentiam suam purgare noluerint,11 capítol que
pot servar relació amb els usatges 43 Si quis in curia, 44 Similiter si
senior i, sobretot, amb el 45 Si quis a potestate quan determina que el
bausador expiare se debet.
El conveni tingut a Montsó el gener de 1179 entre Alfons I i
Bertran de Sant Esteve, sobre el castell de Carboneres, amb la mateixa imprecisió, esmenta que la cessió d’aquest es fa ad consuetudinem
et fuerum Barchinone... sic se habet Bertrandus, ut superius dictum
est, predictum castrum per dominum regem in perpetuum ad consuetudinem et fuerum Barchinone in omnibus,12 insegura referència als
usatges 29 (Magnates), 42 (Potestatem), 76 (Auctoritate et rogatu) i 93
(De magnatibus vero), però clara aplicació en aquest cas dels usos de
Barcelona a la ratlla d’Aragó.
Tenen interès per acreditar l’existència d’uns costums escrits i
l’obligatorietat de la seva aplicació, algunes constitucions de l’assemblea de pau i treva celebrada a Girona el 13 d’agost de 1188 i poc després conﬁrmada a Vilafranca del Penedès. Als infractors de la treva
els era imposada la pena de LX solidos quos emendet pro treuga fracta»
si no han comès delicte penat pels costums escrits, nisi fuerit tale factum quod importet aliquam penam secundum tenorem consuetudinis
scripte prestandis insuper si fuerit... Conventos autem a dominis suis
de traditione, sive de bausia, qui secundum consuetudinem scriptam
innocentiam suam purgare noluerint, ab hac pace sive securitate tam
eos cum hominibus et honoribus suis quam eorum coadiutores excludimus et excipimus... Item volumus quod occasione huius constitutionis in nullo derogetur usatica scripta, scilicet in dandis potestatibus

10. FONT I RIUS, cit., doc. 122. Marca Hispanica, cit., ap. CCCL.
11. Marca Hispanica, cit., ap. CCCCLXVI.
12. MIQUEL I ROSELL, F., Liber Feudorum Maior, vol. I, Barcelona, 1945, doc. 27.
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castrorum a vassallis vel omnibus aliis. Item statuimus quod si aliquis
contra consuetudinem scriptam venire pressumpserit, si dampnum
sibi vel suis coadiutoribus datum fuerit, non requiratur nec emendetur
pro pace fracta.13 Després de tenir en compte la doctrina dels usatges
43, 44 i 45 sobre expiació o purgatio de la bausia, posa especial interès a deixar ben clar que els acordats de l’assemblea no deroguen els
usatges. El darrer dels paràgrafs transcrits Item statuimus etc. serva
relació amb els usatges 42 (Potestatem) i 29 (Magnates).
Però el primer esment clar i precís de la invocació en dret d’un
usatge concret i ben identiﬁcat pel propi nom, l’hem trobat en el iudicatum de 30 d’agost de 1161, en litigi entre l’Església d’Urgell i un
bisbe Bernat, d’una part, i Pere de Vilamur i la seva muller, de l’altra,
es resol a favor de l’església propter singulare ius sacrosancte ecclesie
a principibus indultum quo dicitur quod illud iuris est sanctorum nec
etiam longinquam CC annorum possessione aliquis retinere potest.14 O
sia el contingut de l’usatge Hoc quod iuris est sanctorum ací no atribuït a un usatge sinó a un especial precepte dels prínceps, tal volta
al·ludint a Ramon Berenguer I i Almodis.
Un altre iudicatum de 3 d’abril de 1196, en conﬂicte entre el Capítol de la Seu de Barcelona i Guillem Eimeric, es decideix pel bisbe
Ramon de Castellbell assessorat pel degà dels canonges Ramon de
Caldes, Arnau de Caldes i el primicer Berenguer.15 L’al·legació que els
canonges fan en defensa de llur interès, s’oposa a l’aplicació d’un pretès costum, contrari al dret diví i als Usatges: ...allegabant predictam
consuetudinem et per Usaticos esse reprobandam et reiciendam. Reperitur enim constitutum in Usaticis: «Hoc quod iuris est Sanctorum
nemine posset impedire, nec pro suo iure defendere vel retinere, etiam
si longinquam ducentorum annorum possessionem inde habuisset.»
Et in hoc dicebant concordare usaticos cum sacris canonibus in quibus continetur decimas a laicis prescribi non posse. Al·leguen també
normativa canònica segons les qüestions III, IV i VII de la causa XVI
de la 2a part de la Concordia discordantiarum canonum.16 Aquesta in-

13. VILLANUEVA, J., Viage Literario a las iglesias de España, Madrid, 1850, vol. XIII,
ap. XLVII.
14. Apèndix, document I.
15. Apèndix, document II.
16. Els jutges prescindeixen ací de la llei gòtica encara vigent aleshores, adient al
cas, com eren les lleis contingudes al llibre I (De ecclesiasticis rebus) del llibre V del Liber
iudiciorum, acollint-se al dret comú del Decret de Gracià i a l’usatge 114, més favorables a
la tesi del Capítol barceloní.
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ﬂuència del dret comú es mostra també en la terminologia emprada
en la redacció de la sentència.17
De poc abans de cloure’s aquella dotzena centúria, cal fer esment d’un iudicatum de 8 de novembre de l’any 1200, on es fa clara
aplicació dels usatges que tenen els números d’ordre 57 i 114 segons
els comentaristes, expressant-ho de manera que no permet cap dubte. En aquella qüestió, tinguda entre l’Església de Solsona i particulars, els jutges Pere de Bassa i Pere de Solanelles decideixen: ...Super
tenedones quas R. de Fraxino tenet et afﬁrmat esse alodium in quo non
habet titulum, dicit quod debet averare per illum usaticum «Fevum
quos tenuerant milites». Nos vero iudices generaliter dicimus et adiudicamus quod ecclesia non recipit duellum neque huismodi avalamentum. Item dicimus quod usaticus iste non habet hic locum, quia non
loquitur nisi de feudis, et quia questio est de alodio non facit pro R., et
quia ipse vult se tueri prescripciones et dicit se longo tempore possedisse, dicimus quod prescripcio etiam CC annorum non facit contra ecclesiam, solum illum usaticum «Hoc quod iuris est sanctorum». Ideo
iudicamus illud esse feudum et non alodium...18 En totes tres resolucions hom hi veu l’aplicació de l’usatge Hoc quod iuris est sanctorum,
que li correspon el número 114 segons l’ordre dels comentaristes. Cal
notar que en el que s’albira com una transcripció literal de l’esmentat
usatge, els manca llur expressió a vel potestum aut castrorum terminatorum, omissió que, més que a una primitiva redacció de l’usatge,
pot pervenir del fet que en els tres casos només eren objecte de controvèrsia els drets de l’Església.
Tant poant en les col·leccions diplomàtiques a l’abast, com amb
la curosa recerca dels materials encara inèdits dels nostres arxius, sobretot en els fons de pergamí de l’arxiu comtal de Barcelona, tal volta
s’arribarà a tenir notícies més reculades i prou precises que ajudin a
resoldre l’enigmàtica formació dels Usatges.

17. Vegeu la qualiﬁcació d’instrumentum aplicada a les escriptures i l’ús del mot
emphiteusis que, en aquesta etapa d’introducció del dret romà, només l’anirem trobant
en textos cultes com col·leccions consuetudinàries obra de juristes, alguna constitució o
sentència; el seu ús en la contractació documental no s’imposarà ﬁns al trencall dels segles
XIII-XIV.
18. BACH, A., Col·lecció diplomàtica del monestir de Santa Maria de Solsona,
Barcelona, 1987, p. 116-117.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I
1161, agost, 30
Judici i sentència favorables a l’Església d’Urgell i al bisbe Bernat, contra les al·legacions de Pere de Vilamur i la seva muller Estrània,
sobre la pertinença del castell de Montferrer.
ACU, pergamí original, 93 × 355 mm, n. 985.
Cebrià BARAUT, «Els documents dels anys 1151-1190 de l’Arxiu Capitular de la Seu
d’Urgell», Urgellia, 10, 1990-1991, p. 76-77.

Hec sunt iudicia que data fuerunt inter domnum B. urgellensem episcopum et canonicos eiusdem Sedis et P. de Vilamur et Estraneam uxorem suam
de IIIIª parte castelli Montisferrarii, de quo castello diu fuerat contencio inter
urgellensem ecclesiam et milites de Montisferrari. Datis itaque ﬁdeiussoribus
a P. de Vilamur pro Dtis aureis quod Estranea uxor sua ratum haberet ac ﬁrmaret quicquid ibi iuste iudicatum esset super hoc, pro eo quod lex gotorum
iubet quod si maritus causam uxoris dicere voluerit tali se obliget vinculo cautionis quo uxor negotium eius non revolvat. Conquestus est domnus episcopus
pro se et canonicis de predictis P. de Vilamur et Estranea qui auferebant beate
Marie IIIIam partem Montisferrarii, quod castellum G. Arnalli de Monteferrario
ad quem de iure spectabat, tum successione et donacione parentum tum etiam principis largitione, dederat olim beate Marie cum omni integritate, sicut
in carta sua donationis resonat, quam episcopus ibi presencialiter ostendebat.
Addiciebat insuper episcopus quod Ferraria, que diu fuerat propter hoc in excomunicatione, recognovit et concessit beate Marie in suo testamento potestatem
eiusdem castri, et mandavit ﬁlia sua P. et genero suo Alegret quod facerent inde
hominium episcopo et canonicis sicuti et fecerunt et quod daren potestatem.
Hostendit predictus episcopus et verbis et instrumentis quod Estranea ﬁlia predicte Ferrarie, post longam similiter excomunicationis sententiam, recognovit
hoc beate Marie et tam ipsa quam ﬁlia sua Estranea fecerunt inde hominium B.
episcopo, et ut ﬁrmius esset A. de Montferrer consanguineum et militem suum
ei comendaverunt, qui hominio et sacramento hoc conﬁrmavit. His omnibus
racionibus predictum castrum iuris beate Marie esse afﬁrmabat. E contra P. de
Vilamur habito consilio cum amicis suis, G. videlicet de Pinos et R. de Castelbo
ac P. de Vilamur patre suo et A. Petri de Malmercad ac B. de Orcald et A. de
Castels et B. de Alb et aliis quam pluribus, respondit quod quascumque epis-
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copus hostenderet raciones vel cartas, antecessores suos semper possederunt
castrum illud et urgellensis ecclesia nunquam possedit. Hostendit insuper donacionem quandam quam comes Urgelli fecit A. Daconis et G. Arnalli ﬁlio suo
de villa et termino Montisferrarii quod totum dedit illis ad propium alodium.
Cuius responsionis replicando respondit episcopus quod possessionem quam
ipsi pretendebant numquam inconcussam habuerunt. De eo vero quod dicebant
urgellensem ecclesiam nunquam hoc possedisse, episcopus tradi[dit] scripturam
et hominia et sacramenta que ipse et urgellensis ecclesia inde receperat, pro rei
tradicione et legitima possessione se habere dicebat. Donationem autem comitis
Urgelli quam ipsi pretendebant, episcopus ipse et pro ecclesia sua facere dicebat,
quoniam A. Dachonis qui hoc cum ﬁlio suo G. Arnalli adquisierat ad proprium
alodium dederat hoc et omnia alodia sua eidem ﬁlio suo G. ad suam voluntatem
faciendam, et hoc legitimo instrumento hostendebat. Ipse vero G. Arnalli sicut
iam dictum est dederat hec et alia multa urgellensi ecclesie. His itaque allegacionibus ex utraque parte auditis G. urgellensis ecclesie sacrista et eiusdem ecclesie
G. primicherius, iudices ad hoc electi, videntes instrumenta urgellensis eclesie que episcopus proferebat esse legitima et nichil contra adversa parte esse
opositum, cognoscentes etiam quod possessio quam P. de Vilamur pretendebat
ei de iure suffragari non poterat, tum propter singulare ius sacro sancte ecclesie a
principibus indultum quo dicitur, quod illud quod iuris est sanctorum nec etiam
longinquam CC annorum possessione aliquis retinere potest, tum etiam propter
multiplicem interrupcionem iusticie repulsarum, excomunicacionum, hominiorum, sacramentorum a personis quibus competebat factorum, que omnia legitimis instrumentis intercessisse monstrabantur. Animadvertentes insuper predicti
iudices quod donacio comitis Urgelli quam P. de Vilamur pretendebat magis
pro urgellensis ecclesia et episcopo quam pro alia parte faciebat, pro eo quod
A. Daconis hoc et alia alodia predicto G. ﬁlio suo donavit ad suam voluntatem
faciendam, et ipse G. per scripturam donacionis hoc castrum urgellensi ecclesie
dedit, propter hec omnia supradicta prephati iudices prelibatum castrum cum
omnibus sibi pertinentibus urgellensi ecclesie adiudicaverunt et omnes fructus a
tempore mote controversie, preter illos qui necessario vel utiliter in melioracione ipsius castri restituendos censuerunt impensi sunt.
Sig†num P. de Vilamur maritum Estranee, qui hec iudicia concedo et laudo. Sig†num Estranee que similiter concedo et laudo hec iudicia. Sig†num G. de
Pinos. Sig†num P. de Vilamur. Sig†num A. Petri de Malmermad. Sig†num R. de
Castelbo. Sig†num Berengarii de Cardos. Sig†num B. prioris urgellensis ecclesie.
Sig†num A. archidiachoni. Sig†num Berengarii archidiachoni. Sig†num G. de
Taus. Sig†num A. Sancti Stephani. Sig†num P. Girberti prepositi et statoris. Hoc
scriptum propia subscripcione ﬁrmavit Estranea uxor Petri de Vilamur in prato
de Pontibus quod est inter villam de Archavel et valdem Sancti Iohanis. Sig†num
Bernardi uregellensis episcopi. Sig†num G. sacriste. Sig†num B. primicherii, qui
hec iudicia dederunt.
Actum est hoc III kalendas setembris, anno dominice incarnacionis
MCLXI, XXIIII regni francorum L[udovici] I[unioris].
Ber[nardus] subdiachonus scripsit hec rogatus in prefato die et (s. man.)
anno.
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II
1196, abril, 3
Sentència del bisbe Ramon de Castellbell en conﬂicte entre el Capítol de
la Seu de Barcelona i Guillem Eimeric.
ACCB. Liber Antiquitatum I, f. 116, doc. 291.

Hoc est iudicium inter Barchinonensem Ecclesiam et Bernardum Eimerici, super honorem qui fuit Saxii defuncti, in multis capitulis.
Universitati cunctorum innotescat causam diu fuisse agitatam inter Ecclesie Barchinonensem et Guillelmum Eimerici, super honorem quem Saxius,
quondam defunctus, tenebat pro Barchinonensi Canonica in suburbio Barchinone, prope ecclesiam Sancte Marie de Mari.
Petebant siquidem canonici predicte ecclesie a Guillelmo Eymerici supradictum honorem sibi restitui, asserentes eum nullum ius in predicto honore
habere. Preterea conquerebantur, quod et si esset verum aliquo iure vel ratione predictum honorem ad eum pertinere quod auferebat eis decimas et partem
suam de stabilimentis et alia iura et exeunta que, ratione dominii, debet quisque
habere in alodio suo, itaquod nolebat eis dare nisi solummodo X et VIII mancusos, quos prefatus Saxius solebat dare pro censu predicti honoris.
Ad hec, respondens Guilelmus Eymerici, dicebat empcionis iure predictum honorem ad se pertinere. Emerat eum tres partes dicti honoris a Bernardo
Peregrino, qui habebat partem dicti honoris ex dimissione Saxii, et alia parte ex
emptione quan fecerat a quibusdam nepotibus Saxii. Quarta vero parte predicti
honoris, dicebat se emisse ad Agnete Poma et Morbio viro suo ad quos predicta
quarta pars pertinebat. Decimas autem asserebat idcirco se non debere dare,
quia non erat consuetudo in Barchinonensi civitate quod de stabilimentis vel aliis exeuntis domorum darentur decime. Similiter afﬁrmabat non esse consuetum
ut de stabilimentis vel aliis exeuntis domorum acciperet dominus alodii aliquam
pertem ratione dominii, nisi solummodo censum statutum et consuetam partem
de vendicionibus et obligationibus factis per primo amphiteota. De venditionibus vero et obligationibus factis a secundis vel terciis vel deincebs emphiteotis
dicebat, similiter, no esse consuetum aliquam partem accipere dominum alodii
vel requirendo eius consensum.
Ex adverso respondentes, predicti canonici dicebant se non scire nec credere Guillelmi Eymerici emisset predictum honorem a Bernardo Peregrino, tum
quia nec instrumentum emtionis quod consuetum est semper ﬁeri de venditionibus rerum inmobilium poterat inde ostendere tum etiam quia ipse B. Peregrini
asserebat se nunquam ei vendisse, non tamen etiam alia ratione qui non erat
verissimile ipsum taliter super predicto honore cum dicto Bernardo transegisse
in medietatem tantum inde haberet si verum esset. Adicientes quem et si constaret cum predictum honorem emisse a Bernardo Peregrino quod ex tali emptione
nullum ius poterat sibi vendicare, cum consensus Ecclesie Brachinonensis cuius
erat alodium non intervenisset; et irrita debet esse secundum iura rerum ecclesiaticarum venditio facta sine connivencia et subscriptione clericorum. Super
quarta vero parte predicti honoris quam dicebat dictus Guillelmus se emisse ab
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Agnete Poma et Morbio viro suo, de qua etiam ostendebat instrumentum ﬁrmatum et subscriptum a Berengario barchinonensi sacrista ad quem pertinebat
dictus honor ratione prepositure mensis aprilis quam ipse retinebat, concedebat
predictus Berengarius se revera subscripsisse in eo instrumento et consensisse venditionem predicte quarta partis, et petebant ipse et iam dicti canonici de
prephata quarta parte dari sibi decimas et partem suam de stabilimento et de
omnibus aliis exeuntis. Dicentes non posset excusari dictum Guillelmum ab horum prestatione, eo quod asseveraret non esse consuetudinem in Barchinonensi
Civitate predicta vel prestari. Licet enim quidam maliciose et contra ratione differebant aliquando solvere decimas et alia, que pro prediis ecclesiasticis solvere debebant, quandoque nimia clericorum patientia et mansuetudine in horum
exactione interveniente, cum in aliter sepe sustinere ius suum sibi auferri quam
cum parrochianis suis ad lites et contentiones venire, non tamen huiusmodi consuetam violenciam poterant vel debebant adini quam consuetudinem trahere,
ut sub hac occasione quasi sub obtentu consuetudinis vellent semper decetero
predicta usurpare. Si enim hoc admiterent iudicantes, nichil aliud esset quam
eos in malicia sua et errore fovere et concendere ut, ex delicto suo ex quo merebatur peti penam, consequerentur compendium. Pretera dicebant quod non
poterat dictus Guilelmus se tueri tali consuetudine qua ex predicta usurpatione
seu violentia duxisset originem. Erat enim iniqua et perniciossa et divino et humano iuri contraria, nam decimas et primicias sacerdotibus et levitis a populo
ﬁdeliter esse reddendas Divine Legis sancxit auctoritas, ut de sorte Domini viverent qui in eius sortem conumerantur. Sic enim asserebant Dominus dixisset
per prophetam: «Inferte omnem decimationem in orreum meum, ut ﬁt cibus
in domo mea», et it erum: «Quia michi non reddidstis decimas et primicias,
idcirco in fame et peniti me maledicti estis.» Cum igitur decime ex iure divino
debeantur et, ex constitutione Sanctorum patruum, qui eas dare noluit a Sancte
Ecclesie comitente velut sacrilegii et transgressores divini precepti separentur,
constat predictam consuetudinem divino iuri esse contrariam, ideoque non esse
servandam, ne divinis mandatis auctoritas huiusmodi preiudicium inferat. Nam
et alias dicebant esse constitutum in legibus consuetudinem que legi scripte vel
rationi obviat nullius esse momenti si ergo consuetudo legem humanam vincere
non poterat nullo minus legem divinam vencere debabat. Item asserebant nullam
consuetudinem posse valere in eo casu ubi nec lex scripta nec pactum expressum
admittitur, sed in presenti questione neque lex scripta neque pactum expressum
reciperetur abrogans ius divinum. Ergo nec predicta consuetudo poterat abrogare. Item allegabant predictam consuetudinem ut per Usaticos esse reprobandam et reiciendam. Reperitur enim constitutum in Usaticis: «Hoc quod iuris
est sanctorum nemine posset impedire, nec pro suo iure defendere vel retinere,
etiam si longinquam ducentorum annorum possessionem inde habuisset.» Et in
hoc dicebant concordare usaticos cum sacris cannonibus, in quibus continetur
decimas a laicis prescribi non posse. Et sic probabant per supradictas rationes
eaque divini iuris sunt, nulla consuetudine nec occasione alicuius prescriptionis seu longinque possessionis posse retineri ab iniustis detentatoribus. Insuper,
ad hoc convincendum, allegabant aliam rationem quam solam sibi et sine predictis posse sufﬁciere asserebant, nam cum Barchinonensis Ecclesia stabilisset
quondam predictum suum honorem et retinuisset sibi decimas et habuisset et
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accepisset ibi eas, postea semper usque modo, donec Guillelmus Eymerici hediﬁcarevit ibi villam non poterat videri consentaneum rationi, ut propter hediﬁcationem eius, quia transmutasset rem in aliam formam. Unde conditionem suam
fecisset valere meliorem, debebat ecclesia amittere decimas quas in suo alodio
retinuisset; et propterea quia regula erit iuris antique neminem debere locupletari cum alterius iactura et quem nunquam de iure licebat alicui ren quem alieno
nomine possidebat transﬁgurare in eam formam unde condicio sua efﬁceretur
valde melior, et domini cuius nomine possidebat admodum deterior; dicebant
Guillelmus Eymerici vel debere eis dare decimas de villa quam hediiﬁcaverat in
alodio ecclesie, vel debere restituere alodium in eam formam in quan prius erat,
ut ex inde possent percipere decimas quas ex eo percipere consueverant.
Ad hec respondens, pars Guillelmi Eymerici afﬁrmabat ipsum Guillelmum
revera emisse tres partes predicti honoris a Bernardo Peregrino et Bernardum
promississe in sibi facere instrumentum et Petrum sacristam predecessorem
istius ad quan pertinebat iamdictus honor ratione prepositure mensis aprilis
quam tenebat, promisisse sibi ﬁrmare instrumentum et accepisse de suo pro
huiusmodi ﬁrmatione C solidos. Verumtamen contingit quod non fuit completum neque ﬁrmatum predictum instrumentum, ea ratione quia dictus Bernardus
promisit quod faceret illud ﬁrmari a quibusdam nepotibus suis apud Montempessullanum et post ea non reduxit ipsum, et ita non fuit ﬁrmatum neque completum. Preterea produxit quoddam instrumentum transactionis quam fecerat
dictus Guillelmus Bernardo Peregrino super iamdicto honore, quem predictus
Bernardus negabat se ei vendidisse, allegans Berengarium Barchinonensem sacristam ad quam pertinebat predictus honor ratione prepositure mensis aprilis
et sub cuius examine litigaverat cum dicto Bernardo, promisisse sibi ﬁrmare
predictam transactionem, et quod ipse Guillelmus daret sibi pro huiusmodi ﬁrmatione IIIIor libras et ideo dicebat dictum Berengarium videri consensisse ut
ipse haberet hunc honorem eo quod passus fuisset eum litigare de hoc honore
sub examine quod et quia promisisset ei se ﬁrmaturum transactionem. Aliis vero
allegationibus factis a canonicis super decimis et super aliis exeunti predicti honoris respondit eodem modo quo supra responderat.
Ex adverso dictus Berengarius et ceteri canonici, insultantes confessioni
facte super instrumentis non ﬁrmatis, asserebant quod et si verum esset iusta
predictam confessionem memoratam intercessisse venditioni tamen secundum
ratione iuris scripti nullius momenti eam debere censeri eo quod instrumentum
promisse venditionis secundum prephata confessione non fuisset completum
neque ﬁrmatum a predicto Petro sacrista nec ab aliis quorum ﬁrmamentum erat
necessarium. Consimili modo respondebant instrumentum transactionis nullas
vires habere contra eos, propter eandem scilicet ratione quia non esset ﬁrmatum,
nec eis obesse quod sub eorum litigasset cum prefato Bernardo cum protestati
fuisset, salvo suo iure causam eorum examinare. Consimili ratione respondebat
dictus Berengarius non debere nocere ecclesie conventione de ﬁrmanda transactione antequam scribiretur facta, cum propterea noluerit causa ﬁrmare nec
peccuniam eius accipere, quia cognovisset iura ecclesie in conscriptione eius
fuisset omissa et diminuta.
Supradictis itaque rationibus auditis et diligenter inspectis, visis etiam instrumentis ex parte Guillelmi Eymerici productis et atenctus perlectis et perscru-
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tatis, ego Raimundus, Dei gratia Barchinonensis episcopus, assidentibus michi
Berengario primicherio et Raimundo decano et Arnaldo de calidis, pronuncio
vendicionem trium parcium predicti honoris quam Guillelmus Eymerici asserit
sibi fuisse factam a Bernardo Peregrino propter rationes superius dictas non
valere, nec dictum Guillelmum posse ius aliquod ex ea venditione contra Barchinonensem Ecclesiam sibi vendicare. Item pronuncio ﬁrmam et stabilem esse
illam venditionem quarte partis predicti honoris quam dictus Guillelmus dicit
fuisse sibi factum ab Agnete Poma et Morbio viro suo, et de qua etiam ostendit
publicum instrumentum a predicto Berengario Barchinonensi Sacrista ﬁrmatum et corroboratum. Item pronuncio super questione decimarum suprascriptis
rationibus cum diligencia perlectis et examinatis, et habito super eis et requisito
multorum sapientum consilio, quod Guillelmus Eymerici debet solvere Barchinonensi Ecclesie de omnibus exeuntis que de predicto honore perceperit, vel
debet ipsum honorem reducere in pristinam qualitatem et statum, ut possit ex eo
Barchinonensis Ecclesia eas sine diminutione percipere decimas quan inhabere
consueverat. Item pronuncio quod dictus Guillelmus Eymerici non debet nec
potest de iure alicui obligare vel vendere vel donare vel perpetuo stabilire predictum honorem sine consensu Barchinonensis Ecclesie cui est alodium. Legibus
enim et moribus est constitutum ut in alienatione rei que alieno nomine possidetur consensus domini necessario requiratur et pro permissione et subscriptione
pars ei certa eius quod pro alienatione accipitur dependatur; aliter enim si ﬁat
irritum et cassum iudicatur, et res a domino imparatur.
Actum est hoc III nonas aprilis anno Domini MCXCVI.
Raimundus levita atque decanus subscribo.
Sig†num Arnaldi de Calidis.
Sig†num Berengarii Barchinonensis Primicherii.
Ego Raimundus Barchinonensis Episcopus subscribo.
Ego Bernardus diaconus scripsi hoc iudicium et feci hoc sig†num die et
anno preﬁxo.

EL DRET COMÚ A CATALUNYA

Forma part del treball més extens «Corpus Iuris», Documents jurídics de la història
de Catalunya, Barcelona, 1991, p. 111-134.

La gran obra legislativa de Justinià, per bé que fos promulgada
per a l’Imperi Romà Bizantí, no va ser desconeguda del tot a Occident, encara que no hi tingués força d’obligar.1 Però en arribar al
segle XII començà a ser objecte d’estudi cientíﬁc, puix que en el dret
compilat de Justinià hom hi trobava una perfecció no assolida per
les col·leccions jurídiques occidentals. Guarnerius, més conegut per
Irnerius, possiblement d’ascendència germànica, que en un començ
fou professor de gramàtica a Bolonya i després jutge i funcionari de
l’emperador Enric V, és el primer dels que amb tota certesa es poden
incloure entre els que es lliuraren de manera cientíﬁca al conreu del
dret segons els textos justinianeus, i féu d’aquella ciutat el centre universitari que va atreure estudiosos d’arreu d’Europa. Per obra d’Irneri
i dels seus deixebles, l’estudi del dret a l’entorn del Corpus Iuris esdevingué un moviment cientíﬁc que s’escampà a tota l’Europa cristiana,
car en el dret justinianeu, trasplantat i renascut a Occident, hom hi
veia la raó posada per escrit. Bé que l’expansió del dret romà ressorgit l’hem d’agrair sobretot als primers deixebles d’Irneri, cal tenir en

1. La butlla del papa Joan VIII, adreçada des de Troyes als bisbes, eclesiàstics,
comtes i altres potestats d’Hispània i de la Gòtia, el 18 d’agost de 878, fa esment del fet
que «inspectis legibus Romanis, ubi habebatur de sacrilegiis, invenimus ibi a Iustiniano
imperatore, legem compositionis sacrilegii...» (ABADAL, R. D’, Catalunya Carolíngia, 2a part,
Ginebra, 1952, pàgs. 436-437). La citació és referida a la llei Si venerabilis ecclesiae, del
títol d’Episcopis et clericis, etc. tercer del llibre I del Còdex de Justinià. Ivó de Chartres
(1040-1116) fa també aplicació del Corpus Iuris especialment en el seu Decretum. Cf. el
nostre «El dret als segles VIII-XI», Symposium Internacional sobre els orígens de Catalunya,
Barcelona 1991, vol. I, p. 131-159. Cf. també SAVIGNY, F. K., Història del dret romà a l’edat
mitjana, t. II, cap. XV.
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compte que aquest no tan sols s’havia lliurat al seu estudi i docència,
sinó que, des d’un punt de vista pragmàtic, també inﬁltrà les noves
doctrines en un formularium tabellionum, avui perdut, però que fou
un dels vehicles de la difusió i, sobretot, de l’aplicació d’aquell dret
entre el notariat.
Els textos justinianeus, glossats i reelaborats per aquells cientíﬁcs, haurien trigat més —o potser no haurien arribat— a esdevenir
dret positiu de l’Occident cristià, sense concórrer-hi altres circumstàncies favorables, perquè el dret no s’imposa per un senzill moviment cientíﬁc sinó per l’imperi de la potestat o bé per mitjà del fenomen de biologia jurídica que crea el costum.
En aquell temps, entre 1145 i 1153, es propaga per Europa un
recull canònic, Concordantia discordantiarum canonum de Gracià,
que en el llibre primer insereix decrets dels papes Gelasi (any 500)
i Lleó (848-856), en els quals es mana complir les disposicions dels
emperadors i estableixen com a principi que no és lícit infringir les
lleis romanes, en la qual cosa hom trobà una ratio per a l’estudi i aplicació del dret de Justinià en la seva plena renaixença. La gran difusió
d’aquest Decretum Gratiani, especialment a Bolonya i noves universitats, li feren guanyar un prestigi que, en un món tan eclesiàstic com
aquell, havia d’ajudar a la penetració del nou dret civil.
El 1155, Frederic I, conegut per Barba-rossa, envaí la Llombardia fent valer els seus drets imperials. En els estudis de Bolonya i
altres universitats del país hi trobà franc i calorós acolliment i, ﬁns i
tot, decidida col·laboració al seu cesarisme. A la dieta de Roncaglia
de l’any 1158, els assessors de l’emperador foren precisament els quatre grans doctors de Bolonya, Bulgarus, Iacobus de Porta Ravennata,
Hugus Alberici i Martinus Gossia. Al seu torn, Frederic I, a Roncaglia
mateix, promulgà la famosa constitució Habita quidem, que posava
sota la seva protecció tant els estudiants com aquells qui ratione studiorum peregrinatur, els professors i el centre d’estudis, ﬁns a l’extrem
de fer-los exempts de les jurisdiccions ordinàries i atorgant-los el dret
d’optar, en cas d’acció judicial, a la seva lliure elecció, per la jurisdicció acadèmica o la del bisbe de la ciutat. En aquesta constitució l’emperador no dissimulava gens el motiu de la seva protecció, que era,
amb paraules del mateix Frederic, l’especial dilecció vers aquells que
amb la seva ciència il·luminen el Món i encaminen la vida dels súbdits
a obeir Déu i també a Mi que sóc el seu servent.
Frederic I, que es considerava tan emperador romà com Justinià, i com a tal el tenien també els grans doctors de Bolonya, acaba-
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va la constitució amb les següents paraules: Manem que aquesta llei
sigui inserida entre les constitucions imperials, a saber sota el títol Ne
ﬁlius pro patre i, efectivament, ﬁgura en la vulgata del codi de Justinià
sota la rúbrica de Nova constitutio Friderici, al lloc determinat per
l’emperador, o sia al ﬁnal del títol XIII, del llibre IV del Còdex.
El vigorós lligam de les universitats llombardes amb l’imperi
germànic —Sacre Imperi Romanogermànic— deixà rastre en el Còdex de Justinià, on, per mitjà dels glossadors, s’incorporen 13 aucthenticæ de Frederic I i Frederic II, i en les vulgates del Corpus Iuris
hi veurem sovint inserides aquestes constitucions i les consutetudines
feudorum de Milà. Les universitats de la Llombardia, amb Bolonya al
capdavant, cultivaren totes aquestes fonts de dret.
El famós Placentinus, després d’haver exercit la docència a Bolonya, on fou mestre de l’eminent Azzo, passà a Montpeller, creant
l’estudi de dret, on s’aplegaren molts dels seus deixebles bolonyesos,
entre aquests Rogerius. La universitat de Montpeller fou el centre
d’atracció romanista de la Provença, amb innegables inﬂuències a
casa nostra. La situació de Montpeller, dins l’àmbit de la inﬂuència
de Catalunya en els regnats de Ramon Berenguer IV, Alfons II i Pere I,
va ajudar que aquella recepció del nou dret comú comencés a la nostra terra abans que a les altres nacions de la península ibèrica.
EL DRET COMÚ
Aquell dret, justament qualiﬁcat més tard de dret comú, perquè
estava cridat a ser de general aplicació a l’Occident cristià i el fonament de les futures legislacions particulars, ja tenia el seu apel·latiu
fonamentat de molt abans, car al segle III Gaius l’aplicava al dret de
tot l’imperi romà, dient que era el ius communis omnium hominum.
Però aquesta coordinació harmònica del dret romà justinianeu amb el canònic, l’imperial llombard i usos feudals, no penetrà
a Catalunya d’una manera immediata, sinó pausadament i després
d’anar vencent impediments.
El moment precís de la introducció del nou dret a casa nostra
és insegur i, en l’estat actual de la investigació històrica, res no ens
permet de creure que pugui ser anterior a la plenitud del regnat d’Alfons I. En diplomes catalans d’abans d’aquell regnat hi podem trobar frases o expressions, alguna a manera d’adagi, o bé criteris que,
si responen al dret romà justinianeu, també ﬁguren en altres textos
jurídics, com per exemple la Lex Romana Visigothorum o Breviari
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d’Anià, les Exceptiones Petri, o algun altre autor. Si tant exageràvem
podríem fer pensar que havíem anat del braç d’Irneri abans que ho
fessin els quatre doctors de Bolonya.
En la publicació d’un testament escrit, feta segons les solemnitats de la llei gòtica, l’any 1170, a la Seu d’Urgell, hi respira el dret
romà ...institutio heredis precipua et principalis causa testamentorum
est ... instituit heredem ... ad omnem suam voluntatem faciendam, tant
per la terminologia instituere com pel fet de tenir la institució d’hereu com a cosa primordial, diferentment del sentir del liber Iudiciorum.2
Una constitució del bisbe Guillem de Monells de Girona, el 6 de
gener de l’any 1173,3 disposava que els canonges d’aquella església
que volguessin cursar els estudis en alguna universitat, rebessin un
ﬂorí d’or cada mes, tant en el curs dels seus viatges d’anada i retorn
com mentre duressin els estudis. També és prou coneguda la documentació exhumada per Balari i Jovany que prova l’existència de
manuscrits del Digest en poder de canonges de Barcelona l’any 1188,
del Corpus Iuris el 1195 i d’altres parts d’aquest i una summa dels
Decrets de Gracià el 1197 en la biblioteca d’aquella Seu.4
Un escrivà del seguici d’Alfons I, Bernat de Caldes, el mes d’abril
de 1176, que obra com a notari en l’escriptura de paciﬁcació de Tarascó entre el rei d’Aragó i Ramon de Tolosa, sobre el comtat de Provença, és el primer dels notaris catalans que es titula tabellio i aplica
el nom d’instrumentum a les seves escriptures,5 seguint l’estil itàlic;
amb aquest mateix apel·latiu de tabellio, l’any 1188 rebrà d’Alfons I la
notaria de Vilafranca del Penedès.
PERVIVÈNCIA DE LA LLEI GÒTICA
Les notícies que ens donen els diplomes d’aplicació del dret en
el darrer quart del segle XII són, en general, de la permanència del Liber iudiciorum o llei gòtica, com a norma jurídica positiva. Hi aleteja

2. MIRET I SANS, J., Investigación Histórica sobre el Vizcondado de Castellbó,
Barcelona, 1900, ap. XV.
3. Transcrita a España Sagrada, t. XLIII, ap. 46, i per VILLANUEVA, J., Viage literario
a las iglesias de España, t. XIII, Madrid, 1850, ap. 44. Anys després veurem que esdevé
quelcom semblant al capítol de Vic (VILLANUEVA, cit., VII, València, 1821, p. 24).
4. BALARI, J., Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1899, p. 470-471.
5. MARCA, P. DE, Marca Hispanica, París, 1688,, ap. CCCCLXVIII.
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només, i ben poques vegades, l’existència de nous corrents, que motiven una certa preocupació per si, en l’avenir, podien alterar l’eﬁcàcia
dels actes i els contractes. El recel que això pogués esdevenir-se crea
una inseguretat jurídica, i en els diplomes, si es vol posar fre a les
possibles cavil·lacions dels juristes que s’han format fora del país es
fa per mitjà de renúncies i, la majoria de vegades, si hi trobem algun
esment de la penetració del dret comú, no acostuma a ser per raó de
la seva aplicació, sinó per l’oposició que desvetlla. En un començ, el
joc de renúncies es manifesta amb caràcter general, amb fórmules
variables afectant qualsevol dret legalis, la lex nova, també el ius legali
vel divino, civili vel canonico i, ﬁns i tot, alguna vegada, el ius scolasticum o sia el de la glossa dels universitaris. Al trencall dels segles
XII-XIII, els documents d’aplicació del dret, bé que persistint les de termes generals, presenta alguna individualització en les renúncies, i es
concreta la de l’excepció non numeratae peccuniae, i també la de peccunia non habita et non recepta, com a més freqüents; també alguna
vegada, per por a l’al·legació de lesió ultra dimidiam en la quantitat
pagada en la compravenda, es recorre a la fórmula —que Passaggieri
atribueix a Irneri— de fer donació al comprador de l’excés de valor.
Entrat el segle XIII, a aquestes renúncies s’hi afegeix la del senatus
consultus Velleianus i el ius ypothecae en béns del marit, el beneﬁcium dividende actionis, l’Epístola Divi Adriani, raríssimes vegades
l’autèntica Si qua mulier, etc., però sovint de manera inadequada,
posant de manifest que el redactor de l’instrument només n’hauria
sentit a parlar, sense comprendre l’abast de la fórmula que tal volta
tindria a la vista.
En canvi, en aquesta etapa és més difícil de trobar en les escriptures d’actes i contractes l’esment de normes de dret comú que
es vulguin aplicar positivament, al marge de les renúncies.6 En la
tipologia documental s’observa, en canvi, la successiva adaptació al
sistema notarial itàlic, començant per la creació d’escrivanies públi-

6. Ací no podem deixar de fer esment d’un cas d’invocació positiva de la
constitució Quum omnibus hominibus, tit. XIII del llibre V, Variae constitutiones, de
l’emperador Frederic I, en un diploma de Maçanet de la Selva de l’any 1197, on es diu
«contra predictam donationem nullo tempore veniamus, lege nova dominis Frederici suum
vigorem prestante.» PONS I GURI, J. M., El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, Barcelona,
1984, p. 179-180. L’aplicació de la disposició d’aquell emperador és molt signiﬁcativa, quan
el redactor del document podia haver fet ús, encara amb més eﬁcàcia per al cas, del dret
vigent del Liber iudiciorum, llibre V, tit. II De donationibus generalibus, llei 6a. i tit. IV De
comutationus et venditionibus, en general.
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ques per concessió dels que tenen el poder públic, que conduiran a
la distinció entre la simple carta o escriptura i l’instrumentum publicum, i el notarius o tabellio acabarà desplaçant el simple scriptor;
de la sistemàtica bolonyesa, ací hi penetrarà almenys el més essencial, apunt de la schaeda o schaedula, redacció de l’instrumentum in
mundo confectum, presa de la imbreviatura o enregistrament de l’acte
al liber notularum, l’assentiment dels atorgants sobre el text, que en
determinats casos es corroborarà amb jurament i, ﬁnalment, la signatura i la diligència amb les quals es mostra la fe notarial que clou
l’instrument donant-li publica forma. Malgrat les depredacions sofertes pel nostre patrimoni documental, han arribat als nostres dies
libri notularum de l’any 1221, data més antiga dels que s’han pogut
conservar, per bé que aquella sistemàtica s’hagués pogut aplicar poc
abans d’entrar el segle XIII.
Si les escriptures són tan pobres en notícies positives d’invocació del dret comú, en canvi aquestes es mostren més generoses en els
textos legals.
L’usatge Quoniam ex conquestione I, que Jaume de Montjuïc,
Marquilles i la versió catalana de Vic atribueixen a Alfons I i la Glossa
ordinària a Pere I, reforma una llei de Khindasvint, fundant-se en el
dret romà, imperiales leges in hac parte sequentes. Del mateix Pere I
cal tenir en compte la seva constitució de l’any 1198, en la qual, segons Brocà, declara que contradiu la prohibició consignada en la llei
romana.7 La constitució de Pau i Treva d’Alfons I de novembre de
1192 fa aplicació en el paràgraf 2 de leys romanas e decrets.
Pere I, en constitució donada a Barcelona en Cort de l’any 1210,
prohibeix coses a comú dret contràries. Jaume I, que més endavant
s’havia de mostrar reticent a l’aplicació del dret romà, el considerava
vigent en la constitució Cum in curia de l’any 1218, on a petició dels
concurrents en sessió de cort celebrada abans a Barcelona, mana observar la pena convencional als incomplidors del pacte de matrimoni, no
obstant aquella llei que ho prohibia, fent evident esment al dret romà,8

7. BROCÀ, G. M. DE, Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil,
Barcelona, 1918, p. 206.
8. Còdex, llibre VIII, tit. XXXIX De inutilibus stipulationibus, 1, 2 Libera matrimonia
esse, que els glossadors entenien aplicable tant a la negativa del matrimoni com al divorci;
Digest, Llib. XLV, tit. I De verborum obligationibus, f. 134, parr. Titia que ex alio, Llib. XXXV, tit. I
De conditionibus et demostrationibus, f. 71, parr. Titio centum.
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i no a la llei gòtica.9 El mateix Jaume I el 1246 conﬁrmava l’aplicació
dels costums escrits de Perpinyà, on es feia especial esment de la vigència del dret romà.
El llibre dels Costums de Lleida, en la seva versió de vers el
1228, explica que a més dels drets locals aplica legibus goticis et romanis, que de les gòtiques paucissimus utimur i que de les romanes pluribus utimur, pluribus non, moltes vegades sí i moltes vegades no, i,
ﬁxant un ordre de prelació de fonts legals, en el qual tenen preferent
aplicació els costums locals, esmenta ultimo vero loco leges romanas.
En els Costums de Tàrrega, l’any 1242, que apliquen preferentment els usos locals i, en defecte d’aquests, els Usatges escrits de
Barcelona, posa com a supletòria la llei gòtica i illa non sufﬁciente
es resoldrà secundum leges romanas. Les Costumes de Catalunya, al
segon quart del segle XIII, invoquen la Summa del famós tractadista
del dret feudal Joan Blanc, el Liber Feudorum i la constitució Imperialem docet solertia de Frederic I i respiren el concepte de l’heres de
dret romà.
Els juristes formats a Bolonya i a Montpeller apliquen la seva
ciència en l’exercici de llur professió davant els tribunals, invocant
el dret comú romà, canònic i feudal, mentre que altres continuen
aferrats a la llei gòtica. La coexistència de divergents solucions legals acabava per fer viure un clima d’inseguretat jurídica. Fins i tot,
en determinades solucions, hom podia haver triat una normativa o
una altra, segons convingués als seus interessos. El dret establert,
Liber iudiciorum i usatges, amb solucions limitades, tenia al davant
un dret ben estructurat, més perfecte, la ratio scripta, estudiat i reelaborat cientíﬁcament, de tal manera que quan Jaume I intentà frenar
l’expansió del dret comú, ja no hi va ser a temps. Una pragmàtica
d’aquest rei de 27 de desembre de 1243, que coneixem per la seva
versió catalana en les compilacions, disposava, No sie admès en alguna cort lo advocat qui al·legarà algunes leys, pus las consuetuts e
usatges complesquen e abunden, amb què volia prescindir tant del
Liber iudiciorum com del dret romà i altres normes de dret comú,

9. No es referia a la llei gòtica o Liber iudiciorum, car aquest encara anava més
enllà que Jaume I, obligant, a més de satisfer la pena pecuniària convencional, a complir
la paraula de casament, en llibre III, tit. VI, llei 3a Ne inter sponsus discidium ﬁat, per bé
que, segons K. Zeumer, a la pràctica només es pagava la sanció estipulada i el matrimoni
no anava endavant. Els que postularen la constitució de Jaume I, acostumats a l’aplicació
de la llei gòtica, reaccionaven contra la novetat que introduïren els romanistes.
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però no prohibia amb això l’accés dels legistes als tribunals mentre
s’abstinguessin d’al·legar lleis.
De ben poc serviria aquella sobirana disposició, car en la cort
solemne de l’any 1251, amb el consell dels concurrents en aquesta,
el mateix Jaume I promulgà, en el seu capítol III, la constitució Item
statuimus, disposant que en les causes seculars no s’hi rebessin —ni
tan sols hi fossin escoltades—, admetessin, es jutgés ni al·legués, leges
romanas vel Goticae, decreta vel decretales, o sia prohibint-hi tant el
Corpus Iuris, com les constitucions imperials llombardes, el tradicional Liber iudiciorum, el Decret de Gràcia, i les Decretals de Gregori IX. Com si encara no n’hi hagués prou, la mateixa constitució prohibeix aliquis legista audeat in foro seculari advocare nisi in causa propia, talment com si el jurista que hagués après lleis fos contaminat de
doctrines pernicioses.
En el capítol IV de la mateixa cort es tornava a barrar el pas als
tribunals als advocatos legistas, sicut superius dictum est. El dret que
calia aplicar, seguint el capítol III esmentat, hauria de ser secundum
Usatichos Barchinone et secundum approbatas consuetudines illius
loci ubi causa agitabatur et, in eorum defectu, procedatur secundum
sensum naturalem.
Difícilment hom pot comprendre el motiu de la dràstica decisió
de Jaume I de barrar el pas a uns juristes formats cientíﬁcament als
estudis de Bolonya o de Montpeller i rebutjar el dret escrit —tant la
llei gòtica com els cossos legislatius més perfeccionats— a proﬁt dels
inexperts en el dret, imprecises col·leccions d’usatges, de costums que
caldria provar i de l’arbitri judicial al qual conduïa el sensum naturalem. Tal volta volia acabar amb les elucubracions dels juristes i amb
una inseguretat jurídica que considerava perniciosa per al bé comú;
tal vegada, impulsat pel seu egocentrisme que li feia rebutjar el que
vingués de fora o que pogués tenir aparences de normativa imperial
o pontifícia que menystingués la seva dignitat reial o, ﬁns i tot —per
què no?— la reacció pròpia de l’home forjat només per guerrejar i
hostil a les formes i als reﬁnaments culturals, gairebé illetrat, com
així era aquell sobirà.
INSTITUCIONALITZACIÓ DELS USATGES
Però, fos com fos, no va poder parar l’empremta del dret comú
i cal tenir aquelles constitucions com a merament circumstancials.
De fet, la decisió de Jaume I serví per a institucionalitzar els Usatges
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segons la col·lecció de la cúria de Barcelona i per eliminar l’estructura jurídica precedent, car la font de dret que més va patir els efectes
d’aquestes dues constitucions de Jaume I fou la llei gòtica o Liber
iudiciorum.10 Les Commemoracions de Pere Albert, redactades abans
del 1261, són una manifestació de la vigència del dret comú, tant
pel que fa a l’adequació del nostre vell sistema feudal a la normativa
llombarda, com per les clares aplicacions de dret romà.11 El Llibre
dels costums de Tortosa (1272-1277), que és en realitat un codi, tot
ell traspua dret romà, tant pel que fa a terminologia i institucions
com en el joc de les condictiones, accions i excepcions. El privilegi de
Falset de l’any 1254 assenyala la successió ab intestato d’acord amb
la llei romana.
Els documents d’aplicació del dret a la segona meitat d’aquest
segle XIII posen de manifest la volada que està prenent el dret Romà.
Pràcticament ja han desaparegut les publicacions solemnes de testaments escrits celebrades amb les formalitats de la llei gòtica. En
testaments nuncupatius de ciutats i viles hi ﬁguren els set testimonis
i, en els testaments de rusticani, el mínim de cinc que exigeix la llei
romana; en els testaments hi veurem perfectament establertes les institucions de l’hereu i l’ús de la clàusula codicil·lar i de substitucions
ﬁdeïcomissàries. Es generalitzava l’aplicació del pactum de non pe-

10. No obstant això, als segles XIV-XV restaven romanalles de la llei gòtica en
diverses institucions jurídiques. En el nostre «El dret als segles VIII-XI», cit., p. 159, fem
esment dels següents: import dels drets legitimaris. Prescripció de les accions i drets als
trenta anys. El testament sacramental a Barcelona i a Girona. La contropactio scripturarum,
o sia la confrontació de lletres en cas de dubte en l’autenticitat d’una escriptura. La refactio
de documents perduts o destruïts. El pagament de cànon duplicat per evitar el comís en
cas d’haver deixat de pagar pensions censals. Les composicions penals. La prohibició
de desheretar un ﬁll. La inviolabilitat de les donacions i els heretaments establerts en
capitulacions matrimonials. L’aplicació de les penalitats convencionals establertes
per incompliment de paraula de casament, de les quals hem parlat en les dues notes
precedents. Els juristes consideraven que els usatges Princeps namque, Omnes causae i Si
quis in alienum eren producte de la llei gòtica i, per tot això, acabaven dient que si bé el
Liber iudiciorum havia estat substituït pel dret comú, aquest no l’havia acabat de derogar
del tot.
11. C. 11 ... eodem modo de emphiteota precedit ... emphiteota inferiori ... honore
emphiteotico. C. 28 ... heres adita hereditate ﬁngitur eadem persona cum defuncto cuius
est heres. C. 33 ... Sicut de iure romano, homo liber non possit se facere servum ... illum
homagium introductum non sit de iure romano civili scripto. Introductum tamen est usu
diuturno Cathalonie, qui legem imitatur, et ideo legibus adiuvantur et defenditur, quia
pactiones licite custodiende sunt ... C. 36 ... potest facere ipsa mulier propter causam dotis
necessariam ... si vero non recepit in dotem et ipsa res feudalis est res paraphernalis ... C. 41
Si aliquis vassallus, non habens ﬁlios, sed habens agnatum ... eo ipso quo hereditatem adivit
et ﬁngitur eadem persona cum defuncto.
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tendo a l’estil romà, per bé que hagi ﬁgurat amb diferent expressió en
fórmules visigòtiques als segles IX i X. També veiem que es parla de la
perfecció del contracte i de la stipulatio i, sovint, per tal de complir la
seva exigència, en actes on no és present la part que ha d’acceptar o
hi pot tenir interès, el notari tanquam publice personae, n’assumeix
la representació, legitimae stipulantis, paciscentis et recipientis. Ja es
coneix bé la possibilitat de revocar determinades donacions causa
ingratitudinis, es fa esment de la restitutio in integrum i dels bona
parafernalia. En les compravendes d’immobles hi trobem a vegades
la fórmula del constituto possessori. Les antigues clàusules de seguretat, a voltes terroríﬁques, s’han anat perdent i els juraments es van
imposant per a corroborar renúncies de drets de les dones i dels més
grans de catorze anys i de menys de vint-i-cinc. Es fan referències
a accions, excepcions, beneﬁcis legals, etc., emprant terminologies
adequades, tot i que moltes vegades el notari o escrivà apliqui indegudament alguna altra renúncia de lleis. En les renúncies hi veiem alguna vegada la dels Usatges de Barcelona, cosa no acostumada
abans de la constitució de 1251. Les renúncies són tantes que àdhuc
es renuncia els beneﬁcis de les lleis que prohibeixen renunciar. Es va
observant l’ús de formularis ben romanitzats, per bé que no responguin exactament als tractats itàlics i facin pensar en l’existència de
fórmules casolanes fetes a base de còpia d’instruments romanitzats
tinguts per ben reeixits, fet que retrobarem de manera més evident
al segle XIV.
De res no varen servir les mesures, de fet circumstancials, de
Jaume I, el qual altrament estava envoltat en la seva cúria de juristes
formats a les universitats de Bolonya i Montpeller. En la mateixa
constitució del 1251, els juristes hi saberen trobar la via d’aplicació
de les lleis romàniques i canòniques, car aquestes, com a aequae et
iustae, eren el sensum naturalem al qual calia recórrer per tal constitució, car en els Usatges escrits hi havia escasses previsions per a
les necessitats socials i privades. Potser Brocà s’excedeix quan diu
«asalta la sospecha de si la primera de las constituciones de 1251 fue
un medio hábil de introducción por vía indirecta del derecho romano
como ley de Catalunya».12
Jaume II creà l’Estudi General de Lleida el primer de setembre
de l’any 1300, per tal de donar ensenyament de lleis (dret romà) i

12.

BROCÀ, cit., p. 343.
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cànons, ço que equival a una deﬁnitiva institucionalització del dret
comú. Els seus efectes favorables s’observen plenament, malgrat que
alguns catalans segueixen, com abans, els estudis de dret a Bolonya
i a Montpeller.
Alfons III en la seva constitució Item edicimus et ordenamus donada a la cort general de Montblanc de l’any 1333, prohibí computar
la llegítima per la llei gòtica i manà d’aplicar la llei romana.
La vigència de la llei romana, la torna a aplicar Alfons III en el
privilegi de 3 de juny de 1333 per a la vegueria de Camprodon, on permet excepcionalment que en els testaments d’aquella contrada hi pugui haver un nombre inferior de testimonis que els exigits arreu pel
dret comú.
A la Cort de Montsó de 1363, amb la constitució Leges romanas,
Pere III recorda la prohibició de dret comú de fer cessions als més
poderosos, continguda a les lleis 22 i 23, del títol XXXV, llibre IV del
Codi de Justinià.
Però el més ple reconeixement de la vigència del dret comú fou
la constitució Conﬁrmantes insuper de Pere III en la Cort de Cervera
de 1359, on es disposà que cap jurista no podia exercir l’advocació ni
la judicatura i ni tan sols d’assessor de la cúria, si no posseïa omnes
quinque libros iuris civilis ordinarios, o almenys els llibres ordinarios
iuris canonici. Cal notar que no se’ls exigia la possessió dels Usatges
ni d’un senzill aplec de constitucions o pragmàtiques catalanes, sinó
llibres de dret comú.13 La possessió de les lleis de la terra no es va fer
obligatòria ﬁns seixanta-tres anys després.
En aquesta mateixa constitució, Pere el Cerimoniós exigia que
els juristes haguessin cursat dret, almenys durant cinc anys, en un estudi general. L’any 1363, en la Cort General de Montsó, el mateix rei,

13. Els cinc llibres de dret civil o romà, aleshores eren: a) El Digestum vetus,
que comprenia els primers 23 llibres del Digest i part del 24. b) L’Infortiatum, amb la
continuació del llibre 24 del Digest i els altres catorze llibres ﬁns al 38 inclòs. c) El Digestum
novum, des del llibre 39 al 50 inclosos. d) El Codex, comprensiu dels 9 primers llibres del
Codi de Justinià. e) El Volumen, amb els 3 darrers llibres del Codex, les Novellae i les
altres disposicions complementàries, algunes estranyes a l’obra de Justinià. La Instituta no
formava part dels llibres ordinaris de dret civil. No obstant això, alguns tractadistes, amb
l’afany d’acumular citacions, n’arribaren a fer ús d’aquest text basant-se en el fet que havia
estat promulgat per Justinià, sense parar esment que la promulgació havia estat motivada
pel seu abast pedagògic i no en tant que dret positiu.
Els llibres ordinaris de dret canònic en aquell moment eren el Decretum de Gracià,
les Decretals de Gregori IX (1234), el llibre Sisè de les Decretals (1298), les Clementines
(1313), i les Extravagants de Joan XXII.
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per mitjà de la constitució In civitatibus, conﬁrmava la de Cervera de
1359 i afegia que, in civitatibus Cathalonie, Girona, Vic, Barcelona,
Lleida, Tarragona, Tortosa, la Seu d’Urgell, Elna, Manresa i Balaguer,
i a més les viles de Perpinyà, Cervera, Puigcerdà i Vilafranca del
Penedès tingudes per viles insignes o importants—, abans d’exercir
la judicatura o l’advocació, els juristes havien de fer jurament d’haver cursat durant cinc anys dret canònic o civil (romà) en un estudi
general i de posseir els llibres ordinaris anteriorment esmentats, i a
més ser examinats per dos juristes en presència de l’oﬁcial ordinari
del lloc (veguer, sotsveguer o batlle).
EL DRET ROMÀ DE LA RECEPCIÓ
A mitjan segle XIV havia arribat a la seva plenitud l’aplicació
del dret comú en les seves variants romana i canònica, car la feudal
llombarda havia trobat menys diﬁcultats i s’havia fusionat amb l’autòctona molt aviat. El dret romà de la recepció era quelcom més que
la introducció d’uns textos legals; era un dret glossat i interpretat pels
doctors de Bolonya, amb les seves glosses, primer com a comentaris
interlineals o marginals a passatges difícils, per aclarir-ne el sentit i
trobar-hi una connexió amb els principis generals. És difícil trobar
entre els manuscrits del corpus de dret romà a Catalunya els textos
exempts de glosses. Més tard, la Summa codicis d’Azzo, la Magna
Glossa d’Accursio i les successives obres d’Odofredus, Bartolo de Sassoferrato, més tard Baldo de Perusa, es van introduint a Catalunya i
les seves doctrines hi cobren més acceptació. Més que la nua materialitat del Corpus Iuris, penetra a casa nostra un dret romà justinianeu
reelaborat segons el mos italicus.
Al segle XIV, del vell Liber iudiciorum se n’havien conservat escasses institucions, els usatges inserits en la col·lecció de Barcelona
recepta eren quelcom anacrònic i obsolet fora de l’àmbit emﬁtèutic
i feudal institucional, amb escassíssimes previsions d’ordre civil. La
nova legislació de la terra, pragmàtiques i constitucions, limitada a
uns punts concrets gairebé casuístics, amb tot, reconeixia l’existència d’un dret comú de caràcter general. Els llocs que posseïen un
dret consuetudinari escrit eren molt romanitzats. Amb tot això el
dret que havia d’ésser supletori, a més de ser més útil i perfeccionat
que el dret que es tenia per preferent, dóna més previsions legals i
jurídiques que aquest i, d’aquesta manera, tot acabarà girant entorn
del dret comú, ﬁns al punt que les constitucions donades en les
Corts Generals acaben sent esments, adaptacions, aclariments, in-
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terpretacions o derogacions de disposicions de dret romà o canònic.14
D’això en nasqué una perfecta simbiosi d’un dret i de l’altre, és a dir
de les disposicions pròpiament catalanes amb el dret romà, feudal i
canònic, ﬁns al punt que les constitucions i altres drets de Catalunya
eren entesos amb l’ajut del dret comú, ﬁns i tot en les interpretacions
autèntiques del Consell reial. De fet, aquest darrer dret era el general i
les disposicions nostrades eren les excepcions al que, paradoxalment,
només havia de tenir la condició «oﬁcial» de supletori.15
Els expositors baixmedievals del nostre dret, quan comenten
i interpreten les disposicions de dret feudal, ho fan amb l’ajut dels
drets romà i canònic i el mateix fan amb l’emﬁteuticofeudal; les normes canòniques eren explicades amb l’ajut del romà i les romanes
ho eren amb el del dret canònic, tal com s’esdevenia amb la interpretació i l’explanació de les Constitucions de Catalunya i, a voltes,
ﬁns i tot amb usatges. I per això esgoten una citació rere l’altra de
glossadors i comentaristes de dret comú,16 més encara que de fonts
de dret pròpiament dites, i amb mètodes més o menys aristotèlics.

14. Amb aquestes facultats derogatòries i moderadores, era evident la primacia
del dret elaborat per les Corts, constitucions, capítols i actes de cort en general. Per això,
Pere el Cerimoniós, en la pragmàtica donada a Tortosa el 13 de febrer de 1380, tenia tota
la raó quan deia que les lleis i constitucions romanes es complien ﬁns on ho consentien les
de la terra «... Constitutiones que per Nos vel predecessores nostros, de consensu generalis
dicti principatus edite fuerunt, legibus et constitutionibus Romanis, quibus observandis
nisi si et in quantum volumus, non tenemur parare minoris auctoritatis esse non debent.»
15. Pocs anys després, en el capítol de cort Item senyor que’ls canceller e
vicencanceller vostres, admès pel rei Martí a la de Barcelona de l’any 1409, s’establí que
després dels Usatges, constitucions i dret de corts, costums, etc., es fes aplicació del dret
comú emprant la designació en termes globals, sense donar preeminència al canònic
sobre el romà. En realitat —com recull Tomàs Mieres, Apparatus (Col·lació 8a, cap. II, n.
18)— «iura communia, scilicet canonica et romana promiscue ...» En el mateix capítol,
es consignava com a font de dret en darrer lloc «l’equitat e bona rahó» i en això darrer
el mateix Mieres (id., n. 40-62) les identiﬁca amb els drets romà i canònic, per bé que «in
dubio presumam ius canonicum aequius, quia nullum admittit peccatum, et leges non
dedignantur sacros canones imitari.»
16. De manera purament enumerativa, posem a continuació amb les sigles de
referència més corrents en les citacions fetes pels juristes catalans, referides a glossadors,
postglossadors i tractadistes baixmedievals del dret comú (romà-canònic-feudal): A =
Accursius / A., Ab., Abb., Abbas = Bernardus de Montemirato, Nicola Tedeschi, Abbas
Panormitanus, Abbas Siculus / Ac., Acc. i Acu. = Accursius / Al. i Alb. = Albericus de
Portaravenatae / Al. Cre. i Alb. Cre. = Albertus a Cremona / Al. Pa. = Albertus Papiensis / Al.
Ro. i Alb. Ro. = Albericus de Rosatae / Ald. = Aldericus / An. = Ioannes Andreae / A. But. i
An. But. = Anthonius de Butrio / Ang. = Angelus de Perusia / Ang. Ar. = Angelus d’Arezzo
/ Arch. i Archidiaconus = Guido de Blasio / Ar. i Ard. = Iacobus de Ardizzone / Az. = Azzo
/ Ba. i Bas. = Ioannes Basianus / Ba., Bal. i Bald. = Baldus de Ubaldis / Band. = Bandinus
/ Bar. i Bart.= Bartolo de Sassoferrato / Ba. Bri. = Bartholomeus Brixensis / Bel. i Bello. =
Iacobus de Bellovisio / Belper. = Petrus de Bellapertica / Bl. i Blan. = Ioannes Blancus / Bo.
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A voltes les citacions són totalment innecessàries i responen a la pruïja d’exhibir l’erudició de l’autor; algun expositor del dret ﬁns i tot fa
citacions bíbliques i teològiques, com el nostre Tomàs Mieres, que
també dóna esments literaris de Bernat Metge i no s’està de citar
sant Jeroni i sant Tomàs d’Aquino. Era indiferent que el tractadista
fos titulat en lleis, com si ho era només en decrets, perquè ben sovint
veurem romanistes tractar de cànons, com decretistes fer-ho de lleis
o de dret feudal.17

i Boich. = Henricus Boich / B., Bu. i Bul. = Bulgarus / Bu., But i Butr. = Anthonius Butrius /
C., Ce. i Cel. = Celestinus / Card. = Raimundus Arenae (cardinalis) / Card. Flo. = Franciscus
Zabarella (cardinalis ﬂorentinus) / Ci. i Cin. = Cinius / Cip. i Cyp.= Ciprianus / Comp. =
Bernardus Compostelanus / Cor. = Anthonius Corsetti / Di. i Dy. = Dinius Mugellanus / Du.,
Dur. i Durand. = Guillemus Durandi (Durandus) / Fa. = Ioannes Faber, Martinus de Fano i
Ioannes Faseolus / Fab. = Ioannes Faber / Fan. = Martinus de Fano / Fas. = Ioannes Faseolus
/ Gam. = Vitalis de Gambanis / Gau. = Gaufredus, Gofredus / Guar. = Irnerius / G. Ca. =
Guillelmus de Cabriano / G. Mon. = Guillelmus de Montelauduno / Go. i Gof.= Gaufredus
/ Gui. i Guid. = Guidonus de Cugno / Gz. = Guizardinus / Hen. Bo. = Henricus Boich / Ho.,
Host. i Ostien. = Henricus de Sussa (ostiensis) / Hr. = Henricus de Baila / Hu. i Hug. = Hugo
de Portaravenatae i Hugolinus de Presbiteris / Ia. = Iacobus / Ia. Are. = Iacobus de Arenae /
Ia. Bal. = Iacobus Balduini / Ia. Bel. = Iacobus de Bellovisu / Ia. But. = Iacobus Butrigarius
/ Ia. Rav. = Iacobus de Ravanis / I. i Ir. = Irnerius (Warnerius, Guarnerius, Yrnerius) / Im. =
Ioannes de Imola / In. = Sinibaldus Fieschi (Innocentius PP. IV) / Io. An. = Ioannes Andreae
/ Io. B., Iob. i Io. Ba. = Ioannes Basianus / Io. Bla. = Ioannes Blanchi / I. Fa. = Ioannes Faber
/ Io. Fa. i Iof. = Ioannes Faventius / Io., Im. i Imo. = Ioannes de Imola / I. Mo. i Io. Mon.
= Ioannes Monachi / Io. Pl. i Io. Pla. = Ioannes de Platea / Lam. i Lamb. = Lambertus de
Ramponibus / Lan. = Lanfrancus de Crema / Lau. Ro. = Laurentius de Rodulﬁs / Lo. i Lot.
= Lotharius / L. Bo. = Ludovicus Bolognini / M., Ma. i Mar. = Martinus de Fano, Martinus
Gosia i Martinus Syllimanis / Mat. = Mateheus de Matassalanis / N. Sic. = Nicolaus Siculus
(v. Abb.) / Od. = Odofredus / Ol. i Old. = Oldracus de Ponte / Ost. = v. Ho., Host. i Hostien. /
P. Bal. = Petrus Baldo de Ubaldis de Perusia / P. B., P. Be. i P. Bel. = Petrus de Bellapertica
/ P. Ber. = Petrus Bertrandi / P. Ia.= Petrus Iacobi / P. Sam. = Petrus de Samprana / Pi. Pil.
i Py. = Pillius de Medicina / Pla. = Placentinus / Rof. = Rofredus Beneventanus / Ro. i Rog.
= Rogerius (Ruggiero) / Sal. i Sali. = Salicetum (Olivarius de Sarceto ) / Sco. = Alexander
Scoti / S. Bla. = Battista de Sancto Blasio / Sil., Sill. i Syl. = Martinus Sillimanus / Spe. i
Spec. = Guillelmus Durandi (Speculator) / Sy. = Simon Vicentinus / Tan. = Tancredus / Vac.
= Vacarius / V., W., W. Ca. = Guillelmus de Cabriano / W. = Irnerius (v. Gua.) / W. Cug., W.
Cugn. i W. Cun. = Guillelmus de Cugno / Yr. = Irnerius (v. Gua., W., Wa., Ir.).
17. Els tractadistes de dret medievals i també els de l’edat moderna s’esforcen
per acumular una citació darrere l’altra i donar raó de totes les coses divines i humanes.
Però això també ho feien els teòlegs amb tanta o més exageració. Els juristes tenien un
sentit orgànic i general del dret, com veurem en les glosses i els comentaris als Usatges
de Callís, Guillem i Jaume de Vallseca, Jaume de Montjuïc, com en les obres de Mieres i
més darrerament per Socarrats, entre altres. Aquest sentiment unitari del dret fa que uns
mateixos autors tractin diverses especialitats, com en el cas de Baldo, que, a més de ser el
gran romanista que comenta el Corpus Iuris Civilis, fa el mateix amb el Liber Feudorum i
amb les Decretales; i en el cas del nostre Tomàs Mieres, que només era llicenciat en decrets
o dret canònic, es mostra un gran civilista en l’Apparatus i, a més, deixa escrites vuit obres
de dret feudal com ara Comentarium super Usaticis Barchinone, Summula de aﬂictionibus
et de oppresionibus, Summula regalie soni emissi, Prelectiones super sacramentalis Gerunde,
Summula de homagio, addicions al Directorium Pacis et Treuge de Callís i al De Privilegio
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Els instruments notarials es manifestaren una mica més perfeccionats, encara que no s’hagin imposat plenament —tot i que no
eren desconeguts—, els grans tractats de Rolandino Passaggieri, Pietro d’Unçola i Salatiel, i es fa ús de les fórmules del barceloní Gabriel
Canyelles, les gironines de Pasqual de Montagut i les del mallorquí
Guillem Vedell, entre altres, quan no es recorre a formularis casolans
trets de còpies d’escriptures segons l’estil d’altres notaris del país.
Tots, però, són dret romà pur i algun, com per exemple el de Montagut
(segle XIV), conté un breu tractat sobre l’abast de les normes de dret
comú, accions i excepcions, que poden ser objecte de renunciacions
i, en el de Vedell (segle XV), s’hi conté una extensa introducció on
explica els actes i contractes, on fa present el seu objectiu: Attendens
quod quidam tabelliones antiqui temporis et presentis quasdam consueverunt in instrumentis emtionum et venditionum ac aliorum contractuum apponere verbositates et alia supervacua inutilia, etc.
Cal donar per consumada la recepció del dret romà, esdevingut
la llei bàsica de la terra, amb la primera compilació de les Constitucions i altres drets de Catalunya, manada fer a la Cort de Barcelona de
1413, en la qual es distribuïren les disposicions per ordre de matèries
i sota títols congruents. En això s’adoptà el motllo del dret romà i els
textos legals hi són col·locats amb la sistemàtica de llibres, títols i
temàtica, segons el mateix ordre del Codi de Justinià, per tal de coordinar les normes especials de Catalunya amb el dret comú, del qual
eren correctories i complement, i es facilitava així la tasca dels que
havien de fer aplicació dels dos drets.
Els abusos de legistes i canonistes, en menyspreu de la legislació
especial de la terra, provocaren la constitució Assats és cosa ridiculosa, donada a la Cort General celebrada per la reina Maria a Barcelona
l’any 1422, prohibint que fossin admesos, tant en la judicatura com
en l’advocació, els juristes que no posseïssin llibres dels Usatges de
Barcelona i de les Constitucions i els capítols de cort; ﬁxant el termini de sis mesos per tal que els ja incorporats els poguessin adquirir.
Però cal recordar que ja abans, l’any 1359, s’havia fet obligatòria la
tinença dels llibres ordinaris de dret romà i del canònic.

Militari de Guillem del Pabord i encara escriu el breu tractat de dret processal De iuris
ﬁrma. A la segona meitat del segle XIV i inicis del XV, en successives versions de col·leccions
de dret consuetudinari —com en el cas de Girona—, es van carregant cada vegada més
els farcits de dret romà-canònic-feudal i les citacions d’autors i ﬁns i tot discussions de
tendències d’escola.
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L’ÈPOCA CLÀSSICA DEL NOSTRE DRET
La plenitud del dret comú perdurà ﬁns al moment en què foren
emmudits els òrgans de producció i renovació del nostre dret, passant pels grans tractadistes jurídics dels segles XVI i XVII, tots excellents romanistes que, ﬁns i tot, es posaven al dia acollint noves interpretacions del Corpus iuris.
Aquell fou el moment que en podríem dir clàssic del nostre dret,
amb les ﬁgures de J. P. Fontanella, Jaume Càncer, Lluís de Peguera,
Miquel Ferrer, Antoni Olibà, Acaci Antoni de Ripoll, Miquel Calderó,
Miquel Cortada, Pere d’Amigant, Bonaventura Tristany i tants d’altres.
La producció legislativa de les Corts en l’edat moderna es va
fent esporàdica, però gira a l’entorn del dret romà, amb interpretacions i rectiﬁcacions, seguint l’anterior tradició.
Però no podem passar per alt la constitució Axí bé statuïm y ordenam, c. 40 de la Cort celebrada pel rei Felip a Barcelona l’any 1599,
que ﬁxà l’ordre de prelació en l’aplicació de les fonts de dret al principat de Catalunya i comtats. De fet, no signiﬁcà gran cosa de nou
amb relació al capítol aprovat pel rei Martí a la Cort de Barcelona
de 1409.18 El que efectivament resultava nou era la precisió de donar preferència al dret canònic com a correctiu del civil, la reiteració
d’aplicar el dret romà com a font de dret i introduir, després d’aquest,
les doctrines dels doctors; i quan a l’equitat e bona rahó, darreres en
l’ordre de prelació, ara n’era eliminada la bona raó i no es podia decidir ni declarar per equitat si aquesta no era regulada y conforme a les
regles del dret comú y que aportan los doctors sobre matèria de equitat.
És a dir, una reaﬁrmació del dret romà amb la doctrina dels doctors,
i a més l’equitat havia de ser entesa pel dret comú (romà i canònic) i
segons els mateixos doctors aleshores intèrprets d’aquest.
EN ELS SEGLES XVIII I XIX
La monarquia borbònica anihilà les institucions catalanes creadores del dret i alterà el sistema de govern del principat de Catalunya
per mitjà del Decret de Establecimiento y Nueva Planta de la Real Audiencia de Cataluña, de 16 de gener de 1716, bé que no afectà el dret
civil pròpiament dit, el penal, el mercantil ni part de l’administratiu.

18.

Vegeu nota 15.
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Així doncs, el dret romà, amb el canònic, o sia el dret comú, es mantingueren íntegrament, juntament amb les normatives del nostre propi dret. Però el nostre sistema jurídic restà anquilosat per manca dels
òrgans renovadors de la legislació catalana i ja no pogué resistir les
escomeses centralistes del liberalisme del segle XIX que eliminaren la
legislació mercantil, la penal i el poc que restava de l’administrativa,
pròpies de Catalunya.
S’ha denostat molt el segle XVIII i encara més la Universitat de
Cervera, únic centre superior d’ensenyament que restava a Catalunya
després de la catàstrofe. Però si hi hagué un Antoni Mujal i de Gibert
que entenia que el dret comú —i amb ell el romà— havia estat derogat i calia prendre per dret supletori el de Castella, en canvi a Cervera
hi brillà la gegantina ﬁgura de Josep Finestres i Monsalvo al davant
de la seva Facultat de Dret, autor de nombroses obres de dret romà i
ﬁns i tot d’una Historia iuris Catalaunici —primera història del dret
català— per a la qual no s’atreví a demanar llicència de publicació
en aquells despòtics temps. Altres juristes de l’escola cerverina, com
Josep Moliner i Pere Salses, també van escriure sengles històries del
dret de Catalunya, que tampoc no gosaren publicar. A aquests noms
d’il·lustres professors d’aquella Universitat, cal sumar-hi Cristòfol
Potau, Llorenç Santayana, Josep Antoni Torrescasana, Antoni de
Vallgornera, Francesc Ignasi Coll, Antoni de Pastor, Josep de Rialp i
el darrer canceller d’aquell Estudi General, Ramon Llàtzer de Dou i
de Bassols, entre altres, tots ells excel·lents romanistes.
Cal remarcar que a la Universitat de Cervera no s’ensenyava altre dret que el comú, prescindint totalment del dret espanyol castellà i del català. Durant quatre anys s’estudiava dret canònic i durant
quatre anys més el civil romà, explicat a base del mateix Corpus Iuris, amb l’avantatge que gairebé totes les edicions aleshores a l’abast
mantenien les glosses. La formació humanística dels universitaris
d’aleshores, els permetia d’estudiar en les mateixes fonts i consultar
tota mena de tractats jurídics escrits gairebé arreu en l’idioma llatí.
En el pla d’estudis oﬁcial de la Facultat de Dret de Cervera, hi
eren excloses les obres de dret romà estrangeres. Però en la pràctica
aquestes eren emprades tant pels estudiants com pels juristes procedents d’aquella Universitat i foren objecte de freqüents citacions en
els seus treballs. No és insòlit de trobar en les restes de les biblioteques jurídiques dels nostres avantpassats formats a les aules cerverines edicions de tractats de Robert Joseph Pothier i dels tractadistes
de l’escola holandesa Arnold Vinnien (Vinio), Johannes Voet i Johan-
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nes Gottielb Heinecii. Finestres, en una de les seves obres cabdals,
In Hermogeniani Iurisconsulti epitomarum, etc., arriba a la conclusió
que el veritable dret català és el romà, puix que les nostres lleis municipals (Usatges, constitucions, etc.), que són tan escasses, en la major
part dels casos no poden resoldre les qüestions, i el mateix esdevé
amb el dret canònic i, davant d’això, era forçós acudir al dret romà,
l’estudi del qual era inexcusable com a dret de la pàtria.
El dret romà, a l’inici del segle XIX, rebé tota mena d’ofensives,
en la temptativa que fossin supletòries del nostre dret municipal les
lleis castellanes. L’Alcalde Mayor, autoritat judicial de Figueres, l’any
1813 comunicava a l’Audiència de Catalunya el abuso que els advocats feien de l’ús de las leyes romanas, amb preferència sobre las
generales del Reyno. L’Audiència plantejà la consulta al Consejo de
Castilla i aquest, l’any 1815, demanà informe al Col·legi d’Advocats
de Barcelona i, en estar dissolta aleshores aquesta corporació, sotmeté el dictamen als lletrats Agustí Tàmaro, Francesc Tomàs Ros,
Joan de Batlle i Joan Francesc Besora; tots quatre, bons romanistes
forjats a la Universitat de Cervera, salvaren la situació, i romangué
la vigència del Corpus Iuris. L’any 1820 es repetí l’atac contra el dret
comú amb noves temptatives per substituir-lo per les lleis espanyoles, però de nou fou la gent de l’escola cerverina i Ramon Llàtzer de
Dou al capdavant, com a associats al Real Acuerdo de l’Audiència de
Barcelona, que obtingueren que aquesta es manifestés a favor de la
permanència del dret català i dels supletoris romà i canònic.19
Malgrat l’esplendor romanista de Cervera, els resultats foren
deplorables pel que fa al dret català, car les seves promocions de lli-

19. El ﬁscal sostenia que als funcionaris que venien d’altres províncies els era
difícil la seva tasca, com ho era també per als «naturales de ésta», entre altres raons perquè
el dret «particular de aquí no se ensenya en ninguna universidad o academia pública» —ja
hem dit abans que a Cervera només hi havia docència de dret romà i dret canònic— «sino
sólo se aprendía con el estudio de libros de este país, poco conocidos fuera de él, y con
la práctica de sus tribunales y juzgados». El dictamen del Dr. Dou i els seus col·legues, a
més de ser un treball ben documentat, no estava exempt d’una certa duresa amb un bon
empelt d’ironia i, entre d’altres coses, deia: «...Siendo corto el número de jueces que han
de venir a estas provincias respecto de la población de sus súbditos, y por otra parte cada
uno de ellos autorizado para administrar justícia con una larga carrera de estudios y título
del Rey, es más fàcil instruirse éllos con los libros, que ya se dice haber en el país, que no
el que 900.000 almas que habrá en Catalunya deban mudar sus costumbres y práctica.»
Després d’al·ludir a la reconeguda vigència de la «Constitución de Cataluña relativa al
derecho supletorio», defensant de nou el dret comú, deia que les lleis catalanes «no parece
que puedan dejar de obedecerse por la débil razón de que diez, veinte o trenta jueces que
deban venir de fuera han de instruirse en los libros del país».
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cenciats en dret no havien cursat el que en deien dret municipal, el
produït a Catalunya i per a Catalunya, que els calia aprendre després
fora de les aules universitàries. Però això no fou obstacle perquè sortissin d’aquella universitat juristes de la talla de Pere Nolasc Vives i
Cebrià, que publicà traduït a l’idioma oﬁcial castellà tot allò que romania en vigor de la darrera compilació de les Constitucions i altres
drets de Catalunya (Barcelona, 1833-1838), amb notes abundants de
la doctrina dels autors clàssics del dret català. També es formaren a
la universitat cerverina Josep Antoni Elias i d’Aloy i Esteve de Ferrater i de Janer, autors del Manual de derecho vigente en Catalunya
(Barcelona, 1842-1843), que, de manera orgànica, dóna una síntesi
de totes les institucions, tant de dret especial de Catalunya (usatges,
constitucions, etc.) com de dret comú i altres de supletoris; tot plegat
conté, a peu de pàgina, un magníﬁc repertori de totes les fonts legals
aplicables, que resultaven un magníﬁc instrument per a localitzar
amb tota precisió lleis, fragments i ﬁns i tot paràgrafs en els corpus
i compilacions.20 Aquest llibre en dos petits volums es féu clàssic i
tingué dues reimpressions —el 1864 i el 1885— a cura d’Alexandre
de Bacardí i de Janer. El seu èxit es devia tant a l’exposició del dret de
manera orgànica com al seu repertori, que tan útil fou a generacions
de juristes del segle XIX.
A l’esmentat Alexandre de Bacardí, també sortit de les aules cerverines, hom li deu l’edició dels textos de dret que considerava vigent
al Principat (Barcelona, 1861); pel que feia a Constitucions i altres
Drets de Catalunya, seguint la versió de P. N. Vives i Cebrià; quant
al Corpus Iuris, a base de les de Rodríguez de Fonseca i d’Ortega, i
les de dret canònic tal volta traduïdes pel mateix Bacardí. Amb això,
encara que el contingut de dret romà resultés molt incomplet, s’intentava de suplir en certa manera la fretura dels textos legals, car no
s’havia reeditat la compilació catalana del 1704 i les edicions dels
corpus, tant civil com canònic, eren difícils d’adquirir i procedien de
fora. Altrament, la traducció castellana resultava utilíssima davant la
decadència humanística de les noves generacions de juristes.
En canvi, si no es feien edicions del Corpus Iuris, es consultava
el dret romà a base de traduccions d’obres estrangeres, com feren

20. De fet, els lletrats catalans, sobretot els del segle XVIII i començaments del XIX,
pel seu compte es confeccionaven promptuaris, a voltes molt voluminosos, on per ordre
alfabètic de matèries inserien les referències dels textos legals a aplicar. Sovint aquests
Repertoria passaven d’una mà a l’altra. L’obra d’Elias i Ferrater, no per ordre alfabètic, sinó
pel de matèries, va tenir una utilitat semblant.
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l’esmentat Esteve de Ferrater i Joan Serdà, també format a Cervera,
amb l’Esplicación histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, d’Ortolan (Barcelona, 1847); un anònim amb les sigles P. B.
publicà una traducció de les Instituciones de Vinio, amb l’interessant
complement de les Questiones iuris (Barcelona, 1846) i ﬁns i tot, anys
després, es publicaren els tractats sobre obligacions i sobre compravenda del romanista Robert J. Pothier (Barcelona, 1878 i 1880).
No obstant això, sorgiren magníﬁcs treballs, tant monogràﬁcs
com de conjunt, sobre el dret de Catalunya, que foren els grans tractats de consulta en la resta del segle XIX i ﬁns tombada la meitat del XX.
Arran de la promulgació del Codi Civil espanyol es pogueren salvar
en principi les lleis principals de Catalunya i els seus drets supletoris
i, amb aquests, el dret comú, però continuaren patint el fet de no tenir a l’abast el que era indispensable per a l’aplicació del dret, o sia els
textos legals. Després del Codi Civil, Idelfonso García del Corral publicà a Barcelona, entre els anys 1889 i 1898, un Cuerpo del Derecho
Civil Romano, en sis voluminosos toms, comprensius de la totalitat
del Corpus Iuris, sense glosses, a doble text, o sia en llatí i amb traducció castellana, prenent per base l’edició d’Hermann i Osenbrüggen Kriegel; en la traducció castellana es tingueren en compte les de
Fonseca i d’Ortega. J. M. d’Ortega, l’any 1867, també a Barcelona,
havia començat a editar el Digest, però no passà del llibre XII.
EN EL SEGLE XX
A proposta del benemèrit Francesc de P. Maspons i Anglasell, el
Col·legi d’Advocats de Barcelona havia publicat una edició facsímil de
l’estampació oﬁcial de les Constitucions y altres drets de Catalunya
de l’any 1704, i el mateix Maspons, després de diversos tempteigs,
l’any 1956, publicà Dret Canònic supletori del Català, on inseria només les parts de les Decretals que considerava vigents en matèria civil, sota el subtítol de Decretales in Catalaunia nunc vigentes, ometent
el Decret de Gracià; l’apèndix conté una perfecta traducció catalana.
Pel que fa als textos de dret romà, després de l’edició de García
del Corral, calgué esperar l’any 1933, en què el Departament de Justícia i Dret, en la col·lecció Textos Legals a Catalunya, publicà una versió catalana completa de les Instituta de Justinià, a càrrec de Jaume
Cots i Gorchs.
Però els nostres juristes tenien més a mà prestigiosos tractats de
dret català i treballaven a base d’aquests, amb preferència als textos
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legals, com ja s’havia esdevingut quelcom semblant en altre temps
amb la glossa, apparatus i doctrina dels grans tractadistes de dret
justinianeu. En la palestra judicial, s’explica que hom defensés com
més podia els interessos que li eren conﬁats i, si convenia al client, es
fes ús del Código Civil en minva del dret del país i els seus supletoris.
El Tribunal Supremo, que des de Madrid tenia la darrera paraula,
per bé que acostumava a ser respectuós amb el dret català, ben sovint deixava d’aplicar-lo, car la mecànica del recurs de cassació per
infracció de llei exigia la determinació concreta del precepte legal o
doctrina infringits i no es tenien per tals, malgrat llur prestigi cientíﬁc, els moderns tractats del nostre dret, que era el que molts advocats
invocaven en els recursos. Jo mateix, en el curs d’una llarga vida lliurada al dret, vaig conèixer ben escassos lletrats que sabessin manejar
el Corpus Iuris Civilis i encara menys el Canonici.
El projecte d’apèndix de dret català al codi civil espanyol de
l’any 1903, tot i la minva que signiﬁcava relegar el nostre dret a la
condició de cuaderno foral, deixava una sortida habilíssima per a la
seva permanència, tenint com a supletòries les normes que no hi eren
explanades. En canvi, la Compilació franquista de l’any 1960, gairebé
especialitzada en dret successori, que tractà amb molt bona tècnica,
ho féu deﬁcitàriament en les altres institucions, seguí un procediment
subtilíssim per derogar tot allò que no era inclòs en el seu articulat,
per mitjà de la primera de les seves Disposicions ﬁnals i, amb ajut de
la segona disposició; tot allò que s’havia omès —que era la part més
gran—, seria suplert pel Código Civil.21 La derogació afectava tant

21. Rebia el nom de Compilación del Derecho español en Cataluña el text legal
sobre dret català, aprovat per les Cortes del Reino en l’avinentesa d’una commemoració
anyal de l’alçament militar franquista i publicat per Llei estatal espanyola el 21 de juliol
de 1960. Així, el dret català perdia la condició de dret paccionat i passava a la de dret
atorgat. Com feia present en aquelles Cortes el ponent del text, allò era «el primer paso
para el futuro Código Civil Nacional —nacional en el sentit que aleshores rebia el mot— en
el que se refundirán todas las legislaciones españolas». El títol d’aquesta disposició legal
no respon al seu contingut, ja que en aquest no hi ha inserits textos legals precedents,
ni s’hi fa esment de la procedència de les disposicions. No recull la integritat del dret
català i resulta una mena d’apèndix especialitzat en dret successori en què s’admeten noves
interpretacions, amb quelcom de dret de família, i molts oblits en matèria de drets reals i
obligacions. Les normes del dret civil català, tant les escrites com les consuetudinàries, tant
si eren principals com supletòries, restaven substituïdes per la mal anomenada Compilació
i, el que no hi estigués previst, es regiria pel codi civil i altres lleis estatals espanyoles.
I així, tot allò que no comprenia la Compilació restava exclòs i derogat. Després que, per
mitjà de la reinstauració de la Generalitat, Catalunya ha recuperat el poder legislatiu pel
que fa a la conservació, la modiﬁcació i el desenvolupament del dret civil català, s’han
introduït algunes correccions i adaptacions d’aquell text legal, compendiada en la versió
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el dret civil especial de Catalunya principal, com el supletori, el del
Corpus Iuris Civilis.
El text refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya, de
19 de juliol de 1984, manté el criteri derogatori de la que li serví
de patró, per bé que ho fa sens perjudici de la competència exclusiva de
la Generalitat —potser hauria estat millor dir competència exclusiva
de Catalunya— sobre el Dret Civil Català, en relació amb la seva conservació, la modiﬁcació i el desenvolupament. I així es pot continuar
l’obra legislativa iniciada gloriosament per la Generalitat republicana i represa per l’actual.
Ja no som als temps de Justinià I, com tampoc als de Gregori
IX i Joan XXII, ni al del Decret de Nova Planta, així com tampoc al
de promulgació del Código Civil espanyol, i cal viure de realitats presents i no de nostàlgies, perquè el dret té per ﬁnalitat el bé i la utilitat
de la comunitat. Però no podem deixar de tenir en compte que en el
Corpus Iuris s’hi conté el seny natural, l’equitat i l’essència del dret,
comú a totes les nacions civilitzades, adaptable a tots els temps i circumstàncies i font d’estudi inesgotable.

catalana aprovada per Decret legislatiu 1/1984 de 19 de juliol. A poc a poc el Parlament de
Catalunya ha anat dictant noves normes legals en matèria de censos, successió intestada,
drets successoris derivats de l’adopció, drets legitimaris d’hereus forçosos i ﬁliació.
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A la segona meitat del segle XII, un conjunt de circumstàncies,
a les quals no fou aliena la penetració del dret que esdevingué comú
de les nacions de l’occident cristià, introdueix a Catalunya un nou
sistema notarial que havia d’arrelar plenament durant la centúria
següent, i que afectà tant les formalitats externes dels documents
com el procés de la seva creació i la seva credibilitat consegüent a la
idoneïtat, autoritat i fe dels seus redactors conferides per la potestat
pública. Si ens pertoqués d’establir la frontera entre l’alta i la baixa
medievalitat, no vacil·laríem a triar aquest moment, per més que el
límit resti imprecís i els canvis no es presentin immediats ni uniformement sincronitzats arreu.
Sota l’imperi de la llei gòtica, tal com ja havia esdevingut
a Roma, tardaren molt a aparèixer escrivans que disposessin
d’idoneïtat que fes presumible la fe dels documents. A la naixent
Catalunya, l’únic funcionari encarregat professionalment de la redacció i acreditació dels documents era el que estava al servei de
la potestat, un scriba o scriptor comitis amb funcions cancelleresques, tal com les del notarius regis de la legislació visigòtica. La
documentació corrent era redactada pels que sabien escriure, que
acostumaven a ser els eclesiàstics, i no tenia el concepte d’instrument públic, car la producció documental, excepte l’emanada
del poder públic o dels seus jutges, era el que avui coneixem per
escriptura privada. En el vell dret romà, àdhuc en el baix imperi,
ja havia esdevingut el mateix i, ﬁns i tot, el valor jurídic dels documents, en cas de discrepància, era menys que discutible i la mateixa Constitució 76 de Justinià gairebé donava més força probatòria
als testimonis que no pas al document, tal com ho féu després
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la Lex Romana i, més tard, el Liber iudicum vigent a Catalunya
durant tota l’alta edat mitjana. Per al dret justinianeu, en aquells
casos calia que el notari o tabellio o bé el seu scriptor, si aquest
darrer havia escrit el document, aquells que ens fossin testimonis
i, ﬁns i tot, el ratiocinator o comptable, si aquest hi hagués intervingut, reconeguessin sota jurament l’autenticitat del document.
Només, a manca d’altres mitjans, com era el cas de mort del notari
i dels testimonis, se sotmetia a una collatio literarum o coteig amb
altres escriptures de legitimitat segura. La Llei gòtica aplicada a
casa nostra també admeté aquell examen comparatiu de lletres
amb el nom de contrapactio scripturarum.
En cas de pèrdua o destrucció d’una escriptura, podia ser reconstruïda aplicant el mètode establert al Liber iudicum per a la
reparatio scripturarum, seguint una llei de Khindasvint inserida
al títol V del llibre VII de l’esmentada compilació visigòtica en la
part ﬁnal que comença amb les paraules Sed sola negligentia, etc.
Aquella refacció del document perdut tenia lloc per publica iudicum
investigatione, en la qual, si encara vivien els testimonis de l’acte
originari, n’hi havia prou amb la seva manifestació; en cas contrari, calia recórrer al que diguessin altres testimonis que haguessin
vist l’escriptura mancada i la coneguessin en la seva integritat, omnem textum vel ﬁrmitatem eiusdem scripturae plenissime nosce. En
aquest sistema, l’scriptor o redactor de l’instrument era un de tants
testimonis. Pels documents refets d’aquesta etapa de la nostra història que coneixem, sembla que no es devia ﬁlar gaire prim, en el
cas de deposició d’aquells que haguessin conegut el document de
visu sense haver-hi intervingut ni tan sols com a testimonis, quant
al seu atorgament. Algunes reparationes scripturarum es feren sense poder atribuir una datació concreta, noms dels testimonis ni de
l’escrivà originaris i, necessàriament, havien de presentar anacronismes i altres irregularitats, ﬁns al punt que, sovint, quan no estan
transcrites en el procés de la refacció, cal sospitar que són falsos,
com esdevé en un bon nombre d’assentaments en cartorals, on es
fa difícil discernir entre el que simplement no és autèntic i el que
és realment fals.
A Catalunya, el pas del simple document a instrument públic
anà vinculat a la professionalitat o titularitat del seu autor. L’exarator o escrivà, en la Catalunya de l’alta edat mitjana, tardà a manifestar una professionalitat i la seva tasca roman, en general, en
mans dels clergues, que en la cloenda dels documents fan constar
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la seva condició de diaconus, apodiaconus, presbyter o la més habitual de levita. Al segle XI, trobarem notícies concretes d’un principi
de professionalització de l’escrivent, sense, però, deixar al marge la
seva condició clerical quan qui escriu el document és un eclesiàstic,
cosa que esdevé en la immensa majoria dels casos, puix que les seves autoritzacions escripturàries ultrapassen el noranta per cent de
la documentació d’aquella centúria a Catalunya;1 de vegades, però,
hi trobem mestres i gramàtics,2 altres juristes3 i jutges.4 Es fa ben
difícil de trobar esmentats els escrivans d’aquesta etapa amb el qualiﬁcatiu de notari.5

1. Són escassos els que es manifesten scriptor despullats de la seva condició clerical,
com p.e. el Iohannes scriptor de l’any 1016, el Berengarius scriptor de 1065, el Petrus scriptor
de 1064 i 1065, i un Landuvinus scriptor de 1072 (PONS I GURI, J. M., «Llibres notarials
catalans», Actes del Simposi Internacional Trivium, Quadrivium, Studium, Departament
d’Història Medieval, Paleograﬁa i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona, 1990, p. 98,
núm. 1). Més corrents són esments com els d’Arnallus sacer et scriba de 1072, Bernardus
sacerdos, scriptor de 1079, etc. Els mateixos abats no desdenyaven dur a terme la funció
d’escrivà, així, l’any 1018 «Guifredus abbas qui ista donatione rogatus scripsit», un altre
«Guifreddus abbas», que ho era de Sant Marçal de Montseny, clou el document fent present
que per se ipsum scribit l’any 1066 i, ﬁns i tot, el 1090 «Grimallus abba dictavit et Adelmirus
diaconus scripsit» (íd. n. 2).
2. Per exemple: «Borrellus scholasticus» de l’any 1040, «Berillus gramaticus»
de l’any 1055, «Aladus gramaticus» de 1059 i, ﬁns i tot, el poeta «Rainaldus componere
carmina doctus» de 1088. L’any 1080, exerceix també d’scriptor un «Petrus scolasticus»
(PONS I GURI, cit., núm. 3).
3. «Ermengaudus lator legis ac iuris hanc scripsit», que amb aquestes i altres
semblants paraules clou diplomes des de 1076 ﬁns a 1096, donat a conèixer per Cebrià
Baraut a la revista Urgellia.
4. De 1005 a 1025, el tan conegut «Bonushomo iudex», que també és levita i exarator
dels documents. En un conjunt de deu diplomes entre 1011 i 1035, «Poncius Bonusﬁlius
Marchi», designat també per «Poncius cognomento Bonﬁlii, clericus et iudex», autoritza
actes i contractes i, ﬁns i tot, n’és l’escrivent material, hec scripsit. A vegades veurem la
intervenció d’un jutge fent d’scriptor de diplomes que res tenen a veure amb la matèria
judiciària, per exemple, en 1022 «Salomon sacer et iudex que scripsit et subscripsit». (PONS
I GURI, cit. núm. 5). La dualitat de funció judiciària amb la notarial es farà més endavant
incompatible sota el dret comú.
5. Un document de 977 (Marca Hispanica, ap. CXXI, p. 914) d’un «Boretus
notarius» presenta escandalosos indicis de falsedat. Altres que es titulen notarius, diuen
ser-ho del comte de Barcelona, és a dir, per raó de la seva funció de cancelleria. Un
«Poncius notarius Sancti Honoratis et monachus», que redacta la dotalia de l’església
de Sant Iscle de Vallalta sota manament del bisbe Berenguer Guifré de Girona, l’any
1090, no és català i pertany al monestir de Lerins que tot just s’havia fet càrrec del
priorat de Sant Pol de Mar. Un «Guillielmus notarius et monachus, proles quondam
Arnalli», redactà en 1100 la constitució de la Confraria de Santa Maria de Lillet. (PONS
I GURI, cit., p. 98, núm. 6.)
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En el decurs del segle XII ja són quelcom més abundosos els
redactors dels diplomes que fan constar la seva professió d’escrivà,6
però persisteixen els gramàtics en l’autorització dels actes i contractes7 i algun jutge que fa ús de l’art d’escrivania.8 Però són comptats
els que es diuen notarius i encara, els més nombrosos, només ho fan
quan actuen també de cancellers al servei d’una potestat, bé civil,
bé eclesiàstica.9 El tan conegut escrivà reial Bernat de Caldes, l’any
1176, sota la inﬂuència del dret comú, no dubta a autotitular-se tabellio.10 Malgrat tot, en tota aquella centúria i en bona part del se-

6. Per exemple: «Poncius presbiter et scriptor» de l’any 1117. Bernardus, que
obra d’scriptor a Elna en 1118. El clergue de Barcelona Poncius (1129-1163), que es titula
scriba, algunes vegades, diu fer-ho per «iussione comitis», després es manifesta «scriba
Idelfonsi regis Aragorum», i acaba per titular-se notarius. En 1144 i 1145, veiem «Iohannes
Albani» exercint d’scriba a Montblanc, i un Raimundus que ho és a Juneda. De 1149 a 1199,
«Bernardus presbiter et scriptor». De 1150 a 1189 el tan conegut Pere de Corró scriptor,
que probablement és pare d’un altre «Petrus de Corron, iunior, scriptor» que trobem l’any
1173. El 1157 el «levita Guillelmus» és scriptor del comtat d’Urgell. En 1158, en 1159 i en
1160, respectivament, veiem actuar els «scribae Raimundus sacerdos, Guillielmus Petri i
Giraldus». En 1164, «Enricus scriptor». De 1164 a 1170, «Arnaldus presbiter et scriba». Un
Poncius de Osore que era «primicerius Barchinone» fou «scriba regis» de 1163 a 1190. De
1168 a 1190 troben d’scriba el tan famós Bernat de Caldes. Un altre «Guillielmus scriptor»
exerceix de 1173 a 1199. En 1175 trobem «Raimundus scriptor» a Juneda; en 1162, «Petrus
scriptor» a Lleida, i en 1175, a Tremp, «Amatus» que és «scriptor sub rogatione Raimundum
comitem». En 1178 i en 1179 Guillem de Bonastre és «scriptor domine Regine», i en 1184
Bermundus és «domini regis scriptor», etc. (PONS I GURI, cit., núm. 7).
7. P. e.: En 1110 i en 1114 exerceix d’escrivà «Renallus magister Barchinonensis»;
en 1115,«Archenballus gramaticus»; en 1129, «Arnulfus gramaticus», i en 1143, «Renallus
magister Gerundensis ecclesie». En 1145 actua d’escrivà «Raimundus literatus»; en 1150,
«Sanahuia magister scholarum», i un «magister Iohannes», en 1195. El 1187, «Arnaldus
gramaticus qui scripsit mandato magistri Radulﬁ», mestres de primeres lletres, a més d’exercir
l’escrivania, tenen funció de cancelleria, com en 1185 i en 1186 «Bernardus de Valle domini regis
literator» i en 1190 «Willelmus de Cortey literator domine regine». (PONS I GURI, cit., núm. 8.)
8. Persisteix encara un «Salomon capellanus et iudex» exercint d’escrivà de 1110
al 1149 àdhuc en diplomes que no contenen cap acte judiciari.
9. De 1134 a 1160, «Poncius notarius comitis». En 1140 un altre «Poncius notarius»
a Tortosa. Gandulfus obra com a «notarius» dels cònsols genovesos en 1149. Senderedus és
«notarius Tarraconensis Sedis» de 1149 a 1170. Berenguer de Parets ho és «domini regis» de
1177 a 1182 i, en 1190 ho és de «domina regina». De 1177 a 1194 Guillelmus de Bassia i de
1194 a 1198, Iohannes bearnensis, són «notarii domini regis», mentre que un Columbus ho és
en 1192 i Pere de Blanes en 1194. De 1173 a 1193 trobem «Petrus de Tarracona, tarraconensis
notarius». En 1179 Bernardus és «notarius domini Rogerii vicecomitis Bitarrensis» i en 1195
«Petrus Rubei subdiaconus» ho és «domini Barchinone episcopo». Cal recordar, però, que el
Liber iudicum reservava el nom de notarius als qui exercien la cancelleria reial.
10. L’any 1176 el famós «Bernardus de Calidis dominis regis tabellio, et Bermundus
qui utriusque partis mandato hoc instrumentum composuit, ipso Bernardus tabellio regis
iuvante» (Marca Hispanica, ap. CCCCLXVIII). És un bon precedent de la penetració de les
nomenclatures del nou dret. Aquest notari rep, també, el qualiﬁcatiu de tabellio l’any 1188
quan Alfons I li estableix la notaria de Vilafranca del Penedès.
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gle XIII el nombre de clergues no professionals que exerceixen funcions d’escrivania encara serà superior al dels notarii o scribae titulats.
Les escrivanies públiques, amb titulars investits de fe notarial, seran creació de la potestat —comte sobirà, rei o baró jurisdiccional— o per la corporació a la qual el poder públic hagi atorgat
aquesta facultat, sovint a manera de notaria demarcada amb competència exclusiva dins d’una àrea territorial preﬁxada. Un bon nombre d’aquestes creacions són prou conegudes des del seu origen, com
és en els casos de la concessió de la notaria pública de Vic l’any
1155,11 la de Vilafranca el 1188,12 la d’Igualada el 1189,13 la conﬁrmació de la de Vic de 1194,14 la creació de la de Montblanc15 i de la
de Manresa el mateix any,16 la de la vila de Besalú el 1203,17 i moltes
més ja en ple segle XIII, sense comptar altres notaries públiques del
segle XII ben identiﬁcades de les quals en desconeixem, però, el document de la respectiva creació.18
Els nous corrents jurídics, sota la inﬂuència dels ius communis,
venturosa convivència del dret romà justinianeu amb l’imperial germànic, el canònic i els usos feudals, havien de repercutir en la sistematització del notariat. Irneri de Bolonya, que a més de cientíﬁc fou
un pragmàtic, amb el seu Formularium tabellionum posa aquell dret
a l’abast dels notaris i escrivans, com a via de la seva adaptació com a
precepte positiu.19 Aquell trencall dels segles XII-XIII és el moment en

11 GARCÍA, H., «El notariado de Vich durante la Edat Media», La Notaría, 1947, p. 76.
12 ARAGÓ I CABAÑAS, A. M., «Concessions reials del dret de notaria a parròquies i
monestirs catalans», Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, vol.
I, 1978, p. 8-9.
13. MERCADER, J. i COLOMER, I. M., Los archivos de Igualada, Igualada, 1951, p. 13.
14. GARCÍA, cit. p. 97 i 239. El concessionari Andreu S’Almúnia exercia, almenys,
des de 1166.
15. BOFARULL, F. de, «Documentos para escribir una monograﬁa de la villa de
Montblanch», Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, VI, 1898, p. 451.
16. ARAGÓ, cit., p. 9.
17. ARAGÓ, cit., p. 10.
18. L’any 1154, Staldat, prior de Bellcaire, es titula «notarius publicus tenens
scribaniam episcopi Gerundensis». De 1172 a 1207 és freqüent de trobar «Ermengaudus
presbiter et publicus scriptor Gerunde». En 1173, «Bernardus de Clero notarius publicus
ilerdensis» i el també notari públic lleidatà, Iohannes de Rivdario.
19. Publicat per Palmieri, sota el títol de Wernerii Formularium tabellionum
(Biblioteca Iuridica Meedi Aevi, 1914). Sembla que el seu text presenta interpolacions del
segle XIII.
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què, a casa nostra, es produeix l’adaptació del nostre sistema notarial
als usos itàlics inspirats en el nou dret. A Catalunya, no se seguira
exactament tota la sistemàtica bolonyesa, però se’n prendrà el més
essencial.
El mot charta esdevé un concepte genèric, aplicable a tot el que
és posat per escrit i, també, a la matèria escriptòria encara no utilitzada, com charta membranacea (pergamí) o charta papiracea (paper).
Quan el document ha estat redactat amb les formalitats exigides, rebent la corroboració de la fe de l’scriba, notarius o tabellio, rebia la
consideració d’instrumentum, bé que alguna vegada, també, s’apliqués el nom de charta a les escriptures publicam formam confectae
contraposant-les als seus enregistraments, dels quals parlarem més
endavant.
La sistemàtica bolonyesa, estesa als altres llocs itàlics, partia,
inicialment, de la rogatio, la petició dels interessats en l’atorgament. Això no representava res de nou a les nostres contrades, car,
en diplomes del segle XI, l’escrivà ja fa constar la fórmula rogatus
scripsi. La rogatio, ací, es feia verbalment, per bé que en algun cas
s’hagués pogut produir per escrit; de fet existia, sense cap altra formalitat, pel fet d’encarregar l’escriptura i, lògicament, no caldria
esperar una intervenció del notari si no li era, d’alguna manera, demanada. En rebre l’encàrrec, el notari prenia les dades necessàries
per poder redactar el document, aproﬁtant un retall de pergamí
o de paper, al qual se li dóna el nom de scheda o bé el seu diminutiu schedula, derivats d’schedius.20 No tenim constància de si,
en aquesta etapa, es feia ús de les tauletes encerades, tot i que no
gaires anys abans encara s’havien emprat en la preparació d’algun
testament escrit.21
Redactada l’escriptura en la charta, aleshores gairebé sempre
en pergamí, es deixava sense cloure i sovint, ﬁns i tot, sense el nom
dels testimonis. Fet això s’inseria un resum del seu contingut en un
llibre de registre. Aquests assentaments reberen en la sistemàtica

20. Schedius = el que no és acabat, cosa improvisada o provisional.
21. L’any 1151, en l’atorgament fet pel magnat Guillem Umbert, el testament es
va fer primer en tauletes de cera i es passà seguidament a pergamí. (v. el nostre estudi
«La successió de Guillem Umbert de Basella», Recull d’estudis d’història jurídica catalana,
vol. III, Barcelona, 1989, pp. 36 i 45). El recordat amic Josep Trenchs Òdena ens comunicà
haver localitzat un altre cas semblant d’ús d’aquelles tauletes una mica més endavant del
mateix segle XII.
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italobolonyesa, amb ben poca propietat, el nom de protocollum, en
record d’aquella formalitat justiniana que no es renova,22 i, també,
els rogatio o rogito, mentre que el volum que les recollia era conegut
per liber protocollorum. Els assentaments o enregistraments calia que
continguessin els noms dels atorgants, un resum de l’instrument, la
seva data, noms dels testimonis i dels ﬁadors, si n’hi havia; les clàusules d’estil es podien resumir per mitjà de la seva primera o primeres
paraules seguides d’etceteració. El nom dels testimonis es podia deixar en suspens i posar-lo al moment que els interessats expressaven
la seva conformitat en l’instrument. I ﬁnalment, l’escriptura rebia la
cloenda del notari per mitjà de la qual l’instrument es considerava
posat en pública forma; això darrer es consignava mitjançant unes
línies escrites sobre l’assentament al llibre de registre. El sistema de
datació italobolonyès es regia pel còmput de la Nativitat de Jesucrist,
és a dir, s’iniciava l’any el vint-i-cinc de desembre i, al mateix temps,
es feia ús del còmput per l’ordinal de la indicció romana.
A Catalunya, la sistemàtica itàlica es començà a aplicar a les escrivanies públiques, bé que no en conservem constància documental
ﬁns entrat el segle XIII amb els primers llibres de registre coneguts,
tots escrits sobre paper. Ajudà molt, en això, la divulgació d’aquesta
matèria escriptòria a casa nostra23 que permeté els enregistraments
d’una manera econòmicament més accessible i, ﬁns i tot, en la formació de les schedae i els esborranys. Bé que bona part del paper procedís de manufactures valencianes, car les relacions comercials amb
els estats musulmans de la península eren freqüents, a Catalunya mateix feia un temps que s’havia començat a produir paper.24
Per a l’estudi d’aquesta etapa d’implantació del nou sistema a
casa nostra, disposem d’un elenc d’onze llibres de registre d’instruments notarials, redactats en la primera meitat del segle XIII. D’aquests
llibres, però, no n’hi ha cap de les poblacions més importants i populoses com foren Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, de les
quals els llibres notarials més antics conservats són de les acaballes del

22. El protocollum era una charta en la qual s’hi havia posat un segell, i en la qual
calia estendre l’instrument, tal com disposava la Novella 44 de Justinià.
23. A vegades se’n digué «pergamí de drap».
24. VALLS I SUBIRÀ, O., La Historia del papel en España, vol. I, Barcelona, 1978, p.
152. VILA, P., «L’aspecte geogràﬁc de la indústria paperera a Catalunya», Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya, 1935, pp. 68-75 i 144-151. CARRERAS CANDI, F., «Desenrotllament
de la institució notarial a Catalunya en el segle XIII», Miscel·lània Històrica Catalana, II,
1906, p. 333.
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segle XIII o inici del XIV, quan el sistema ha arrelat deﬁnitivament. Això
ens obliga a no establir conclusions deﬁnitives en una matèria com
aquesta a la qual és possible que hi hagi noves aportacions.
La més antiga d’aquestes peces consisteix en 24 fulls en paper mal
conservat, sobretot en el seu terç inferior, atacat per la humitat. El seu
format és en foli. Pertany a l’Arxiu de la Seu de Manresa. Els fulls conservats fan creure que corresponen a dos volums diferents. Un d’ells,
perfectament datat, comença un 4 d’octubre i, al capdamunt del sisè
foli, hi ha constància del canvi d’any amb l’expressió de .VIII. kalendas
ianerii anno Domini Mº. CCº. XXº. Tertio, o sia, segons l’estil bolonyès,
el dia de Nadal de l’any 1222, amb el qual començava l’any 1223 pel
còmput de la Nativitat del Senyor, fet que no deixa de cridar l’atenció,
car, aleshores, ja feia més de 40 anys que, a Catalunya, estava en ús el
còmput ﬂorentí de l’Encarnació, que començava el 25 de març.
Amb un conjunt de nou folis més, es reprèn un 9 de maig —sens
dubte per la pèrdua dels altres folis— i segueix ordenadament ﬁns a
un nou canvi d’any, .VIII. kalendas ianerii anno Domini Mº. CCº. XXº.
Quinto, o sia, Nadal del 1224, els restants assentaments segueixen ﬁns
al 13 de gener, ja del 1225, en el darrer foli conservat. Després, hi ha
deu folis més de característiques semblants, però de mà diferent, cinc
abasten d’un primer de maig ﬁns al 24 de novembre i els restants, del 21
de gener al 15 d’abril, sense especiﬁcació de l’any. Estan escrits en lletra
cursiva notular, degradació de la postcarolíngia. De les altres característiques d’aquests llibres en parlarem en fer l’examen de conjunt dels
altres d’aquesta primera etapa. Aquests fulls, que comprenen del 4 d’octubre de 1222 al 13 de gener de 1225, constitueixen el més antic dels
llibres notarials catalans, coneguts ﬁns avui.25 Encara roman inèdit.
El segueix en antiguitat un llibre notarial de l’escrivania pública d’Alcover, conservat a l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, que ﬁns
ara havia estat considerat el més antic dels nostres registres d’instruments. Els seus assentaments comencen el 24 d’agost de 1228 i
acaben el primer d’agost de 1229.26 Ha estat editat íntegrament.27

25. Nota de l’editor. L’any 1993, quan es redactava aquest treball, no s’havia fet
pública encara la identiﬁcació d’un llibre notarial anterior al de Manresa; vegeu GINEBRA,
R., «Un fragment de llibre notarial de 1221 a l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic», Estudis
Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XIX, 2001, p. 7-22.
26. RAMON, S. i FUENTES, M. M. Inventari dels protocols notarials de l’Arxiu
Arxidiocesà de Tarragona, Barcelona, 1987, p. 104.
27. Publicat amb estudi introductori, regest i transcripció crítica, sota el títol de «Manual d’Alcover (1228-1229)», De scriptis notariorum (s. XI-XV), Rvbrica, III, 1989, p. 161-261.
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El mateix arxiu metropolità de Tarragona té un manual de la
notaria de Siurana començat el 21 d’agost de 1229 amb el darrer assentament del 31 d’octubre de 1239.28
El primer dels llibres notarials de la sèrie de l’anomenada Cúria
fumada de l’Arxiu Diocesà de Vic começa els seus enregistraments
el 21 de setembre de 1230 i continuen ﬁns al 18 de novembre de
1233.29
Segueix, en cinquè lloc d’antiguitat, un llibre que inicia els fons
de protocols conservats a l’Arxiu Històric comarcal de Terrassa, que
comprèn del 30 d’abril de 1237 al 21 de març de 1242. La seva escriptura és decididament pregòtica, força avançada.30 Ha estat editat
recentment.31
Un llibre notarial que inicia la sèrie de la Guàrdia dels
Prats, conservada a l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, comença el
30 de març de 1238 i segueix ﬁns al 29 de juny de 1261. És obra
de diversos escrivans, de vegades amb una cursivitat de lletra
molt pronunciada i, altres, amb tendències pregòtiques més evolucionades.32
El mateix Arxiu Metropolità de Tarragona, que es manifesta tan
ric en fons notarials d’aquesta etapa,33 posseeix un volum de la notaria de Santa Magdalena de Blancafort, bé que en mal estat, iniciat
en data poc precisa, però de 1239, amb assentaments que perduren
ﬁns a 1263.34
L’Arxiu Històric Fidel Fita, en els seus fons adventicis, conserva
plecs desenquadernats que constitueixen quaranta folis d’un registre
de l’escrivania de Santa Coloma de Queralt, amb data inicial del 24

28. RAMON i FUENTES, cit., p. 214.
29. CASAS LOSCOS, L. i OLLICH, I., Catàleg dels arxius notarials de Vic, Barcelona,
1986, p. 130. Nota de l’editor: vegeu nota 25.
30. PUIG I USTRELL, P. i SANLLEHÍ, J., Catàleg de l’Arxiu Notarial de Terrassa, Barcelona,
1986, p. 139.
31. PUIG I USTRELL, P., Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 12371242, 2 vols., Barcelona, 1992.
32. RAMON i FUENTES, cit., p. 104.
33. El doctor Sanç Capdevila, arxiver arxidiocesà de Tarragona, havia tingut la
previsió de concentrar en aquell arxiu els fons històrics notarials dispersos en les diferents
parròquies. Això els salvà de les depredacions que es cometeren contra l’Església catalana
durant la Guerra Civil de 1936-1939.
34. RAMON i FUENTES, cit., p. 52.
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de juliol de 1240 i ﬁnal del 15 de març de 1251.35 Formava part dels
que, en els seus estudis, havia consultat Joan Segura i Valls.36
Novament, ens toca fer esment d’un altre llibre notarial, conservat a l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, aquesta vegada pertanyent
a la parròquia de Santa Maria de Maldà. Els seus assentaments comencen el primer d’agost de 1245 i ﬁneixen el 24 de juliol de l’any
següent.37
Entre els fons notarials conservats a l’Arxiu Comarcal d’Olot,
cal fer esment dels de la notaria del terme del castell de Santa Pau,
el primer dels quals va començar l’any 1248.38 El vam utilitzar anys
enrere.39
Clou aquesta relació de fons notarials conservats de la primera
meitat del segle XIII, el registre de Sant Joan de les Abadesses que comença el mes de gener de 1250 i ﬁneix al desembre de 1255, primer de
la sèrie d’aquella localitat, guardat a l’Arxiu Comarcal de Puigcerdà.40
El seu estat de conservació és molt deﬁcient.
El mòdul d’aquests llibres no es presenta amb uniformitat. El
de Manresa de l’any 1222, malgrat el pèssim estat del terç inferior
dels seus fulls, mostra un format foli molt generós; també són en foli
els de Vic (1230), Terrassa (1237), Guàrdia dels Prats (1238), Maldà
(1245) i Santa Pau (1248), mentre que els d’Alcover (1228), Siurana
(1229), Blancafort (1239), Santa Coloma de Queralt (1240) i Sant
Joan de les Abadesses (1250) adopten el format en vuitè.
Excepte en el cas del primer, o sia, el de Manresa i el de la Cúria
Fumada de Vic, que en les seves datacions segueixen el còmput de la
Nativitat, tots els altres d’aquesta relació empren el mètode ﬂorentí
de l’Encarnació, força usat aleshores a Catalunya. Cap d’ells, ni el de

35. PONS I GURI, J. M. i PALOU I MIQUEL, H., Catàleg de l’Arxiu Històric Notarial d’Arenys
de Mar, Barcelona, 1992, p. 213. Fons adventicis. Adquirit junt amb altra documentació del
llibreter Joan B. batlle en 1959.
36. Historia de la villa de Santa Coloma de Queralt, Barcelona, 1879.
37. RAMON i FUENTES, cit. p. 116.
38. No s’ha publicat catàleg-inventari d’aquells protocols.
39. Vegeu el nostre estudi «Característiques paleogràﬁques dels llibres notarials
catalans ﬁns al 1351», VII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Barcelona 1962;
inserit també al Recull d’estudis d’història jurídica catalana, vol. I, Barcelona 1989,
p. 194 i 196.
40. BOSOM ISERN, S. i GALCERAN VIGUÉ, S., Catàleg dels protocols de Puigcerdà,
Barcelona, 1983, p. 263.
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Manresa, fan esment de l’ordinal de les indiccions romanes propi del
sistema italobolonyès.41
En els enregistraments de tipus itàlic, com esdevé principalment
en els de Gènova del segle XII, hom veu la data situada en l’ordre que
correspon en l’escatocol de l’instrument. En els registres catalans del
moment que estudiem hi és posada, ben sovint, a continuació de l’esment dels testimonis o fermances sense un lloc ﬁx i, freqüentment,
s’omet quan li correspon el mateix dia de l’assentament anterior; en
alguns casos, hi ﬁgura una data inicial, que afecta els instruments
d’un mateix dia. Cal notar que, freqüentment, els nostres registres
d’aquells anys procuren que el canvi d’any es mostri de manera que
destaqui dins el conjunt de la respectiva pàgina.
Excepte pel que fa als testaments, que no s’acostumaven d’enregistrar ﬁns després de la mort de l’atorgant, les insercions dels instruments presenten un ordre cronològic gairebé perfecte, molt millor
que el que produí temps després la Constitució Ad ocurrendum desidiae de la Cort de Perpinyà de 1351 amb la seva excessiva tolerància
sobre el moment d’inserció de les imbreviationes als llibres notulars;
d’aquesta manera resultà pitjor el remei que la malaltia.
Els assentaments que enregistren els instruments són molt concisos i, en certs llibres, com és en els de Manresa i Alcover, la concisió
és molt exagerada. En general, els enregistraments d’aquesta etapa a
Catalunya, no presenten clàusules d’estil ni tan sols insinuades, excepte en algun cas esporàdic en què, per raons desconegudes, el diploma s’ha inserit detalladament.42
Paleogràﬁcament, mostren una escriptura tendent a la cursivitat, de tipus notular, amb lletra postcarolíngia molt degradada, que a
poc a poc anirà prenent modalitats pregòtiques, sobretot en els darrers llibres de la relació anterior. S’ha d’observar el cas del Llibre
Notarial de Terrassa, abans esmentat, en el qual el notari, Bertran de
Santcristòfor, mostra una escriptura de gran personalitat decididament pregòtica, pròpia de les modalitats que no es generalitzen en la

41. No hauria estat res de nou, atès el precedent que en el sistema anterior s’havia
emprat, ﬁns feia poc, la indicció romana per complementar les datacions d’aquells diplomes
als quals hom volia donar especial solemnitat, com eren, entre altres, les consagracions i
dotalies d’esglésies.
42. Sembla que la causa era que l’instrument responia a l’esborrany o minuta
d’algun jurista i al fet que el notari volgués conservar aquella redacció in extenso, a tall de
formulari.
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construcció dels graﬁsmes ﬁns molt més avançat aquell segle.43 També es mostra, en tots aquests llibres de registres notarials catalans, la
tendència a exagerar l’abreviació de les paraules per via de supressió
o apòcope, cada vegada amb més insistència i que, passada la meitat
d’aquella centúria, afecta tant a clàusules d’estil com a frases enteres
dels escrits d’aquella etapa, ﬁns a l’extrem que, anys després, calgué
que mirés de posar-hi ﬁ la famosa Constitució Ad ocurrendum desidiae de la Cort de l’any 1351.44
Si, com hem dit abans, els enregistraments es qualiﬁquen de
protocollum, rogatio i rogito en el sistema irnerià, ací reben el nom de
notula i el d’imbreviatio. Seguint el mètode bolonyès, els llibres de registre es titulen protocollum o liber protocollorum. A Catalunya, reben
els noms de calendarium o canalar, regestrum, capibrevium, repertorium, imbreviarium, manuale, liber notularum, liber instrumentorum,
etc. els mots protocollum i liber protocollorum, no són emprats, ací,
ﬁns al segle XIV, en plena romanització.45
En els llibres notarials catalans de la primera meitat del segle
XIII veurem, en general, que, tal com s’esdevé en els itàlics, se separa
un assentament de l’altre per mitjà d’una línia horitzontal.
Però, així com en aquests darrers, els itàlics, hi ha una clara
separació dels assentaments i una gran claredat en la seva redacció46
en molts dels catalans, com en els casos de Manresa i Guàrdia dels
Prats, es tendeix a atapeir els textos, tal com si hi hagués la pruïja
d’estalviar el paper.

43. Valdria la pena de penetrar, si això fos possible, en la biograﬁa de l’escrivà
Sant Cristòfor que signava Bertran acòlit (sembla que aquesta era la seva categoria dins del
clergat), car podria ser interessant conèixer la seva formació i on l’adquirí.
44. Sobre aquesta mena irregular d’abreviar, que en el camp notarial anava
guanyant cada vegada més terreny al llarg del segle XIII i primera meitat del XIV, vegeu el
nostre «Característiques paleogràﬁques dels llibres notarials catalans ﬁns al 1351», cit. Tal
volta s’inspirà en les glosses i cites jurídiques, bé que aquells notaris fossin llecs en dret, per
l’afany desmesurat d’estalviar feina i esforç.
45. PONS I GURI, J. M., «Llibres notarials catalans», cit. p. 107. Al moment històric
objecte del treball, encara no havien pres carta de naturalesa els llibres especialitzats,
com foren després els testamentorum, procurationum, inventariorum, capitulorum
matrimonialium, obligationum, etc. Tampoc no s’havia arribat a la distinció entre el
manuale aprisiarum i el liber notularum, bé que posteriorment aquesta diferenciació
resultava ben poc efectiva. Els llibres no especials reberen el nom de liber communis.
46. En aquesta manera diàfana d’estendre els enregistraments itàlics, hi excel·liren
els llibres notarials de Gènova, tant en pergamí que comença l’any 1154, com els del segle XIII, escrits sobre paper. En aquests darrers, inserits de manera acuradíssima, s’arriba,
ﬁns i tot, a escriure’ls a dos corondells a cada pàgina.
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Així mateix, recollim del sistema irnerià el barrat que es traçava
damunt dels assentaments un cop l’instrumentum havia estat posat
en pública forma amb la cloenda estesa de mà del notari. Aquests
barrats, generalment traçats de dalt a baix, obliquament, de dreta
a esquerra, ﬁguren en nombre variable, segons ús de cada notaria.
A vegades, com en el cas excepcional del registre d’Alcover de l’any
1228-1229, esmentat en segon lloc, es muda el sentit de les barres i
prenen un aspecte de ziga-zaga. Aquesta senyalització perdurà ﬁns
a la posterior sistematització dels procediments notarials de l’edat
moderna.
La presència de testimonis d’atorgament de l’instrumentum en
llibres itàlics del segle XII es consigna marginalment un cop el respectiu interessat ha donat el seu assentiment a l’escriptura. En els
llibres notarials catalans, l’esment del testimoni es consigna al peu
de l’assentament, unes vegades a la mateixa línia i altres en una ratlla
separada. Algunes vegades, l’enregistrament dels llibres catalans s’ha
fet de manera tan descurada que hi ha el mot testes sense que a continuació digui el nom i, ﬁns i tot, alguna vegada, ﬁguren inserits els
noms sense expressar si són de testimonis o de ﬁadors, bé que aquestes irregularitats són poc freqüents. En algun cas, en el qual no hi ha
unitat de l’acte de manifestació del consentiment, per haver-lo donat
les parts separadament, ﬁguren, també per separat, els testimonis
d’una i altra part, però sense indicar a qui corresponen.
En els nostres llibres notarials veiem, ben aviat, els senyals que
acrediten que l’instrument ha estat consentit pels respectius atorgants. Aquests senyals, que són una modalitat típicament catalana, se
situen damunt del nom patronímic de l’interessat i adopten distintes
formes. Dues petites ratlles paral·leles inclinades són la forma més
corrent, i ja la veiem emprada en el nostre registre notarial més antic, o sia el de Manresa. En alguns altres, aquest advertiment es posa
per mitjà d’un punt vigorós, que a voltes sembla una virguleta, sobre
els patronímics, com és en els casos dels manuals d’Alcover (1228),
Siurana (1229) i Vic (1230). Aquests senyals, que es manifesten en
diverses formes, àdhuc a vegades per mitjà d’una creu posada davant
del nom, es mantenen ﬁns a ben entrada l’edat moderna.47 Veurem,

47. PONS I GURI, J. M., «Algunes orientacions per a la utilització dels fons de les
seccions històriques notarials», Recull d’estudis d’història jurídica catalana, vol. I, Barcelona
1989, p. 178-180, i «Característiques paleogràﬁques dels llibres notarials catalans ﬁns al
1351», cit., p. 199-200.
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sovint, posats aquests senyals, també, sobre els noms de ﬁadors o
fermances.
El fet que els atorgants o els ﬁadors hagin fet jurament, tant si
aquest correspon a una possible clàusula de seguretat com si s’ha fet
per corroborar alguna renúncia de drets per part d’una dona o d’un
menor de vint-i-cinc anys, ho fan present en els nostres llibres unes
lletres diminutes que diuen iur, iurat, iurabit o bé iuraverunt, volades
sobre els noms respectius.
En els llibres catalans d’aquesta etapa encara no trobarem les
sigles i abreviacions marginals, després tan freqüents, per signiﬁcar
que s’ha lliurat l’instrument posat en forma pública als interessats
amb les fórmules actum traditum, clausum traditum, carta tradita,
instrumentum traditum,o altres similars. L’única vegada que hem vist
una d’aquestes notes marginals en un manual notarial de la primera
meitat del segle XIII ha resultat que havia estat posada molts anys
després, en lletra que corresponia paleogràﬁcament al segle XIV, amb
motiu del lliurament d’una nova còpia de l’escriptura.
Fora de les clares inﬂuències dels mètodes atribuïts a Irneri, de
les quals hem anat parlant ací, difícilment podríem creure que a la
primera meitat del segle XIII a Catalunya fossin tingudes en compte
les fórmules i tractats itàlics, car, al marge que en aquells moments
no se’n troba notícia, els nostres actes i contractes conserven molt
de la precedent inspiració visigòtica. Altrament, no veiem enlloc cap
rastre que faci pensar en el Liber formularius de Ranier de Perusa de
1216, ni en l’Ars Notariae de Bencivene de Nòrcia de 1235 i, encara
menys, en les tardanes Summa notariae de l’anònim aretí de 12401243 i l’Ars notariae de Salatiel de 1242; i, evidentment, tampoc, en
cap de les grans obres de Rolandino Passagiere (produïdes a l’entorn
de 1250), ni del seu sequaç Pietro d’Unçola. Els tractats no inﬂuïren
a casa nostra ﬁns molt més endavant i, encara, ben sovint, amb la
intermediació de fórmules i summulae de caràcter casolà.48
La penetració del dret comú seria molt difícil de seguir només
a partir dels enregistraments d’aquests primers llibres notarials, per
la manca de clàusules d’estil i, ﬁns i tot, de renúncies de drets que
només podrem suposar en algun cas de constància de jurament. Això

48. PONS I GURI, J. M., «Corpus Iuris», Documents jurídics de la història de Catalunya,
Barcelona, 1991, p. 128.
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no obstant, veurem rares excepcions en les quals, sens dubte, el notari inserí gairebé literalment l’instrument, segons minuta produïda
per algun jurista en aquell cas concret, com és el d’un enregistrament
del primer manual de la Guàrdia dels Prats.49 La recepció del nou
dret, pel que fa a l’àmbit civil privat, es podrà seguir, amb els seus alts
i baixos, per mitjà dels instruments posats en forma pública, però, en
un començament només per l’esment de les seves normes en sentit
negatiu, com si es temés que les especulacions dels juristes poguessin
frustrar les obligacions contretes en les escriptures. El coneixement
del dret comú s’observa més aviat en un àmbit més culte, com ara
alguna disposició reial, aplecs de suposat dret consuetudinari o en
algun iudicatum o arbitrament, i en l’advocació de les causes.50 En
els actes notarials seguirem veient l’ús del verb do en lloc de trado,
el mot aixovarius en lloc de dot, l’absència d’institució d’hereu en els
testaments,51 un nombre insuﬁcient de testimonis en aquests darrers
atorgaments, els mots precarium o acapitum en el sentit d’emﬁteusi
—expressió desconeguda dels nostres notaris d’aquells moments—
etc. I encara més quan els instruments presenten renúncies de drets
especíﬁques en les quals veurem prou despropòsits jurídics. En
aquells primers cinquanta anys del segle XIII, els nous corrents jurídics van inﬂuir més en la forma o aparença externa, que en el contingut del nostre sistema notarial. No oblidem que aquells escrivans
o notaris encara no eren juristes i que el notariat fou, simplement,
un ars notariae. No havia de tardar gaire temps, però, d’arribar el ple
triomf del dret comú a casa nostra.
No obstant això, des dels primers enregistraments dels libri
notularum, a la seguretat juridicodocumental que donà aleshores el
notariat públic, cal afegir les garanties d’una major ﬁdelitat en la re-

49. L’assentament datat de 2 de març de 1238, posat extensament, fa cita concreta
de les lleis del títol De fundo dotali (Còdex, V, 28), vegeu nota 42.
50. «Corpus Iuris», cit., p. 119-121.
51. En canvi, hi ha l’insòlit precedent de l’instrument de publicació del testament
sacramental d’Arnau de Caboet que tingué lloc l’any 1170 a la Seu d’Urgell, en el qual
es consignen les frases «institutio heredis precipua et principales causa testamentorum
est... instituït heredem ... ad omnem suan voluntatem faciendam», les quals, sobretot la
primera, reﬂecteixen un estadi de coneixements de la Glossa romanista més pròpia d’un
legista que d’un escrivà, per més notari que hagués estat. Aquest text tan sorprenent per
la seva anticipació, no passa, doncs, d’esporàdica peça de lluïment. El transcriu J. Miret i
Sans en l’apèndix documental XV d’Investigación histórica sobre el vizcondado de Castellbó,
Barcelona, 1900, p. 376-377.
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paratio instrumentorum, que es pogué basar en l’enregistrament del
document, oi més quan presentava els barrats expressius d’haver estat posat en pública forma i els signes del consentiment dels atorgants.52
Per acabar, us oferim una sumària bibliograﬁa, fàcilment assequible a la biblioteca de la Facultat d’Història o, si més no, a la de la
Institució Milà i Fontanals del CSIC.
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EL CASTELL DE MONTPALAU.
PERVIVÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ
D’UN CASTELL ABANDONAT

Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 25
(Homenatge a la professora Dra. M. Josepa Arnall i Juan), 2003-2004, p. 519-539.

Al terme municipal de Pineda, a 269 metres sobre el nivell del
mar i al bell cim d’un turó de forma acusadament cònica, al marge
de ponent de la riera, hi ha les restes de l’antic castell de Montpalau,
a una distància de poc més de tres kilòmetres de la vila. La seva situació destaca en l’orograﬁa d’aquell entorn; el fort pendent del turó
en fa una mica diﬁcultós l’accés, però és un poc més fàcil des de la
banda de ponent.
Les restes, que descansen sobre el rocam que sobresurt del terrer, ocupen una superfície de poc més de 1.500 m2. En un sector
de la banda de llevant hom hi veu el que es conserva de la part més
antiga, amb planta quelcom irregular, on hi destaquen carreus d’un
arrodoniment que podria ser el que roman de l’absis d’una capella o,
potser amb més probabilitat, d’un baluard o un tambor de muralla.
El parament de la banda nord-est té una senzilla sagetera esplandida. A l’interior del conjunt hi ha les restes d’una torre mestra de
planta circular de poc més de 6 metres de diàmetre interior i 1,45
metres de gruix de l’obra, feta amb material quelcom més sòlid que
la part de construcció abans esmentada. Totes aquestes restes semblen pertànyer al segles XI-XII.
A les bandes de migjorn i ponent, tanca el conjunt un emmurallament exterior amb paraments característics del segle XVI. A la
cara de migjorn presenta una sagetera amb doble esplandit (interior
i exterior). Aquesta muralla, obra de gran solidesa, fou deixada sense
acabar i els seus extrems mostren encara les traves de pedra per a
poder-hi encaixar un futur acabament de l’obra.
Al bell mig de tot plegat, en un amuntegament de runa on hi prolifera la vegetació, ço que, per a l’estudi d’aquest monument, exigiria

112

J. M. PONS I GURI

una detinguda excavació. En una de les nostres visites a Montpalau,
concretament el 13 d’octubre de 1946, hi vam prendre les notes per al
croquis de les seves parts visibles que il·lustra aquest treball.
La primera notícia que tenim del castell de Montpalau ens pervé d’un diploma indatat,1 on Umbertus, ﬁlius de Gerberga femina, jura
ﬁdelitat al comte Ramon Berenguer I i s’obliga a retre-li la potestat
d’aquell castell quantas vices mandaverit Raimundum comitem prescriptum. Es tracta d’Umbert Odó, important personatge ben documentat des de l’any 1041 al 1066,2 ﬁll d’Odó, senyor del castell de les
Agudes, i de la dama Gerberga, casat amb Sicardis, ﬁlla del vescomte

1. Barcelona, ACA, pergs. de Ramon Berenguer I, núm. 32. Inserit al Liber feudorum
maior, f. 391. Cf. MIQUEL ROSELL, F., Liber Feudorum Maior, Barcelona, 1945, I, p. 401-402.
2. 1041, maig, 26: acompanya la comtessa Ermessenda en el lliurament del castell de
«Benedormiens» al monestir de Sant Feliu de Guíxols (MARCA, P. DE, Marca Hispanica sive limes
hispanicus, hoc est geographica et historica descriptio Cataloniae, Ruscionis et circumjacentium
populorum ab anno 817 ad annum 1258, París, 1688, ap. 223); 1041, juliol, 28: acompanya la
comtessa Ermessenda en la donació a Sant Llorenç del Munt (PUIG USTRELL, P., El monestir
de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI, Barcelona, 1995, núm.
431); 1045, febrer, 9: amb la seva muller Sicardis presideix el placitum sobre pertinences
del monestir de Sant Cugat del Vallès a la vall de Gualba (ACA, Cartulari de Sant Cugat del
Vallès, f. 319, núm. 945); 1052, juny, 7: present amb la comtessa Ermessenda i el comte
Ramon Berenguer I en l’elecció de l’abat Arnau de Sant Feliu de Guíxols (VILLANUEVA, J., Viage
literario a las Iglesias de España, XV, Madrid, 1851, ap. 1); 1053, gener, 27: testimoni en la
venda d’una terra feta per la comtessa Ermessenda a utilitat del monestir de Sant Pol de Mar
(PONS I GURI, J. M., «Diplomatari del monestir de Sant Pol de Mar», Recull d’estudis d’història
jurídica catalana, III, Barcelona, 1989, p. 376); 1054, desembre, 1: testimoni d’esponsalici
de Guillem II de Besalú a favor de Llúcia de la Marca (FELIU, G.; SALRACH, J. M. (dirs.), Els
pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, Barcelona,
1999, núm. 443); 1056, novembre 12: testimoni de l’escriptura de l’esponsalici de Ramon
Berenguer I amb la comtessa Almodis (Marca Hispanica... cit., ap. 246); 1056: juntament
amb la comtessa Ermessenda, és marmessor del cabiscol Ponç de la Seu de Girona (RIUS
SERRA, J., «Cartes antigues de Sant Martí Sa Costa», Analecta Sacra Tarraconensia, IV, 1928,
p. 17); 1057, maig, 7: esmentat entre llurs «nobilibus viris» pels comtes Ramon Berenguer I
i Almodis (FELIU, G.; SALRACH, J. M. (dirs.), Els pergamins..., cit., núm. 490); 1057, setembre
25: marmessor en el testament de la comtessa Ermessenda, qui l’esmenta entre «amicos
meos» (BOFARULL I MASCARÓ, P., Los condes de Barcelona vindicados, II, Barcelona, 1836, p. 51);
1057, octubre, 4: present al conveni dels comtes Ramon Berenguer i Almodis amb el comte
de Besalú sobre l’incompliment del projecte de matrimoni d’aquest (FELIU, G.; SALRACH,
J. M. (dirs.), Els pergamins..., cit., núm. 499); 1058: present a la concòrdia dels comtes de
Barcelona i Besalú i el bisbe de Vic, sobre el castell de Colltort (ACA, Trasllats Rivera, núm.
207); 1059: Participa del tribunal sobre els greuges comesos per Mir Geribert als comtes de
Barcelona (ROVIRA I VIRGILI, A., Història Nacional de Catalunya, III, Barcelona, 1924, p. 499);
1061, setembre, 10: present a la concòrdia de Ramon Berenguer I amb el vescomte Ponç
Guerau de Girona sobre l’església de Celrà (MIQUEL ROSELL, F., Liber Feudorum..., cit., núm.
287); 1062, abril, 25: testimoni del conveni de Dalmau Bernat amb els comtes Ramon Berenguer I i Almodis sobre el castell de Begur (MIQUEL ROSELL, F., Liber Feudorum..., cit., núm. 287);
1062, octubre, 1: present al conveni entre el comte Ramon Berenguer I i Guerau Alamany
de Cervelló sobre el castell de Montagut (FELIU, G.; SALRACH, J. M. (dirs.), Els pergamins..., cit.,
núm. 597); 1063, abril, 1: iudicatum sobre possessions del monestir de Sant Pol de Mar a
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Amat de Girona, que era viuda del també magnat Gaucfred Bernat.
Entre els quatre ﬁlls d’Umbert Odó hi ﬁgura, a més del primogènit
Guillem, el famós Bernat Umbert que fou bisbe de Girona.3 El redactor de l’usatge Haec sunt usualia esmenta Umbertus de ipsis Acutis
entre els magnats que se suposen presents a la hipotètica assemblea
on es promulgarien els Usatges de Barcelona. Tant aquest castell de
Montpalau com el de les Agudes tenien el respectiu appendicium o
terme jurisdiccional.4
La datació encertada del jurament de ﬁdelitat i obligació de retre
la potestat del castell, deduïble només per la coincidència d’Umbert
Odó amb el govern de Ramon Berenguer I, pot ser motiu de diverses
conjectures, oi més quan el diploma no conté la referència als noms
d’uns testimonis, ni l’esment d’algun esdeveniment que pogués servir,
encara que fos de manera aproximada, per establir una data o breu
període. Francesc Miquel, en la seva edició del Llibre dels Feus, el situà dins dels 41 anys que van de 1035 a 1076. Potser caldria pensar en
un moment poc posterior a la reconciliació d’Umbert amb el comte
de Barcelona després dels fets d’Alhama, a l’entorn de 1040.5

instància de Guillem Llobató en nom dels comtes Ramon Berenguer i Almodis, celebrat
en placitum dominical d’Umbert Odó i Sicardis (Barcelona Arxiu Capitular, Diversorum,
perg. C (b), ca. I); 1063, juliol, 3: present a l’acord del comte Ramon Berenguer I amb els
germans Ricolf sobre el castell de Balsareny (MIQUEL ROSELL, F., Liber Feudorum..., cit.,
núm. 175); 1064, febrer, 12: testimoni del conveni de Guillem Bernat i Ermengarda amb
Arbert Bernat sobre el castell d’Arraona (FELIU, G.; SALRACH, J. M. (dirs.), Els pergamins...,
cit., núm. 676); (1059-1066): esmentat entre els prohoms de l’entorn comtal en el jurament
de ﬁdelitat de Bonﬁll a Ramon Berenguer I i Almodis (FELIU, G.; SALRACH, J. M. (dirs.), Els
pergamins..., cit., núm. 685); 1066, desembre, 8: participa amb la seva muller Sicardis i el
seu ﬁll Guillerm Umbert en l’entronització de l’abat Guifré i en dotació al monestir de Sant
Marçal de Montseny (VILLANUEVA, J., Viage literario..., cit., VII, ap. XXXIV; PLADEVALL, A.,
«Sant Marçal de Montseny», Ausa, 33, 1961, p. 9.
3. PONS I GURI, J. M., «Sicardis senyora del Montseny i de Lloret», Mediaevalia, 10,
1992, p. 351-361.
4. Segons es desprèn dels placita sota la potestat d’Umbert Odó, tinguts el 9 de
febrer de 1045 i primer d’abril de 1063, esmentats en l’anterior nota 2.
5. 1040, març, 3, un iudicatum del bisbe Oliba i altres, en causa del comte Ramon
Berenguer I contra el bisbe Guislabert de Barcelona i Udalard Bernat: «similiter etiam
iudicaverunt ut iuret predictus episcopus quod de ipsa causa que fecit Umbertus in Alhama
contra ipsum comitem, unde iam dictus comes se quere laverit de Umberto, non fuit facta
per consilium neque per ullum ingenium de iam dicto episcopo» (JUNYENT, E., Diplomatari
i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba, a cura d’A. M. Mundó, Barcelona, 1992, núm. 154,
i FELIU, G.; SALRACH, J. M. (dirs.), Els pergamins..., cit., núm. 321), que BOFARULL I MASCARÓ,
P. de, Los condes... cit., p. 16, resumeix. SOBREQUÉS I VIDAL, S., Els grans comtes catalans,
Barcelona, 1961, p. 57, glossant l’esment de Bofarrull, diu «Potser les hosts catalanes
realitzaren una profunda ràtzia per terres d’Hispània, puix que sabem positivament que
un exèrcit de Barcelona al front d’un general Umbert operava en aquests anys [sembla
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Guillem Umbert, ﬁll d’Umbert Odó i Sicardis, casat amb Guillema, segueix en les dominicatures del Montseny i de Montpalau.
L’any 1080 és esmentat entre els millors homes del seguici de Ramon
Berenguer II i el 1080 posseeix una galera i construeix altres vaixells
a la marina dels seus dominis. Vivia encara l’any 1090.6
Guillem, que havia sigut un dels meliores hominibus de Ramon
Berenguer II, més tard renovà el feu amb el comte fratricida Berenguer
Ramon. A 19 de novembre de 1089, el comte Berenguer Ramon comana el castell a Arnau Gaucfred i la seva muller Guillema amb la
cura del ﬁll de Guillem Umbert, durant el termini de dotze anys, després del qual passaria a potestat de l’esmentat ﬁll de Guillem.7 No
coneixem el motiu d’aquests acords, que potser eren conseqüència de
la defunció de Guillem Umbert i d’un posterior matrimoni de la seva
viuda, Guillema, amb Arnau Gaucfred, que tenia al seu càrrec un ﬁll
del primer matrimoni, encara menor d’edat.

referir-se a 1040-1041] per la llunyana regió d’Alhama. És possible, però, que aquests
escamots catalans haguessin estat enviats en ajut d’algun cap o reietó musulmà, com era
corrent a l’època», i afegeix més endavant «o bé que Alhama no sigui l’actual Alhama de
Aragón, sinó un altre lloc qualsevol més proper a la frontera». COLL I ALENTORN, M., en
l’article «Ramon Berenguer I de Barcelona» a GEC (vol. 12, p. 329), ho relata així: «Abans
de 1044, un exèrcit català es trobava a Alhama de Aragón comanat per Umbert de ses
Agudes i un altre Pera Pertusa. La sort sembla haver estat desfavorable als catalans perquè
Umbert es revoltà i la host de Pertusa fou desfeta principalment per les desercions.» En
la mateixa GEC (vol. 13, p. 539), a l’article Sesagudes, Umbert, A. Pladevall atribueix el
fet a l’any 1054, afegint que «Umbert continuà la rebel·lió al costat del bisbe Guislabert
de Barcelona i del vescomte Udalart Bernat». ROVIRA I VIRGILI, A., Història Nacional..., cit.,
III, p. 502, dóna també la seva versió. Ferran Soldevila (Història de Catalunya, Barcelona
1963, p. 98) té per conjectures les relacions del fet.
6. 1080, desembre, 11: Ramon Berenguer II, en garantia del compliment del que
ha convingut amb el seu germà Berenguer Ramon, li cedeix en ostatge «decem de meis
melioribus hominibus», entre els quals esmenta Guillem Umbert. Document transcrit per
BOFARULL, P. de, Los condes..., cit., II, 114-115; 1083, maig, 15: Guillem Umbert, amb la
seva muller Guillema, deﬁneix al monestir de Sant Cugat del Vallès, per raó d’usurpacions
comeses als alous del monestir a Gualba, Palautordera, Vallgorguina, Tapioles i Pertegaç
(Barcelona, ACA, Cartoral de Sant Cugat, núm. 976); 1088, novembre, 5: Guillem Umbert
i la seva muller Guillema fan donació a la capella de Sant Celoni del delme sobre telonis,
ràfegues i placita en els seus dominis i també «decimam partem de omnibus ipsis rebus
quod per nostram galeram adquiere poterimus, similiter et de alii navis que per cuncta
tempora constructe erunt in omni nostro honore». I per consell i voluntat de la seva mare
Sicardis i del seu germà l’ardiaca Bernat Umbert, fa cessió a l’esmentada capella del
monestir de Santa Maria de l’Estany (Arenys de Mar, AMFF, perg. núm. 8); 1090, setembre,
29: Dalmau i Guillem Sesmond fan deﬁnició reparatòria a favor del monestir de Sant Pol
de Mar, en presència de Sicardis i de Guillem Umbert (PONS I GURI, J. M., «Diplomatari del
monestir...», cit., p. 381).
7. ACA, pergamins Ramon Berenguer II, núm. 62, MIQUEL ROSELL, F., Liber
Feudorum…, cit., II, p. 403.
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Un document posterior, indatat, conté la convinença del bisbe
de Girona Bernat Umbert (germà del que fou feudatari de Montpalau,
Guillem del mateix cognom), on comana al vescomte Ponç Guerau
de Girona, ipsum castrum Montis Palacii et donet ei ad fevum ipsam
castlaniam et ipsam dominicaturam comitalem sicut Guilielmus Umberti tenebat eam per manum Berengarii comitis ... et donet potestatem
eiusdem castri idem vicecomes iam dicto episcopo sine suo engan per
quantas vices fuerit requisitus... i ﬁnalment, vetllant el bisbe pel seu
nebot, convé amb el vescomte que aquest donet castrum Montis Palacii ﬁlio Guilielmi Umberti quando episcopus sibi perceperit.8 Les dates
extremes documentals de l’episcopat de Bernat Umbert van de l’any
1094 al 1111, mentre que el vescomte de Girona Ponç Guerau morí
entorn del 1105. A manca d’una datació segura, podem conjecturar
per aquest document els 11 anys compresos en tals períodes.
El 27 de maig de 1113, el comte Ramon Berenguer III, en document que hom titulà concordiae et paciﬁcationis, comanà al vescomte de Girona Guerau Ponç Guillem Umbert (ﬁll del difunt baró del
mateix nom) juntament amb el castell de Montpalau, de tal manera
que in hostes et cavalcatas et in placita et seguimenta et in curias ubi
vicecomes fuerit com comite, predictus Guillelmus sit cum iam dicto
vicecomite, però les vegades que Guillem Umbert no vagi amb Ponç
Guerau ho faria directament amb el comte i li retria a ell o a qui
disposés, la potestat del castell cada vegada que li fos reclamada.9
Aquest fet signiﬁca la creació de l’estatus jurídic feudal del castell de
Montpalau i el seu terme, amb la nissaga vescomtal gironina, titulada
més tard de Cabrera, com a feudatària immediata del príncep,10 mentre que els descendents de Guillem seguien en condició de subfeudataris, ﬁns que, com direm més endavant, conﬂueixen els dos títols en
un mateix baró.
Durant el que resta del segle XII i en les tres quartes parts del XIII,
la família dels Umbert, barons del Montseny, ha abandonat els seus
castells de les Agudes i de Miravalls, per establir-se a la nova fortiﬁcació de Montclús. Els Montseny-Montclús tenen el castell de Mont-

8. Girona, AD, Cartoral de Carlemany, f. 152. MARQUÈS, J. M., Cartoral de
Carlemany del bisbe de Girona, Barcelona, 1993, p. 333-334.
9. Apèndix, document II.
10. Guerau IV, amb el cognom de Cabrera, el 6 de juny de 1199, tot just després de
la defunció del seu pare, féu vassallatge al rei Pere I per raó dels seus feus entre els quals
esmenta el castell de Montpalau. MIQUEL ROSELL, F., Liber Feudorum..., cit., p. 436-437.
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palau a mans de successius castlans,11 on hi ha una capella dedicada
a Sant Miquel12 amb sacerdot propi.13
Hagueren de transcórrer alguns anys abans que s’uniﬁqués en
la mateixa mà la senyoria major dels Cabrera amb la inferior dels
Montclús. El vescomte Guerau V morí l’any 1248, deixant el vescomtat i patrimoni al seu ﬁll anomenat també Guerau, però creant a favor
del seu ﬁll més jove, Ramon de Cabrera, un petit patrimoni amb els
castells d’Anglès i de Brunyola.14 Ben aviat, després d’això, s’establia
una estreta relació entre els Cabrera i els Montclús, per mitjà de
matrimonis: Gueraula, ﬁlla de Guerau V, es casa amb Guillem de
Montclús, i Ramon de Cabrera (senyor d’Anglès i de Brunyola) ho féu
amb Alamanda, germana de Guillem de Montclús.15
Guerau IV de Cabrera va morir l’any 1278, i féu testament el 12
de juliol d’aquell any,16 pel qual instituïa hereva universal la seva ﬁlla
primogènita Marquesa, sotmesa, però, a ﬁdeïcomís a favor de Ramon
de Cabrera o dels seus descendents posat cas que la instituïda morís
sense deixar ﬁlls o altra descendència. El mateix Guerau, tenint en
compte la menor edat de Marquesa, l’havia posada sota la tutoria de
Ramon de Cabrera i el senyor d’Anglès va portar a bon terme la seva
missió puix que l’any 1282 Marquesa de Cabrera es casava amb Ponç
Hug, comte d’Empúries.17
Guillem de Montclús, del seu matrimoni amb Gueraula de Cabrera, tingué dos ﬁlls, Riembau (primogènit i hereu) i Gueraldó (profés a la milícia de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem). A la mort de

11. Dalmau de Montpalau de l’any 1157 al 1168 (PONS I GURI, J. M., «Diplomatari
del monestir...», cit., p. 34, 37, 41. Ponç de Montpalau de 1213 a1230 (Barcelona, ACA,
Montalegre, perg. núm. 276 i Monacals, ms. 2103, f. 6) PONS I GURI, J. M., Cartoral de Santa
Maria de Roca Rossa, Barcelona, 1984, p. 151, núm. 71; SALARICH I VERDAGUER, J., Apuntes
para la historia de Caldas de Estrach, Barcelona, 1882, p. 30. Simó de Montpalau, que a
més de la castlania és senyor de la casa de Puigllauder, l’any 1265 (Arenys de Mar, AMFF,
perg. núm. 90)
12. Esmentada el 27 d’abril de 1230 en el testament de Ponç de Montpalau
(Barcelona, ACA, Montalegre, perg. núm. 276).
13. Esmentat l’any 1168, PONS I GURI, J. M., «Diplomatari del monestir...», cit.,
núm. 41.
14. SOBREQUÉS I VIDAL, S., Els barons de Catalunya, Barcelona, 1957, p. 118.
15. PONS I GURI, J. M., «Nous documents de la Comanda Hospitalària de Sant
Celoni», Recull d’estudis..., cit., III, p. 439.
16. NONÓ, B., Mil anys d’història escrita, Maçanet de la Selva, 2001, p. 63.
Transcripció del microﬁlm I.8/10, rodet 977, f. 272-274 del dipòsit de la casa de Medinaceli
al monestir de Poblet. L’edició conté nombroses lectures defectuoses.
17. SOBREQUÉS I VIDAL, S., Els barons…, cit., p. 86 i 118.
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Guillem de Montclús, vers l’any 1276, Riembau passà a ser senyor de
les dominicatures del Montseny i de Montpalau, la primera tinguda
en feu de l’orde dels hospitalers18 i la segona, ara subfeudatària de
Marquesa de Cabrera, comtessa d’Empúries. Riembau de Montclús,
personatge arrauxat i violent, entrà ben aviat en conﬂictes, a la marina, usurpant drets del monestir de Sant Pol de Mar i, a la conca
del Tordera, tallant el curs de les aigües dels rius Rifer i Pertegaç
que abastien els horts i la vila de Sant Celoni, pertanyents a l’orde
de l’Hospital. Davant de l’oposició que li féu la comanda hospitalera,
Riembau aplegà les hosts de la baronia de Montclús, prengué la vila
de Sant Celoni a l’assalt, fent presoners part dels habitants, talà els
conreus i destruí els molins.19 Per això, Riembau de Montclús havia
caigut en crim de fellonia contra l’orde dels hospitalers, senyor major
dels feus del Montseny, i, segons la normativa feudal,20 en podia ser
desposseït i, ﬁns i tot, tingut per culpable de bausia, crim equiparat
al de lesa majestat pel qual, en el més benèvol dels casos, li podia ser
imposada la pena d’exili.
Quan el prior de Catalunya dels hospitalers, fra Ramon de Ribelles, castellà d’Amposta, mou procés per privar de feu Riembau,
aquest es desentén del seu patrimoni, que transfereix al seu oncle
per partida doble Ramon de Cabrera. No coneixem el títol d’aquesta
transmissió, que unes vegades veiem esmentada com a donació i en
altres com a compravenda. Però la interferència de Ramon de Cabrera no era una solució, sinó un nou motiu de greuge, car segons dret21
la transmissió de feu a tercer i sense consentiment del senyor major
implicava el seu emparament i el comís dels béns infeudats, encara
que es tractés d’un feudum honoratum, franc de serveis o prestacions.
El castellà d’Amposta va moure litigi contra Ramon de Cabrera sobre
aquells fets, afegint-hi la reclamació de dos legats a l’orde hospitaler
continguts en els testaments de Guillem i Guillemó de Montclús i
els drets legitimaris de fra Gueraldó. En la seva reclamació, l’orde
de l’Hospital sostenia que Riembau no podia trametre els drets al
seu oncle, perquè els havia perdut abans quan va incórrer en crim

18. PONS I GURI, J. M., «La successió de Guillem Umbert de Basella», Recull, cit.,
III, p. 47-52.
19.. PONS I GURI, J. M., «Nous documents de la Comanda…», cit., p. 439.
20. El sistema jurídic català a base dels usatges Si quis suum fevum, Qui seniorem
i Cunctum malum, les commemoracions de Pere Albert 10, 13, 27, 29 i 32, Los casos en los
quals lo senyor no és retre la potestat presa de castell, etc., núms. 6 i 8, i els tractats com la
Summa de Joan Blanc, l’Hostiense i altres feudistes.
21. PONS I GURI, J. M., «Nous documents de la Comanda…», cit., p. 440.
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de fellonia. El plet no seguí més avant perquè tant els hospitalers com
Ramon de Cabrera es van sotmetre a l’arbitrament de Fra Pere Balaguer
(prior de l’Hospital a Barcelona), el cavaller Arnau de Santlleí i Pere de
Noguera, canonge de la Seu barcelonina. Els arbitradors feren pública
la seva sentència el 27 d’abril de 1278, en la qual, tot i ser refermada la
senyoria major dels hospitalers en la dominicatura de Montseny, restava en el seu valor la transmissió patrimonial a favor de Ramon de
Cabrera.22 Amb això el nostre castell de Montpalau passava de Reimbau de Montclús a Ramon de Cabrera, mentre que la seva senyoria major continuava sota la potestat de la seva neboda Marquesa, comtessa
d’Empúries, com a successora dels antics vescomtes de Girona.
Ramon de Cabrera morí l’any 1298 a Sicília, combatent al servei
de Jaume II. El rastre documental de Riembau de Montclús, tal volta
en l’exili, es perd després de la transmissió patrimonial a favor del
seu oncle.
Marquesa de Cabrera enviudà de Ponç Hug IV d’Empúries l’any
1313 i el 1322 morí el seu ﬁll Ponç Hug V (conegut per Magaulí),
temps en el qual, i ﬁns a la resta de la seva vida, comptà en el govern
del vescomtat de Cabrera amb la col·laboració dels seus cosins Bernat I i Bernat II, ﬁll i nét de Ramon, respectivament. Jaume II, el 3 de
setembre de 1324, en agraïment a l’ajut rebut de Bernat de Cabrera
en la guerra de Sardenya, a petició d’aquell, eximí Marquesa, comtessa d’Empúries, el mateix Bernat de Cabrera i llurs successors, de
donar la potestat del castell de Montpalau,23 deure que pervenia de la
concòrdia i paciﬁcació de l’any 1113.24
Així la casa vescomtal de Cabrera restava en la plenitud del domini eminent sobre el castell de Montpalau i el seu terme jurisdiccional format aleshores per 7 parròquies de la marina de l’ardiaconat de
la Selva.25 La petició de Bernat de Cabrera a favor de la seva parenta,
a la qual li corresponia succeir en força del ﬁdeïcomís imposat per

22. Arenys de Mar, AMFF, Protocols Sant Celoni (Liber Curiae) II-1, f. 20v: requesta
del comanador de Sant Celoni al vescomte Ponç de Cabrera de 7 de novembre de 1347, que
transcriu literalment la decisió arbitral de 27 d’abril de 1278 i la intervenció de les parts
contendents.
23. Apèndix, document II.
24. Apèndix, document I.
25. El terme jurisdiccional estava format per les següents parròquies: Sant Martí
d’Arenys, amb la seva Riba de Mar, Sant Iscle de Vallalta amb la vall de Canet, Sant Cebrià
de Vallalta amb la Riba de Sant Pol, Santa Maria de Pineda amb la pobla de Calella, Sant
Pere de Pineda o de Riu, Santa Eulàlia d’Hortsavinyà i Sant Miquel de Vallmanya.

EL CASTELL DE MONTPALAU. PERVIVÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ...

119

Guerau VI, era tant a utilitat pròpia com a la de la comtessa vídua
d’Empúries com ja explica el mateix rescripte reial.
El mateix Jaume II, el 21 de juliol de l’any 1327, a favor de Bernat
de Cabrera —no sabem si del pare o del ﬁll—, però encara en vida de la
comtessa vídua d’Empúries, el patrimoni de la qual havien de succeir ﬁdeïcomissàriament, concedí el privilegi de tenir mercat setmanal i ﬁres
anuals al terme del castell de Montpalau, atorgant guiatge a les persones i mercaderies que hi anaven, quan el feien i quan en tornaven.26
El 2 de novembre de 1327 morí el rei Jaume II, del testament
del qual Bernat I de Cabrera va ser executor. El nou rei Alfons III
fou coronat solemnement a Saragossa el dia de Pasqua (3 d’abril) del
següent any 1328. Bernat envià a la festa el seu primogènit Bernardí
(Bernat II), però aquest ja a Saragossa rebé la nova de la mort de
Marquesa i retornà precipitadament a Catalunya.27
Així, des de l’any 1328, en què Bernat I de Cabrera rep l’heretat
que havia tingut la seva cosina de les dues senyories, major i menor,
sobre Montpalau, s’uniﬁquen en una sola, per confusió dels respectius drets i així durarà ﬁns entrat el segle XIX amb l’abolició de les
baronies. Però Bernat I només fou vescomte de Cabrera unes quantes
setmanes, car féu heretament a favor del seu ﬁll Bernat II,28 tingut del
matrimoni amb la dama castellana Elionor d’Aguilar.
Els darrers anys del segle XIII no hi ha pràcticament castlans a
Montpalau i les romanalles de vells drets de castellania, que ara recauen en Arnau de Pontons, consort de Sança de Montpalau o Puigllauder, ﬁlla del darrer castlà, s’han anat liquidant a les seves mans29
i ﬁneix la centúria sense castlans i ni tan sols amb els capitans de
castell d’altres indrets.
Igualment, tampoc no trobem des d’aleshores cap esment de
la capella d’aquell castell ni del seu sacerdot, ni en els nomenclàtors

26. Apèndix, document III.
27. Crònica de Ramon Muntaner, c. 295.
28. SOBREQUÉS I VIDAL, Els barons…, cit., p. 119.
29. L’any 1230 a la mort de Ponç de Montpalau, el succeí la seva ﬁlla major Agnès,
tinguda del seu matrimoni amb Ramona. En el seu testament Ponç posava el patrimoni, la
muller i llurs ﬁlles sota la protecció de Guillem de Montclús, el seu senyor. El marit d’Agnès,
Guillem, emprà a més del cognom propi de Puigllauder el de Montpalau (Barcelona,
ACA, Montalegre, perg. núm. 276). Després de dues successions femenines més, Sança de
Montpalau, ﬁlla de Ferrer de Puigllauder, àlies Montpalau, es casà amb el cavaller Arnau
de Pontons, amb els quals ﬁneix la saga de castlans de Montpalau, ja que van liquidant
el seu patrimoni en diverses vendes com la del dret a farga l’any 1272 (Barcelona, ACA,
Montalegre, perg. núm. 527) i d’altes ﬁnques el 1275 (Barcelona, ACA, Montalegre, perg.
núm. 573) i el 1282 (PONS I GURI, Cartoral de Santa Maria..., cit., núm. 25).
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sinodals de Girona ni en altres documents. Tot dóna la sensació que
aleshores hi havia un abandonament de la materialitat de la fortalesa, bé que no quant a la jurisdicció del seu terme, cada vegada més
ﬂorent pel que fa a l’organització.
Bernat III de Cabrera, comte d’Osona, vol refer l’abandonat castell de Montpalau, obra en què d’acord amb els usos feudals de la
Catalunya Vella, hi havien de participar els homes del terme amb llurs
obrades. Però aquesta càrrega només els podia ser imposada per a les
obres foranes, com murs exteriors, ampits, barbacanes i sageteres,
mentre que de les obres interiors només s’hi admetia la de la cisterna.30 Algun baró, però, amb discutible dret, havia intentat d’afegirhi la torre mestra.31 Aquesta mà d’obra que havia començat amb la
mobilització dels homes de les set parròquies de la jurisdicció, l’any
1356, d’acord entre el comte d’Osona i els prohoms de la Universitat
i el seu terme, fou substituïda per una composició en diner.32 Aquella
obra exterior, després de l’acord i la contribució dels vassalls, resta
incabada, tal volta per les circumstàncies adverses de les guerres amb
Castella i les dissorts i despossessions que patí poc després la casa de
Cabrera.
El que resta del castell és la conﬁrmació material del que havia
esdevingut, amb munts de runes gairebé informes en la part més vella i una muralla exterior inacabada coetània de Bernat III de Cabrera, comte d’Osona.33
30. «…opus foraneum fortitudinis… Verumtamen si ediﬁcia castri se contingunt
parietibus fortitudinis foranee, dominus castri habet providere magistris in loguerris
tamen quamdiu opus duraverit in illa parte ubi illa ediﬁcia fortitudinis foranee est
contigua, et hominis castri cuiuscumque sint domini, tenentur eorum sumptibus facere
totum illud opus». (Text del segle XIV dels costums de Girona, cf. (PONS I GURI, J. M., Les
col·leccions dels costums de Girona, Barcelona, 1988, p. 71-72.) «De consuetudine observata
et obtenta in diocesi Gerundense, iura castri terminati, que sunt imprescriptibilia, de
quibus loquitur usaticus Hoc quod iuris est sanctorum etc. Sunt quatuor, videlicet sonum,
cornu, gayta, bada et opus foraneum fortitudinis castrorum, etc. Sed numquid operatur
turrim magistram quod est infra fortalicium credo quod non, quia solum tenentur ad opus
foraneum fortitudinis. Item numquid homines castri tenebuntur operari cisternam quod
dominus castri vult facere intus castrum. Videtur quod sic, quia per cisternam castrum est
fortius.» (Compilació de Tomàs Mieres dels costums gironins, segle XV, rúbica «De iuribus
castrorum terminatorum», c. 2, cf. PONS I GURI, Les col·leccions dels costums..., cit., p. 325326.)
31. «Credo tamen contra per rationes et iura allegata in questione de turri magistra,
item quia non tenetur ab aliqua munitionem intus castrum, nisi ad opus foraneum ut est
dictum…» (Compilació de Tomàs Mieres, segle XV, cit.)
32. Apèndix, document IV.
33. Hom pot constatar la concordància de les actuals restes del que fou el castell
amb les obres que s’hi practicaren a mitjan segle XIV, en el croquis i les fotograﬁes que
il·lustren aquest treball.

EL CASTELL DE MONTPALAU. PERVIVÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ...

121

En el decurs dels segles, tot i les guerres interiors i exteriors, revolucions i alçaments, d’aleshores ençà, el castell de Montpalau restà
sense ser utilitzat i es mantingué en la mateixa situació de ruïna. Si
això ha esdevingut en la seva materialitat física, en canvi, continuà
conservant la seva personalitat jurídica, com si res no hagués passat i
per dret imprescriptible, ﬁns a l’abolició de les baronies.34
En l’ordinació jurídica de la Catalunya naixent, basada essencialment en el Liber iudiciorum, s’havia introduït la modalitat d’una
imprescriptibilitat, que un iudicatum de l’any 1161 donat a favor de
l’Església d’Urgell atribueix a un singulare ius sacro sancte ecclesie a
principibus indultum35 i que altres iudicata de l’any 1196 per a la Seu
de Barcelona i del 1200 per a l’Església de Solsona36 consideren integrat als Usatges de Barcelona. A partir del text dels Usatges,37 hom
veu que el principi de la no-prescripció abasta, a més dels sants o
l’Església, al que pertany a les potestats i als castells termenats.38
L’arbitrament de Ferran II de 21 d’abril de 1486, resolent el conﬂicte dels remences, retreu la seva voluntat de conservar les jurisdiccions dels castells termenats, àdhuc els enderrocats.39

34. Es mantingué l’organització baronial del que hom en deia Terme del Castell
de Montpalau, amb batlle i jutge ordinari propis, amb la seva cort, dels quals depenien els
batlles i sotsbatlles de les set parròquies medievals esdevingudes onze en l’edat moderna.
35. Iudicatum de 30 d’agost de 1161, a favor de l’Església d’Urgell «… possessio
quam P. de Vilamur pretendebat et de iure suffragari non poterat, tum propter singulare
ius sacro sancte Ecclesie, a principibus indultum, que dicitur quod illud quod iuris est
Sanctorum, nec etiam longinquam CC annorum possessione, aliquis retinere non potest...»
(BARAUT, C., «Els documents dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell»,
Urgellia X, 1990-1991, 76-77, doc., núm. 1556.
36. Iudicatum de 3 d’abril de 1196 a favor de l’Església de Barcelona «… Reperitur
enim constitutum in usatico hoc quod iuris est Sanctorum nemine potest impediri, nec pro
suo iure defendere vel retinere, etiam si longinquam ducentorum annorum possessionem
inde habuisse» (Barcelona, AC, Liber Antiquitatum I, f. 116, núm. 291. Cf. PONS I GURI, J. M.,
«Documents sobre aplicació dels Usatges de Barcelona anteriors al segle XIII», Acta Historica et
Archaeologica Mediaevalia, 14-15, 1993-1994, p. 43-46); un altre iudicatum de 8 de novembre
de 1200 a favor de l’Església de Solsona, «... dicimus quod prescriptio etiam CC annorum
non facit contra ecclesiam, solum illum usaticum hoc quod iuris est Sanctorum» (BACHS, A.,
Col·lecció diplomàtica del monestir de Santa Maria de Solsona, Barcelona, 1987, doc. núm. 80).
37. El text més antic dels Usatges conservat és el de la Biblioteca Nacional de
París, I, ms. 4792, fons llatí (Baluze), f. 2, en lletra que sembla ser d’inicis del s. XIII, cf.
BROCÀ, G. M. DE, «Els Usatges de Barcelona», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 19131914, p. 370 i ss.
38. «Hoc quod iuris est sanctorum vel potestatum aut castrorum terminatorum,
nemo potest eis impedire nec pro suo iure defendere, nec retinere, nec etiam longinqua
ducentorum anorum possessione». Usatge 114 segons l’ordre dels comentaristes.
39. Tot aquest arbitrament respira el criteri de no interferir-se en les jurisdiccions
de barons per causa de «domini eo jurisdictió de castell» (c. 10), i repeteix que no altera
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Això no era res de nou, tenint en compte la doctrina del recull
del feudalista del segle XIII Pere Albert40 i les glosses dels comentaristes dels Usatges de Barcelona.41 L’any 1527, quan es practiquen
els actes possessoris de les jurisdiccions dels vescomtats de Cabrera
i de Bas, amb el detall de cada una de les seves baronies, només hi
ﬁgura la possessió de les fortaleses o castells en ús, que són, a més del
d’Hostalric, els de Montsoriu, del Mallol i d’Anglès.
Hom prescindí dels altres deu castells, aleshores abandonats o
enderrocats, entre ells el de Montpalau, malgrat que en el que era
el terme dels castells extingits s’hi practicaven les diligències i actes
de possessió de les respectives jurisdiccions amb plenitud dels seus
imperia.42 Grans mestres de la interpretació i explanació del nostre
dret a l’edat moderna mantenen també la condició d’imprescriptibles dels drets dels castells termenats,43 les jurisdiccions dels quals es
mantindran ﬁns i tot després del Decret de Nova Planta de Catalunya
de l’any 1716, bé que amb els entrebancs de la monarquia borbònica,
ﬁns a la deﬁnitiva extinció del regisme baronial.

les obligacions «per respecte de senyoria de castell, loc, terme o jurisdictió...» ni comprèn
«cosa alguna que sie o devall de la jurisdictió o preeminènties dels senyors dels castells,
lochs o parròquies o per rahó de aquelles» (c. 16). Quant als castells enderrocats, al c. 14
suprimeix tan sols els censos de «castellanies i guaytes», com també el deure de reculleta
per raó de no haver-hi castlans, i també perquè en «temps de necessitat» els habitants del
terme «no s’hi poden recollir», i manté en la jurisdicció dels senyors. La interpretació que
a instància dels pagesos el rei Ferran II donà des de Saragossa el 9 de gener de 1488, va
mantenir el mateix criteri.
40. A més de la tradició catalana que ﬁgura a les compilacions del dret de
Catalunya, el text originari en llatí és recollit i explanat per Joan de Socarrats, In tractatum
Petri Alberti canonici Barchinonensis, de Consuetudinibus Cathaloniae inter dominos et
vassallos, Barcelona, 1551.
41. Els comentaris a l’Usatge «Hoc quod iuris est sanctorum», segons la Glossa,
Jaume de Montjuïc, Jaume Vallseca i Guillem Vallseca, aquest darrer amb una relació
dels diversos drets dels castells termenats: Antiquiores Barchinonensium leges quas vulgus
Usaticos appellat, Barcelona, 1544. Vegeu també la Edición de las glossas de Jaume de
Montjuich (biblioteca nacional de París, ms. P. 883 i ss.). Els amplíssims comentaris sobre
el mateix usatge «Hoc quod iuris est sanctorum» per Jaume Marquilles, amb detall de les
diverses prerrogatives jurisdiccionals dels castells termenats, i freqüents esments d’altres
feudalistes catalans, bona part d’ells avui desconeguts. Vegeu l’edició Commentaria Iacobi
Marquilles super Usaticis Barchinonae, Barcelona, 1506.
42.. PONS I GURI, J. M., «Les jurisdiccions dels vescomtats de Cabrera i Bas l’any
1527», Revista de Dret Històric Català, I, 2001, p. 155-224.
43. Jaume Càncer en donà un extens i minuciós estudi, al cap. XIII, De iuribus
castrorum, a la tercera part de la seva obra Variarum resolutionum, que en l’edició de 1760
compren 19 pàgines de lletra molt apretada en foli major.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I
1113, maig, 27
Concòrdia i paciﬁcació entre el comte Ramon Berenguer III i Guerau
Ponç, vescomte de Girona, resolent diversos conﬂictes entre ells i
especialment del que havien tingut sobre honors de Besalú.
A. ACA, Cancelleria, pergs. Ramon Berenguer III, núm. 171.
R. ACA, Cancelleria, Liber Feudorum Maior, reg. núm. 1. f. 415, ex A.
a. F. MIQUEL, Liber Feudorum Maior, I, Barcelona, 1945, p. 431-432, ex A.
Cit.: J. MIRET I SANS, Investigación histórica sobre el Vizcondado de Castellbó,
Barcelona, 1900, p. 95.

Hec est scriptura concordie et paciﬁcationis facta inter domnum Raimundum barchinonensem comitem et Gerallum vicecomitem gerundensem. Comendat iam dictus comes iam dicto vicecomiti Guillemum Umberti com castro Montis Palacii hoc modo, ut in hostes et cavalcatas et in placita et seguimenta et in
curias, ubi vicecomes fuerit cum comite, predictus Guillelmus sit cum iam dicto
vicecomite et hospitetur cum eo. In quibus autem sepe dictus vicecomes non
fuerit cum comite, faciat iam dictus Guillelmus iam dicto comiti hostes et cavalcatas et placita et seguimenta et curias ut superius scriptum est. Et propter hoc
convenit predictus vicecomes predicto comiti ut donet ei potestatem de predicto
castro quociens ei eam requisierit sine engan, et si ipse vicecomes non fuerit de
Stopania usque in Clusiam, dedisset potestatem predicti castri Guillelmus Umberti sepe dicto comiti quociens et eam requisierit per se aut suos nuncios et hoc
sine engan. Si vero idem vicecomes non venerit aut venire non potuerit, idem
Guillelmus dedisset potestatem predicti castri predicto comiti vel quibus ipse
preceperit, et non prohibeat se vicecomes neque Guillelmus Umberti videri a comite vel a suis. Pro hiis vero omnibus come et vicecomes veniunt ad concordiam
et paciﬁcationem de diversis querimoniis, nominatim de Besullunensi honore,
super quo sepe factus vicecomes frequenter conquestus est, quod eum exinde
non inquietet nisi propter servicium quod ei exhibiturus est vel ob amorem sui.
Quod est actum VI kalendas iunii, anno V Ludovici regis.
Sig+num Geralli vicecomitis qui hanc concordiam sive paciﬁcacionem facimus et ﬁrmavimus et testes ﬁrmare rogamus.
Sig+num Dorcha. Sig+num Guillelmi Dalmacii. Sig+num Raimundi Mironis. Sig+num Berengarii Bernardi. Sig+num Petri Raimundi. Sig+num Guillelmi
Bernardi.
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Petrus Seniofredi, qui hanc scripturam feci et hoc sig+num impressi in die
et anno quo supra.

II
1324, setembre, 3. Barcelona
El rei Jaume II, a petició de Bernat II de Cabrera, enfranqueix Marquesa, comtessa d’Empúries i vescomtessa de Cabrera, i els seus successors del deure d’entregar la potestat del castell de Montpalau.
A. (Original perdut).
R. ACA, Cancelleria, reg. núm. 226, f. 18, ex A.

Nos Iacobus, et cetera. Recta et debita consideratione pensantes multum et
accepte servitia nobis et regie domui nostre, prompta et servienti devotione impensa per vos nobilem et dilectum nostrum Bernardum de Capraria, ﬁlium nobile
Bernardi de Capraria, in negotio adquisitionis regni nostri Sardinie. Eapropter
ad humilem supplicationem vestram, instanciam et favorem vestri, concedimus
nobili Marchesie, comitisse Impuriarum et vicecomitisse Caprarie, amite vestre,
et successoribus suis quicumque fuerint in castro de Montepalacio, que in tota
vita vestri dicti nobile Bernardi, ﬁlii dicti nobile Bernardi de Capraria, nobis nec
successores non possimus a dicta nobilis seu successoribus suis in dicto castro petere seu recipere nec recipi facere potestatem dicti castri de Montepalacio
quod pro nobis tenetur in feudum, nec ipsa nobilis aut successoribus sui in tota
vita vestra potestatem ipsam nobis aut successoribus nostris peteretur et requiretur dare modo aliquo teneantur. Nos itaque receptionem ipsius potestatis in
tota vita vestra huius scripti nostri series ex certa sciencia duximus relaxandam.
Mandantes procuratori, eiusque vicesgerentibus, ceterisque ofﬁcialibus, nostris
vel eorum locatenentibus, que presentem gratiam nostram ﬁrmam habeant et
observent et faciant inviolabiliter observari et non contraveniant, nec aliquem
contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium, presentem cartam nostram ﬁeri et sigillo nostro appendicio iussimus communiri.
Data Barchinone, tertio nonas septembris anno Domini Mº CCCº XXº quarto.
Ffranciscus de Bastida mandato regio facto per Guillelmum de Jaffero,
vicecancellarium.

III
1327, juliol 21. Barcelona
Privilegi de Jaume II a favor de Bernat de Cabrera per tal de poder tenir
mercat setmanal i ﬁra anyal al terme del castell de Montpalau.
A. (Original perdut).
R. ACA, Cancelleria, reg. núm. 230, f. 112, ex A.

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, et cetera.
Ad supplicationem et ob gratiam vestri nobilis et dilecti nostri Bernardi de Capraria, volentes castrum et locum vestrum de Montapalau et habitantes in eo
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nostre concessionis et favoris gratiam suscipere incrementum, tenore presentis carte nostre concedimus vobis et etiam statuimus que in dicto castro ﬁant
decetero et celebrentur nundinas perpetuo quolibet anno. Itaque dicte nundine incipiant dominica ante festum Ascensionis proxime instanti et deinde anno
quolibet dicta die, et durent deinde in antea per decem dies continue numerandos. Concedimus etiam que in dicto castro et loco celebretur mercatum singulis
ebdomadis in die mercurii perpetuo. Volentes et concedentes quod omnes mercatores et alii ciuscumque conditionis sint ad dictas nundinas et mercatum venientis sint salvi et securi et sub nostra protectione et speciali guidatico constituti
cum omnibus rebus et mercibus quos secum duxerint seu portaverint. Et nullus
de nostra conﬁdens gratiam vel amorem audeat seu presumat ipsas merces ac
res suas inveniendo ad dictas nundinas, stando, vel etiam redeundo, invadere,
capere, marchare vel impedire culpa crimine vel debilis alienis, nisi ipsi principales debitores fuerint vel pro alio nomine obligati, nec etiam in hiis casibus nisi
prius fatica iuris inventa fuerint de eisdem. Excipimus cum ab hiis et excludimus
proditores, falsatores monete, violatores itinerum, homicidas, raptores et latrones, ac crimine leze maiestatis comittentes, et alios malefactores quoscumque.
Mandantes procuratori, eorumque vicesgerentibus, vicariis, curiis, baiulis, iusticiis, aliisque ofﬁcialibus nostris presentibus et futuris que hanc nostre concessionis nostre gratie teneant ﬁrmiter et observent et teneri faciant ac inviolibiliter
observari et non contravenient nec contraveniere permittant aliqua ratione. Si
quis autem contra hec, ausu temerario inductus, venire presumpserit, iram et
indignationem nostram et penam quingentorum aureorum nostro erario applicandorum se noverit, absque remedio aliquo incurrisse dampno illato primitus
et plenarie restituto. In cuius rei testimonium, huic privilegio nostro sigillum
maiestatis nostre appendicium iussimus apponendum.
Datum Barchinone, duodecimo kalendas augusti anno Domini millesimo
CCCº XXº septimo.
Sig+num Iacobi, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Sardinie Corsice ac
comitis Barchinone.
Franciscus de Bastida mandato regio.

IV
1358, març, 17. Sant Pol de Mar
La universitat dels homes del terme del castell de Montpalau, convocats
i aplegats a so de corn a la ribera de Sant Pol, elegeixen dos síndics
procuradors per a crear un censal mort de 4.000 sous amb la ﬁnalitat
de disposar d’aquesta suma per donatiu immediat al comte d’Osona, al qual tenien feta anteriorment una proferta de 12.000 sous,
a canvi de no haver de fer servei d’obres al castell de Montpalau.
A. AMFF, pergamí núm. 511.
Escrivà: Jaume Fogassot, notari del terme del castell de Montpalau. Exemplar posat
en pública forma, segons la nòtula originària, i amb aprovació del jutge ordinari
del vescomtat de Cabrera, per Bernat d’Olm, notari del terme de Montpalau, el 24
d’abril de 1556.
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Noverint universi: Quod nos Poncius Balesterii, Iacobus Salvatoris, Petrus
Moneti Balesterii, Petrus de Capiteaspero, Raymundus Barulli, Berardus Bertrandi, Geraldus Dalmatii, Raymundus Serra de la Arboceda, Petrus Carrera,
Ioannes Vendrell, Farrarius Nualardi, Guillermus de Camposunyerio, Raymundus Nagrelli, Iacobus Senyerii, Vitalis Mager, Guillermus Regis, Franciscus Castellarii, Guillermus Oliverii de les Buigues, Arnaldus Plana Turricella, Arnaldus
Nualardi de Manola, Guillermus Terrach, Petrus Saytoni, Guillermus Martorelli
de Riaria, Bonanatus Bossa, Bernardus Gili de Manola, Raymundus Martini,
Petrus Castellarii, Bernardus Aromir, Guillermus Andree, Bernardus Alamany,
Bernardus Plagati, Raymundus de Colle, Guillermus Amati de Calella, Petrus
Flaquerii, Bernardus Nualardi, Bernardus Gili de Calella, Berengarius Martorelli
de Montepalacio, Iacobus de Cumba de Manola, Petrus Citjarii, Iacobus Tapiola, Bernardus Gorini, omnes parroquie Sancte Marie de Pineda; Guillermus
Farrarii, Guillermus de Llatoni alias vocato Maymon, Raymundus de Manso,
Petrus Farrandi de Solerio, Petrus de Rivodemunt, Petrus de Rivodavall, Guillermus Teulada, Guillermus Nabot, Petrus Bofﬁllii, Petrus Cornelli Bernardus
de Ulmo, Iacobus Simoni, omnes parrochie Sancti Petri de Pineda; Raymundus
Tarrades de Vall, Guillermus de Fonterotundo, Arnaldus Dolceti, Geraldus Ros
de Cigiis, Arnaldus Ros de Casellis, Petrus de Bucho, Petrus Plana, omnes parrochie Sancte Eulalie de Ortosaviniano; Guillermus de Umeda, Simon Giberti, Raymundus Giberti, Fernandus Ravulli, Felix Solerii, Raymundus de Podio,
Bernardus de Crosanyes, Franciscus Farrarius, Guillermus Bartholini, Raymundus Vilarii, Farrarius de Plano, Petrus Padrosa, Guillermus Polerii, Guillermus
Dalmacii, Petrus Iacobi de Monario, Guillermus de Mata, Bernardus Flaquerii,
Bernardus Brancha, Franciscus de Ulmeda, omnes parroquie Sancti Cippriani
de Vallealta: Daniel Vives, Farrarius Parera, Bonanatus Lloradela, Guillermus
Palau, Stephanus Ollerii, Bernardus de Mansonovo, Guillermus de Mansonovo,
Franciscus Batayerii, Guillermus Ginebra, Deuslomde de Campis, Guillermus
de Piru, Guillermus Maresma, Bernardus Niella, Guillermus Micer, Iacobus
Vendrelli, Petrus Cabanya, Berengarius de Marginibus, Petrus Doy, Petrus Vives, Raymundus Mata, Iacobus Ravulli, Bonanatus de Plano, Petrus Oliverii de
Piru, Petrus Rocosa, Petrus Iuliolis, omnes parrochie Santi Aciscli de Vallealta;
Petrus Oliverii de Gosconibus, Petrus Amarii, Bernardus de Furno, Guillermus
Sala, Petrus Farrandi, Petrus Terre de Vall, Arnaldus Saurini, Petrus de Montealto, Petrus Fornaguera, Bernardus Dilmerii, Petrus Legeti, Guillermus Arquerii,
Farrarius Catani, Bernardus Giberti, Petrus Fradera de Munt, Iacobus Fortuny,
Petrus Loriani, Franciscus Sabet, Petrus Busqueti, Bernardus Vallalta, Arnaldus
Borrelli, Arnaldus Castelli alias vocatus Puig, Raymundus de Aquaviva, Farrarius de Pulcrosoley, Guillermus Colomerii, Petrus Aulina, Raymundus Sarena,
Guillermus Pascalis, Bernardus de Corcevin, omnes parrochie Sancti Martini de
Arenys. Omnes superius nominati termini castri de Montepalacio, attendentes
et scientes quod nos et ceteri homines termini dicti castri de Montepalatio hoc
anno graciose dedimus et concessimus et dederunt et concesserunt nobilisimo et
potenti dominio Bernardo de Capparia Dei gratia comiti Ausonie duodecim mille
solidos Barchinonenses monete de terno, pro opere dicti castri de Montepalacio
et eo ut idem nobilis dominus comes infra certum tempus inter ipsum dominum
comitem ex una parte et nos et universitatem dicti termini et singulares eiusdem
ex altera inhitum non compelleret nos nech dictam universitatem seu singulares
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eiusdem ad operandum castri de Montepalacio prelibatum. Attendentes etiam et
scientes quod dictus dominus comes vult nunc de presenti de dictis duodecim
mille solidis a nobis et dicte universitate et singularibus eiusdem habere quatuor
mille solidos dicte monete. Attendentes etiam et scientes quod pro eo quia nos
nec dicta universitas non habemus nec habet de presenti in promptum denarios
vel alia de quibus comode dicti quatuor mille solidi possint dicto domini comiti
exsolvi, deliberavimus et deliberamus, perquisitis super hoc et presentatis modis
et viis quibuscumque, pro predictis quatuor mille solidis vendamus violaria vel
censualia. Et quod ad hoc nostros procuratores constituamus et quod per viam
venditionum violariorum et censualium nostrum et dicte universitatis habebuntur quam aliter. Ideo nos omnes superius nominati constituti et convocati et
congregati pro universitate termini dicti castri de Montepalacio ad sonum cornu
more solito, in loco de Sancto Paulo de Maritimo, in quo quidem loco universitas
dicti termini convocari et congregari consuevit, gratis et ex certa scientia nominibus nostris propiis et nomine etiam totius universitatis termini castri predicti
de Montepalacio et singularium eiusdem, de consensu etiam et voluntate venerabili et discreti Guillermi de Serra iudici termini dicti castri et eius auctoritate et
decreto intervenientibus, constituimus, facimus et ordinamus certos et speciales
et etiam generales ad infrascripta procuratores, sindicos et actores nostros et
dicte universitatis vos Guillermum de Canovis et Arnaldum Serra iuniorem de
dicta parrochia de Sancte Marie de Pineda et utramque vestrum insolidum, ita
que non sit potiore conditio negosium primittus occupantis, sed id quod per
unum vestrum inceptum fuerit per alium valeat mediari, terminari, prossequi et
ﬁniri atque duci totaliter ad effectum scilicet ad vendendum pro nobis et nomine
nostro et universitate predicta violaria et censualia, usque ad quantitatem quatuor mille solidorum et non ultra, scilicet violarium et violaria ad vitas quarumcumque personarum et censuale et censualia in perpetuum in nuda tamen preceptione, et absque terciis, laudimiis et foriscapiis et alio directo <et cetera>.1
Actum est hoc in dicto termino castri de Montepalacio, in dicto loco de
Sancto Paulo, septimadecima die mensis marcii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo.
S+num Poncii Balesterii, S+num Iacobi Salvatoris, S+num Petri Moneti Balesterii, S+num Petri de Capiteaspero, S+num Raymundi Barulli, S+num
Berardi Bertrandi, S+num Geraldi Dalmacii, S+num Raymundi Serra de la Arbosseda, S+num Petri Carrera, S+num Ioannis Vendrelli, S+num Farrarii Nualardi,
S+num Guillermi de Camposunyerio, S+num Raymundi Nagrelli, S+num Iacobi
Senyerii, S+num Vitalis Mager, S+num Guillermi Regis, S+num Francisci Castellarii, S+num Guillermi Oliverii de les Buigues, S+num Arnaldi Plana de Turricella, S+num Arnaldi Nualardi de Manola, S+num Guillermi Terrach, S+num
Petri Saytoni, S+num Guillermi Martorelli de la Riaria, S+num Bonanati Bossa, S+num Bernardi Gili de Manola, S+num Guillermi de Prato maiori, S+num
Bernardi Moreui, S+num Bernardi Cornella, S+num Raymundi Martini, S+num
Petri Castellarii, S+num Bernardi Aromir, S+num Guillermi Andree, S+num
Bernardi Alamany, S+num Bertrandi Plagati, S+num Petri Citjari, S+num Petri
Tapiola, S+num Bernardi Gorini, S+num Guillermi Flaquerii, S+num Bernardi
Hualardi, S+num Bernardi Gili de Calella, S+num Berengarii Martorelli de Montepalacio, S+num Iacobi de Cumba de Manola, S+num Guillermi Ferrarii, S+num
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Guillermi de Latone alias vocato Maymon, S+num Raymundi de manso, S+num
Petri Farrandi de Solerio, S+num Petri de Rivodemunt, S+num Petri de Rivodavall, S+num Guillermi Taulada, S+num Guillermi Nabot, S+num Petri Boﬁllii,
S+num Petri Cornelli, S+num Bernardi de Ulmo, S+num Iacobi Simoni, S+num
Raymundi Terrades de Vall, S+num Guillermi de Fonterotundo, S+num Arnaldi
Dolceti, S+num Giraldi Ros de Cigiis, S+num Arnaldi de Canellis, S+num Petri
de Bucho, S+num Petri Plana, S+num Guillermi de Ulmeda, S+num Simonis Giberti, S+num Bernardi Ravulli, S+num Felicis Solerii, S+num Raymundi de Podio, S+num Bernardi de Croanyes, S+num Francisci Farrarii, S+num Guillermi
Bartolini, S+num Raymundi Vilarii, S+num Ferrarii de Plano, S+num Petri Padrosa, S+num Guillermi Polerii, S+num Guillermi Dalmacii, S+num Petri Iacobi de Munario, S+num Guillermi de Mata, S+num Bernardi Flaquerii, S+num
Bernardi Brancha, S+num Francisci de Ulmeda, S+num Davidii Vives, S+num
Ferrarii Parera, S+num Bonanati Lloradella, S+num Guillermi Palau, S+num
Stephani Olerii, S+num Bernardi de Manso novo, S+num Francisci Batayerii,
S+num Guillermi Ginebra, S+num Deslomde de Campis, S+num Guillermi de
Piru, S+num Guillermi Marechma, S+num Bernardi Niella, S+num Guillermi
Micer, S+num Iacobi Vendrelli, S+num Petri Cabanya, S+num Berengarii de
Marginibus, S+num Petri Doy, S+num Petri Vives, S+num Raymundi Mata,
S+num Iacobi Ravulli, S+num Bonanati de Pla, S+num Petri Oliverii de Piru,
S+num Petri Rucosa, S+num Petri Iuliolis, S+num Petri Oliverii de Goscons,
S+num Petri Amarii, S+num Bernardi de Furno, S+num Guillermi Sala, S+num
Petri Farrandi, S+num Petri Terre de Vall, S+num Arnaldi Saurini, S+num Petri
de Montealto, S+num Petri Forneguera, S+num Bernardi Dilmerii, S+num Petri Legeti, S+num Guillermi Arquerii, S+num Bernardi Catani, S+num Bernardi
Giberti, S+num Petri Fradera de Munt, S+num Iacobi Fortuny, S+num Petri Lloriani, S+num Francisci Sabet, S+num Petri Busqueti, S+num Bernardi Vallalta,
S+num Arnaldi Borrelli, S+num Arnaldi Castelli vocato Puig, S+num Raymundi de Aquaviva, S+num Ferrarii de Pulcrosoley, S+num Guillermi Colomerii,
S+num Petri Aulina, S+num Petri Serena, S+num Guillermi Pascalis, S+num
Bernardi de Corsevi predictorum qui predicta omnia et singula tam nomine nostro proprio quam nomine [...]2 totius dicte universitatis, laudamus, ﬁrmamus
pariterque iuramus. Sig+num Guillermi de Serra iudicis predicti qui predictis
concentio et ea ﬁrmo. Testes huius rey sunt Petrus de Podio et Bernardus Palau
termini castri de Palafolls et Farrandus de Bordano regni Aragonum.
Gabriel Maduxer quo iudex ordinarius vicecomitatuum Caprarie et de
Basso pro illustrissimis dominis eorundem, huic instrumento publico cum suo
originali in nostra presentia veridice comprobato, suam imo dictorum illustrissimorum dominorum interponit aucthoritatem pariter et decreto (senyal).
Sig+num mei Bernardi de Ulmo, auctoritatibus videlicet Regia per totam
terram et dominationem Sacre, Cesaree, Catholice et regie Magestatis et illustrissimorum dominorum termini castri de Montepalacio notarii publici substituti
ab herede seu successore honorabile quondam Iacobi Coll publico predicti termini castri de Montepalacio suarumque pertinentiarum notarii, qui huiusmodi
instrumentum inventum notatum et reconditum et continuatum in quodam librum notularum antico notarie et scribanie publicarum predicti termini castri
de Montepalacio, de tempore discreti Iacobi de Fogassot tunch notarii publici
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eiusdem termini castri de Montepalacio, unde iam alias fuit extractum publicum instrumentum et sua nota tribus lineis lineate iuxta stilum dicte notarie
demonstrabatur. Iterum in hanc publicam redigere formam scribi feci iuxta vigore mandati per honorabilem Ioannem Alomar alias Roger regentem baiuliam
predicti termini castri de Montepalacio, clausi die XXIIII mensis aprilis anno a
Nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto. Cum raso in
linea XVIª habet et cum suprapositis in linea XXXVª ratione, LXVª in solidum,
LXXXIª Guillermi.
1. Sobreraspat inutilitzat per línies.
2. Deixem de transcriure a continuació el
conjunt dels diversos conceptes formularis de la potestat conferida als síndics, per la seva
manca d’interès per a la temàtica del present estudi.
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Planta de les restes visibles del castell de Montpalau, segons un croquis del 13 d’octubre de
1946. A: resta de la torre mestra. B, C, D, E, F: muralla inacabada del segle XIV. G, H, I, J:
construcció dels segles XI-XII. R: amuntegaments de runa i arbrat. a i b, sageteres.

Detall del sector de migjorn de la muralla exterior inacabada del castell de Montpalau,
assentada sobre el rocam (fotograﬁa de l’any 1946).
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Angle nord-oest de la muralla inacabada del castell de Montpalau (fotograﬁa feta des de les
restes de la torre mestra).

1

2

3
Segells de la cort del terme del castell de Montpalau.
1. En document de l’any 1476. Cera verdosa; 37 mm Ø. Llegenda: S. Curie Montispalacii.
2. Any 1606. Paper sobre cera vermella; 33 mm Ø. Llegenda: Sagell de la cort del castell de
Montpalau.
3. De 1630 a 1689. Paper sobre hòstia vermella; 27 mm Ø. Llegenda: Sagell de la cort del
terme del castell de Montpalau.

LA POTESTAS,
EL MERUM I EL MIXTUM IMPERIUM
ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Ponència al I Congrés d’Ordinacions Locals i Baronials. Valls-Santes Creus, any 1985.

Les dues terceres parts del territori del principat de Catalunya
havien estat de jurisdicció baronial, amb els seus propis i peculiars
sistemes de govern que perduren ininterrompudament ﬁns i tot després de la Sentència Arbitral de l’any 1486, que els afectà en poca
cosa, i del Decret de Nova Planta de l’any 1716, que aparentment els
tocava en poca cosa més. La Reial Cèdula de 25 de febrer de 1805
incorporà a la Corona totes les jurisdiccions posseïdes per bisbes i
altres dignitats eclesiàstiques i el Decreto Ley de 6 d’agost de 1811
declarà incorporats a la Nación les senyories jurisdiccionals o baronials i els seus territoris sotmesos a la legislació general de l’Estat
espanyol. Bé que per una reial cèdula de 15 de setembre de 1814, el
règim absolutista manava reintegrar en llurs drets els senyors jurisdiccionals, pràcticament ja havien mort les baronies que foren deﬁnitivament soterrades per la llei de 3 de maig de 1823.
Les baronies no responien a unes mateixes característiques,
tant pel seu origen com pel grau de les seves jurisdiccions i atribucions. En primer lloc, unes responien a les plenes jurisdiccions dels
antics comtats que en iniciar el segle XIII no havien estat absorbits pel
comte de Barcelona, com eren els de Pallars, Urgell i Empúries o vescomtats eminents com el de Girona. En segon lloc, les que dimanen
dels antics castells termenats que, en alguns casos, amb el temps, es
van unint sota una mateixa mà, com és el cas dels que s’integraren en
el vescomtat de Cabrera, format per les baronies de diversos castells
termenats. En tercer lloc, les noves concessions i infeudacions atorgades per la Corona a títol de venda o de remuneració de serveis; fora
d’algun cas excepcional, les baronies d’aquest darrer grup tenen les
facultats jurisdiccionals més limitades. El quart lloc l’ocupen les qua-
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dres, rastre d’antigues dominicaturae d’aloers o de cavallers dins del
territori jurisdiccional d’un castell termenat, creades per situacions
de fet anteriors a l’estabilització jurídica que es produeix al segle XIII
amb la recepció del dret comú feudal-romà-canònic i, raríssimes vegades, motivades per especial concessió de barons. Com hem dit en
un altre lloc, la jurisdicció de les quadres és molt limitada i generalment compartida per la baronia.
La jurisdicció portava aparellada la facultat de dictar la normativa jurídica exclusiva de la demarcació, a manera d’edicte o statutum. Les divagacions dels juristes catalans dels segles XIV i XV, que
cerquen afanosament la manera d’adequar les situacions de fet al dret
romà, identiﬁquen aquesta potestat amb el ius praetorium i les seves
disposicions unes vegades seran pro suplendi gratia, és a dir establir
normatives en allò que no està regulat, i ﬁns i tot en algun cas pro
corrigendi iuris civilis gratia, facultat, aquesta darrera, impugnada als
segles XIV i XV pels jurisconsults i comentaristes del dret català.
Per Tomàs Mieres, que escriu a inicis del segle XV, la jurisdicció
porta aparellada la coerció, o sia el dret d’establir normes obligatòries —iurisdictio sine cohertione, nulla est.
Pel vell dret romà s’establia que, quan hi ha jurisdicció, aquesta
existeix amb tots aquells drets sense els quals no es podria exercitar.
La potestat normativa del baró depèn de les seves atribucions,
o sia de ﬁns on arriba el seu imperium, que no és el mateix arreu ni
en tots els casos. L’historiador del dret Andreu Bosch, en la primera
meitat del segle XVII, retreu que la forma de fer els estatuts i ordinacions és segons resulta del poder d’aquell qui les fa, car altrament no
obligarien.
Basant-se en el dret romà, amb textos de Iavolenus i Ulpianus,
hom intentà explicar als segles XIII i XIV els graus de la jurisdicció a
base de l’imperium i per això els nostres juristes, seguint la Glossa,
que per a aquella gent tenia tanta autoritat com la llei, distingien
entre el merum o mer imperi i el mixtum imperium o mixt imperi. Aquesta nomenclatura s’acceptà en la Cort de Barcelona de l’any
1283, i s’incorporà en el paràgraf 2n del capítol 1r i en el capítol 2n.
Els tractadistes medievals expliquen el mer imperi com un grau
superior de jurisdicció, i el mixt com una jurisdicció menys important. Si no hi ha un complet acord entre les opinions dels juristes
que vivien en aquell ambient ni per part dels moderns historiadors,
encara és més agosarat voler establir-hi unes veritats indiscutibles,
car cada cas presenta les seves peculiaritats pel que fa al punt exac-

LA POTESTAS, EL MERUM I EL MIXTUM IMPERIUM

137

te i matèries precises de ﬁns on arriba cada un d’aquests imperis.
Guillem de Vallseca, Callís i Jaume de Vallseca, en llurs glosses als
Usatges, i Tomàs Mieres en el seu Apparatus, i, més tard, Socarrats,
ho expliquen en termes excessivament generals, sense comprometre’s gaire.
En alguns iudicata sobre jurisdiccions hi trobem molt de detall
en l’enumeració del que constitueix un i altre imperi, i els juristes
que, designats com a àrbitres, en llurs sentències, estableixen uns
principis que són gairebé generals, amb molta més precisió de la que
ens donen els autors coetanis.
D’un conjunt d’arbitraments entre l’any 1304 i el 1377, emesos
per juristes tan prestigiosos com Guillem Domenge el Vell, Jaume
des Monell i Dalmau Corona de Girona, Guerau Calvet, Bernat de
Calders i Jaume de Vallseca, s’atribueixen al mer imperi les següents
matèries:
Els crims públics, com els de lesa majestat; falsa moneda; adulteris; bausia; homicidi, tant si es comet amb armes o amb verí; el
parricidi o homicidi de parents propers; els furts i apropiacions de
diner públic; falsiﬁcació de testaments; ocultació de testaments; els
actes de força o violència fets amb armes; comprar o vendre vegueries, batllies o altres oﬁcis públics per diner; els oﬁcials que sostreuen
el diner que va a llur poder per raó del seu oﬁci; la falsedat en escriptures; el crim de sospitació de tutor; les prevaricacions; els furts
privats importants, els furts majors i menors si els cometen hostalers,
amos de naus, nauxers i mariners o estrangers; lladres de camins;
injúries i libels famosos, pintures i cançons que portin infàmia; violació i trencament de sepulcres; rebre criminals, bandejats o donar-los
qualsevol ajuda; abigeatus, o robatori de bestiar gros; crim de stabilionatus, o sia vendre una mateixa cosa ja venuda abans; destrucció de
mercaderies o vitualles; arrencament o mutació de termes de castells,
de parròquies o de viles; adulterar la moneda i falsiﬁcar mesures; les
agressions personals a conseqüència de les quals en pugui esdevenir
la mort, mutilació de membres o pèrdua de seny, les ferides en general que provoquin vessament de sang, les moradures i cops al nas
amb bufetades (bufets) que fessin sortir sang.
El baró que tenia el mer imperi podia aplicar penes de mort i
la forca, mutilació de membres, desterraments, fustigacions, exposar
els delinqüents al costell, fer córrer la vila o terme amb estovament i
empresonaments, imposar penes. En algun indret s’hi podia apel·lar
amb tres instàncies.
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El mixt imperi atorgava la jurisdicció sobre les reclamacions
per restitució in integrum, a favor de menors, ciutats o viles, esglésies,
incapacitats i absents en servei de la república, per guerra, captiveri o
legació. Nomenaments de tudors i curadors, tant de menors o pubills,
bojos, absents com herències jacents. Rebre fermes de dret; emancipacions; insinuació de donacions; autoritzar vendes de béns vacants,
declaracions de benevisos de masos deshabitats, bans d’horts i vinyes; baralles, encara que sigui amb exhibició d’armes, mentre no hi
hagi cap mort o ferit; els ribatges en llocs de mar, i la coerció civil en
general en reclamacions patrimonials i dineràries.
Alguna vegada, no sempre, hom desglossa del mixt imperi el
que en deien jurisdicció simple, com les causes pecuniàries entre persones privades sobre deutes, predis, cases, masos, camps i vinyes,
préstecs, comandes, dipòsits, comodats, compravendes, lloguers, establiments o altres contractes, acció publiciana (o possessòria), accions hipotecàries, reals, mixtes, gestió de negocis aliens, communi
dividundo, pro socio, conditio indebiti, etc.
Un grau inferior al mixt imperi era la mòdica coerció, o jurisdicció simple, sobre coses elementals de bon govern, netedat i torns
de regar, matèries molt semblants a les de les actuals ordinacions
municipals.
No oblidem que en els casos de jurisdiccions superiors hi havia
els drets i atribucions dimanants de l’existència del castell termenat o
baronia, com les hosts, cavalcades, viafors, obres als castells, guaites,
pagament del blat d’acapte, i nombroses exigències d’ordre ﬁscal a
favor del baró, el ban (modalitat de l’edicte), etc.
Hom no pot establir amb seguretat l’abast en diner o valor límit de cada una d’aquestes modalitats de l’imperi. Àdhuc pel que fa
als robatoris, unes vegades veurem ﬁxada la frontera entre el mer i
el mixt imperi en el valor de cinc sous i altres en deu sous i, en matèria civil, generalment la quantitat màxima del mixt imperi és de
cinquanta sous segons Tomàs Mieres, el qual, això no obstant, ﬁxa en
el seu Apparatus i les Constitucions de Catalunya tres graus d’aquest
mer imperi civil: el màxim abasta un valor de tres-cents diners d’or
en amunt, el mitjà des de cent diners d’or sense arribar a tres-cents, i
l’ínﬁm, menys de cent.
El comte o baró jurisdiccionals, en la producció del dret privatiu del seu territori, no emprava mai el nom de llei ni el de pragmàtica, car aquestes disposicions corresponien al príncep, bé que les
seves normes fossin respectades i acatades com a lleis. Unes vegades
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s’expressaven en forma de privilegi, quan concedien a una vila o lloc
carta de poblament o bé estructurant el seu regisme local i altres
atorgant gràcies a persones o institucions, per regla general escrites
en llatí. Altres, es féu en la forma paccionada de capítols, atorgant o
moderant el que li demanaven les universitats del terme del castell
i en alguns casos en assemblees generals de totes les baronies del
mateix senyor, ben sovint a canvi de subsidis o donatius, amb una
mecànica que recorda molt la de les Corts Generals del Principat.
Una tercera forma era la de les ordinacions, o sia la que constitueix
la matèria del present congrés. Les ordinacions són escrites per regla
general en català, car havien de ser publicades per al millor coneixement dels habitants del territori.
Les ordinacions s’assimilaven als banna, edicta o statuta i els glossadors —o sia la font on tots els juristes poaven el dret comú— distingien entre l’edictum repentinum, el que es dictava circumstancialment
per a resoldre problemes transitoris o immediats, com per exemple en
cas de guerra o bandidatge, i l’edictum perpetuum, el que promulgava
normes permanents o estables. Nosaltres, en els aplecs que anem recollint d’ordinacions, només farem esment de les perpètues.
Aquestes ordinacions, com a norma general, tal com totes les
normatives jurídiques emanades dels barons, no podien infringir
el dret comú, els Usatges, ni les Constitucions de Catalunya i, ﬁns i
tot, molts juristes opinaven que tampoc podien ser en infracció de
les pragmàtiques reials. La conformitat amb el dret comú, Usatges
i constitucions, la veiem gairebé arreu, àdhuc en territoris amb un
baró tan poderós com ho era el del vescomtat de Cabrera. En altres
indrets, com al comtat de Pallars, on existia un dret consuetudinari
molt primitiu, molt avançat el segle XIV es promulguen ordinacions
que, com veurem, no tenen per a res en compte el dret comú, sinó
tot el contrari. Sobre els comtats de Pallars, Urgell i Empúries, o sia
aquells que no havia absorbit el comte de Barcelona, els comentaristes Vallseca i Montjuïc retreuen que els seus barons tampoc es
consideraven obligats pel dret dels Usatges. Al comtat d’Empúries no
s’aplicaven els Usatges ni les Constitucions de Catalunya, i per la noobservança dels Usatges de Barcelona, els comtes, es justiﬁcaven en
el fet que els seus predecessors —a l’igual dels de Pallars i Urgell— no
eren relacionats entre els magnats assistents a la tan famosa com discutible assemblea que esmenta l’usatge 4, o sia l’Haec sunt usualia. I,
certament, quan el rei Martí va subjectar el Comtat d’Empúries a la
Corona el 3 de gener del 1402, va haver de manar que en lo dit comtat
se serven Constitucions de Catalunya i Usatges de Barcelona.
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Els veguers no podien entrometre’s en la jurisdicció baronial
i no hi podien publicar edictes, bans o ordinacions. Però el baró no
podia acollir ni afavorir els foragitats de pau i treva, ni determinats
bandejats com era el cas dels canvistes o banquers abatuts que es
recollien als territoris baronials, casos en què el senyor, a requesta
del rei o dels seus oﬁcials, havia de procedir a l’execució de la pena
corresponent i que si es tractava d’un canvista era pena de cors, però
atès que no era un delinqüent vulgar se li tenia la consideració de no
penjar-lo i només se li tallava el cap, com als cavallers.
Les ordinacions baronials es confonen sovint amb els bans, que
era el nom genèric de les crides fetes pel senyor, mot gàlic molt antic
amb el signiﬁcat de pena o càstig. En la baixa edat mitjana es fa sinònim d’ordre o manament l’incompliment del qual comporta una penalitat amb normativa publicada en forma de crida i que s’estén a les
crides en general. Ben sovint s’empra el ban per prohibir i castigar les
intromissions en propietats privades a petició de la part interessada i
també fent pública una requisitòria contra un delinqüent, fet, aquest
darrer, que es coneixia pel nom de bandejar, bandir i bandejament.
Des del segle XIII també reben el nom de ban les ordinacions fetes per
via de crida.
Les ordinacions d’aquest tipus —i eren les més corrents— es
produïen en forma de crida, pel mateix baró o bé pel seu procurador
o batlle, i es feien públiques pel nunci o preco publicus, a so de trompeta o de corn en el lloc de més interès públic del terme de la localitat
on radicava la Cúria baronial, generalment en el fòrum o plaça en dia
de mercat i, en els llocs no urbans, a la sagrera. Algunes vegades, si
la disposició era molt important, s’anava repetint en cada una de les
parròquies que constituïen el terme de la baronia. Quan era un domini jurisdiccional format per l’agrupació de diversos castells termenats
i, en el cas dels comtals, el baró o el seu procurador general enviava
un missatge per cursar l’ordinació als diferents termes i batllies, amb
obligació que els escrivans l’inserissin en llur llibre de la Cort.
Aquestes ordinacions-crida tracten sobre matèries diverses, repressió de juraments i blasfèmies, conservació de camins, normes
de caça tant amb armes com amb bragons i paranys, prohibició de
caçar determinats animals, gairebé sempre falcons i astors, protecció
d’altres animals com cérvols, vedes en determinats temps pel que fa a
les aus, crides de porcs i altres mamífers, neteja i construcció de valls
en llocs no emmurallats, prohibició de determinats jocs, o bé ﬁxant
dies, hores i llocs aptes per als permesos, descans els dies festius,
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tales d’arbrat, prohibició de fer rabassa a anapers de fora del terme,
prohibició de sotmetre’s en fermes de dret i altres obligacions a la
cort d’altres senyories, monopolis de la notaria de destret del terme,
obres exteriors dels castells, netedat pública, normes protectives dels
mercats i llur funcionament, normes urbanes, i sobre aquestes, que
en podríem dir ordinacions municipals, són regulades en molts llocs
exclusivament pel baró, reglamentació d’atribucions dels mostassafs,
torns d’aproﬁtament de les aigües públiques, bandositats i desaﬁaments, carceratges, seguretat de camins, viafors, hosts i cavalcades,
avituallament dels termes, prohibició i regulació d’extracció de proveïments i repressió del bandidatge i, sobretot, el que feia esment
als rèdits corresponents al baró per castellatge i altres exaccions, i
ﬁnalment, la regulació de la vida diària en els ordres governatius,
administratiu i judicial, segons les potestats de cada baronia, sempre
expressant la pena o ban en què incorrien els infractors. I per això,
almenys des del segle XV ﬁns en ple segle XVIII, aquestes crides-ordinacions acostumen a acabar amb la següent frase o altres semblants: E
guard·s’hi qui guardar-se·n’ha, que amor ni gràcia no haurà.
Aquestes ordinacions per crida són força abundoses en els Llibres de Cort de les baronies, des del segle XIV ﬁns al XVII, en els nostres arxius notarials, per raó de la doble actuació dels notaris com a
escrivans de la Cúria.
Aquestes crides inserides als Llibres de la Cort eren sovint copiades i posades al dia, i amb elles s’arriba a fer ben sovint aplecs a manera de compilacions. D’aquest tipus compilatiu n’hi ha mostra abundant en la relació de fonts que hom podrà donar a conèixer formant
una sèrie que va del segle XIV al XVIII, les dues centúries incloses.
Dins del grup d’ordinacions pròpiament dites ﬁguren les que no
estan redactades en forma de crida, sinó a manera de pragmàtica,
com en el cas de la més antiga d’aquesta sèrie, les ordinacions sobre
la forma de redacció d’escriptures públiques i actuació notarial donada per Ponç Hug III, comte d’Empúries, el 13 de gener de 1249,
la notícia de les quals dóna Josep de Taberner (mort el 1726) en la
seva Història dels Comtes d’Empúries i Peralada. El text de l’ordinació
és en parador desconegut i tal volta algun dia algú el podrà localitzar en l’Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli. Dels textos conservats
d’aquest tipus d’ordinació-pragmàtica el més antic són les donades
per al vescomtat de Castellbò el 12 de maig de 1294, que no són monogràﬁques i foren publicades per Cebrià Baraut.
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Dins d’aquesta darrera mena d’ordinacions, quan són d’ordre
monogràﬁc, s’estructuren amb l’articulat dels seus diversos capítols
desenvolupats de manera orgànica i, en alguns casos, amb les rúbriques o títols corresponents, i constitueixen, més que compilacions,
una veritable codiﬁcació de certa extensió. Era el sistema propi de
senyories de singular importància i dotades d’una estructura de govern molt desenvolupada. Unes ordinacions d’aquestes són d’ordre
local i altres per a tot el territori que comprèn la baronia o agrupació
de baronies.
El Decret de Nova Planta de 1716, que no respon tan sols a la
mentalitat borbònica sinó també als precedents desitjos assimiladors,
més o menys encoberts i esporàdics, de l’Espanya dels Habsburg,
commociona el regisme baronial, i el que en el segle anterior havien
estat interferències del poder reial, ara passen a ser, en molts casos,
interferències i intervencions institucionalitzades.
Quan arriba el moment de la supressió del regisme senyorial ja
fa temps que no es produïen ordinacions pròpies a les baronies.

JOAN CATÀ,
CABDILL DE REMENCES

Super Arennios, [Arenys de Munt], 16, 1991 (desembre), p. 16-19.

El pas de l’edat mitjana a la moderna no és fàcil de ﬁxar amb
precisió cronològica, car depèn en bona part dels països i ﬁns i tot de
les matèries. Tal volta a Catalunya, per la seva transcendència social,
econòmica i ﬁns i tot jurídica, podríem prendre com a acabament de
l’època medieval el moment en què la famosa arbitració de Ferran II
abolí els mals usos que pesaven sobre bona part de la pagesia catalana.
El darrer alçament dels pagesos, als anys 1484 i 1485, els revoltats cometeren tota mena d’excessos i crims, en què van arribar
a prendre castells i fortaleses i a fer saqueigs i assassinats.1 No gaire
lluny de casa nostra, l’any 1485, assaltaren el monestir de Breda, el
priorat de Santa Magdalena, i la pabordia que el monestir de Sant
Cugat tenia a Palautordera; a Montnegre hi van assaltar el castell i
detingueren el baró; a Pineda, van envair i saquejar la casa forta de
Menola i posaren foc a la notaria i l’escrivania del terme del castell
de Montpalau, amb la fretura de destruir els capbreus i altres instruments de la seva subjecció als senyors directes. Els cabdills de
la pagesia d’aquests entorns més compromesos en la sedició foren
Joan Catà d’Arenys, Antoni Bou de Sant Celoni i n’Illa del Pont de
Montseny.
La llei estava aleshores a favor dels senyors i no dels pagesos, en
una estructura jurídica molt feudalitzada segons els Usatges, els Costums generals i les Constitucions de Catalunya. Aquell estat de dret
només es podia variar per mitjà del dret paccionat, o sia les constitu1. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, volum I, Barcelona, 1994, p. 249-254.
Dietari de l’antic Consell Barceloní, volum 3, Barcelona, 1894, p. 42-48.
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cions donades en les Corts Generals, però això resultava impossible,
car els tres estaments que, juntament amb el rei, constituïen la cort
—el braç dels nobles, barons i cavallers; el dels eclesiàstics (bisbes,
abats de grans monestirs i col·legiates) i els síndics de les ciutats i alguna vila reial insigne— eren senyors directes, en contraposició amb
les aspiracions dels pagesos i, per tant, interessats a mantenir aquella
situació.
El rei Ferran hi volgué donar una solució. Després d’haver assolit —amb molts esforços— que s’agrupessin en sindicacions i es
sotmetessin a un arbitrament d’equitat,2 el 21 d’abril de 1486 donà la
seva sentència, amb la qual resolia el problema, cosa que no hauria
pogut fer amb una pragmàtica o reial decret. Els mals usos i algunes
altres prestacions feudals eren suprimits, però, a canvi, els pagesos
havien de compensar econòmicament el seu senyor directe amb una
quantitat ﬁxada per cada mal ús redimit. Però, com a rei, Ferran II
no podia deixar sense càstig les malifetes per les quals s’havien seguit
processos i imposat penes en rebel·lia, bé que, amb criteri de benevolència, només disposà l’execució dels pagesos.3 El rei féu una llista
dels setanta que havien de ser enforcados e descuartizados; el que feia
17 d’aquella llista era Joan Catà d’Arenys.4
El nombre de pagesos que arribaren a ser executats fou bastant
reduït, car la majoria es feren escàpols, uns a l’estranger i altres amagats en llocs de difícil accés a les muntanyes.
Dictada la sentència, pel fet de ser un arbitrament, li calia l’homologació de les parts interessades i, de pas, recollir els diners dels
honoraris del sentenciador i de la sanció econòmica ﬁxada per reparació de danys comesos durant la revolta. Cada terme elegí un síndic
per tenir cura d’aquesta gestió i, en el nostre terme del castell de
Montpalau, el designat fou Jaume Camps de Sant Iscle de Vallalta.
Com a apèndix d’aquestes notes, hi posem en primer lloc la llista feta
pel síndic dels pagesos d’Arenys que homologaren la sentència. Com

2. SERRA RÀFOLS, E., Fernando el Católico y los payeses de remensa (La solución del
pleito agrario en Catalunya), Lleida, 1925.
3. El rei Ferran II no creu oportú estendre els càstigs a tothom i fa una tria dels
pagesos més compromesos, «de los principales caporales», els quals condemna a mort
corporal «y donde quiera que fallados fuessen sean pressos e públicamente enforcados
y descuartizados». (Versió castellana de la sentència arbitral per Jaume VICENS VIVES,
Historia de los remensas en el siglo XV, Barcelona, 1945, p. 347-365.)
4.

Apèndix, document I.
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és lògic, no hi ﬁgura el nostre Joan Catà, que havia fugit i que, d’altra
banda, cal suposar que no acceptava una sentència que manava que
fos penjat o esquarterat. L’únic Catà d’aquella relació és un macip o
fadrí anomenat Bartomeu, que ﬁgura en penúltim lloc, tenint costat
per costat joves del veïnat de Goscons.5
Per tal de paciﬁcar el país, l’infant Enric, duc de Sogorb i comte
d’Empúries, que aleshores era el virrei del principat de Catalunya,
el 26 de juny de 1488, donà un perdonament general —així s’anomenava aleshores l’amnistia— als pagesos condemnats, a excepció de
quinze, inculpats de crims molt greus i de perseverar en la sedició.
En aquests quinze no hi ﬁgura Joan Catà, ço que ens fa creure que
no seguia cometent malifetes i que es devia limitar a amagar-se en
lloc segur.
Les poques dades que hem pogut obtenir ens fan deduir que en
Catà es degué refugiar al Montseny, lloc que, a més de ser la Muntanya d’Ametista del poeta i el plaer dels ecologistes, ha estat sempre
un amagatall tradicional, tant per als bandolers dels segles XVI-XVII,
com per als conspiradors i insurrectes del segle XIX i d’un bon nombre
de desertors els anys 1936 al 1939.
Quan sembla que hem perdut de vista Joan Catà, el retrobem a
l’entorn del Montseny l’any 1490, quan el batlle i la cúria del terme del
castell de Montclús (la capitalitat de la qual radicava a Palautordera),
l’acusen de delictes i el 2 d’abril fan una crida o pregó citant-lo perquè, dins del termini de deu dies es presenti per respondre dels seus
crims.6 Com que en Catà no hi va comparèixer, es fa una segona
crida el 23 del mateix mes d’abril, fent pública la seva contumàcia
i disposant-ne el bandejament —seria ja un bandit—, ﬁns a l’extrem
que es mana a tots els qui el vegin que el persegueixin fent sometent,
el prenguin i l’entreguin a la justícia.7
Resseguint els llibres de la cúria del terme del castell de Montclús
no l’hi tornem a trobar i, per això podríem creure que no el van haver,
o li foren solucionats els problemes en un altre lloc. No sabem res
més del nostre personatge i ni tan sols si va retornar al seu mas del
veïnat del Puig a Sant Martí d’Arenys.

5.

Apèndix, document II.

6.

Apèndix, document III.

7.

Apèndix, document IV.
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L’any 1497 a Catalunya es portà a terme un fogatjament general,
que enregistrà tots els caps de casa de cada localitat. A la llista de la
parròquia de Sant Martí d’Arenys no hi ﬁgura pel seu nom i cognom
el nostre Joan Catà, sinó tan sols un Catà col·locat entre els quatre
habitants del veïnat de Goscons que encapçalen la relació.
Aquestes són totes les notícies que he pogut recollir del remença Joan Catà d’Arenys, que havem perdut de vista des de l’any 1490.
Tant de bo algú altre tingui més sort de trobar documentació, o en
sàpiga més, en la recerca d’aquest personatge, que no hem tingut sort
de retrobar en les homologacions de l’any 1505 a 1506.8
Com a petita compensació per la nostra ignorància, copiem també en apèndix el fogatjament de Sant Martí d’Arenys de l’any 1497, on
ﬁns i tot hi ﬁguraven els capellans; l’encarregat de fer la relació no recordava el nom d’un dels reverends, però no s’hi amoïna gens ni mica
i, després d’enumerar-ne tres, l’hi posa per nom l’altre, i en pau.
Calia esperar poc més d’una cinquantena d’anys, en un fogatjament de l’any 1554, per a retrobar algun descendent de Joan Catà
d’Arenys.9

8.

Apèndix, document V.

9.

Apèndix, document VI.
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APÈNDIX
I
1486, abril. Monestir de Guadalupe
Nòmina dels pagesos condemnats a mort, annexa a la sentència d’arbitrament donada per Ferran II, resolent el conﬂicte dels pagesos
de remença.
Constitucions y altres Drets de Cathalunya (edició de 1588), pragmàtiques, p. 106.

Los condemnats per la Sentèntia Reyal de Sa Majestat són los següents:
En Clavaguera de Batet, Francí Sala ﬁll de Pejoan Sala quòndam, Narcís Vila, àlias Cifre, Vila àlias Grill de Porqueras, Valentí Colell, Joan Ramon
Busquets de Vallcanera, Bellvespre de Batet, Rovira de Batet qui tirà a mossèn
Salbà, Marturià Vidal de la Selva, Esteve Pasqual de Vilabí, Joan Genovés de
Vallcanera, Pasqual Lebres de Caçà, lo germà mejor, Narcís Goxat de Lembilles,
Joan Michel de Caçà, Pere Barthomeu de la Bisbal, Joan Catà d’Arenys, Illa de
Pont de Montseny, T. Meruny de la Bisbal quis fou capità, Landric de Porqueras,
Sala de Montornès, e sos ﬁlls, Andreu Bosc de Tarraça, Pere Company de Lella,
Pere Joan Tria de Mataró, Joan Morata del Fou, Jaume Platada de la Mella, en
Pallàs de Sancta Eulàlia del terme de Montbuy, Marc Vinyals de la Garriga, en
Terres de Sancta Eugènia, en Puig d’en Taradell, lo francès, lo ﬁll d’en Canet de
Calonge, en Berard de Calonge, en Castellà de Sanct Joan de Palamós, Joan Mir
de Linàs, Antoni Bou de Sanct Celoni, en Oliver qui té la casa prop la Belladona, Ferrer de Penadès de Lagostera, Joan Coll de Lagostera, Los tres germans
Vilallongas de Caçà, en Guerau Crexell de Caçà, e son germà lo hereu, en Pere
Garau de Caldes, Marturià de Lorens de Caçà, Garau Plat, criat de mossèn Verntallat, lo Gascó qui anava ab en Sala de Montornès, lo Mallorquí qui anava ab lo
dit Sala, los germans Sanct Peres de Corrojusà, en Colomer de Corrojusà, en Canals del dit loc, Pere Oliveres de Corrojusà, Comapregona de Sant Quirze, Company de Martorellas, en Camp de Martorellas, en Pujol d’Olot, Juan de Leyda,
en Pere Pedrés de Caçà, Barthomeu Puig de Lissà Subirà, en Riera del Bisbat de
Vic, Bertran de Folgons, en Griver de prop de Mieras, en Seriyà, en Colomer de
Linars, Bernat Canals, àlias Cro de Cànoves, Amador Vidal de Madramanya, lo
pare de Narcís Goxat, en Volart de Cànoves.
Io el Rey.
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II

Any 1486
Nòmina dels pagesos de remença del terme de Sant Martí d’Arenys que
homologaren la sentència donada per Ferran II a Guadalupe el 21
d’abril de 1486.
ACA, Batllia General de Catalunya, M. R. 2609, 11 (2) i 11 (7) f. 12.

Nòmina dels fochs qui emologaren la sentència del senyor Rey en poder de
mossèn Jaume Ferrer, scrivà de dit senyor, en l’any MCCCCLXXXVI.
Los davall scrits són de la batllia de Montpalau del bisbat de Gerona, és lur
síndich en Jaume Camps.
Arenys:
Pere Tria, batle
Johan Taxonera
Johan Colomer
Johan Pica
Pere Oliver dez Puig
Johan Vallalta
Jaume Forn
Anthoni Fornaguera
Joan Olzina
Anthoni Sagrera
Johan Lorià
March Aygaviva
Anthoni Terra
Salvador Bellsoley àlies Daviu
Pere Benages
Anthoni Leu
Miquel Borrell
Gaspar Garau
Pere Mora
Anthoni Fradera
Bernat Sala, menor de dies, de Arenys
Jaume Fortuny de Arenys

Pere Rossell
Barthomeu Pasqual
Jaume Ferrer
Barthomeu Puig
Galceran Doy
Johan Fornaguera
Johan Oliver e Jacme Oliver
Macips:
Johan Sala de Arenys
Bernat Aygaviva
Jaume Taxonera
Simon Gualba de Torrentbò
Johan Lorià e Barthomeu Lorià
Bernat Taxonera
Barthomeu Bellsolell
Johan Borrell
Karles Texonera
Anthoni Colomer
Sebastià Oliver dez Puig
Barthomeu Catà de Arenys
Barthomeu Arquer de Arenys
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III
1490, abril, 2. Batllia de Montclús
El batlle del terme del castell de Montclús cita Joan Catà d’Arenys, inculpat de crims comesos en aquella jurisdicció.
AMFF, Cort de Montclús, ms. 423, f. 13.

Ara ojats tuyts que com en Johan Catà de Arenys sia stat inculpat de haver
comesos alguns crims dins lo terme, per ell comesos dins la juredicció del terme
del castell de Montclús, per tant lo dit honorable, ab veu de la present pública
crida, lo cita per primera, segona, terça, última e peremptòria, que dins X dies
primer vinents sie comparegut en la Cort de dita parròquia per star a dret e rahó
a la demanda qui li és stada feta per l’honorable balle. En altre manera, etc.
Fuit publicata secunda mensis aprilis per Iohannem Robert, etc.

IV
1490, abril, 23. Batllia de Montclús
El batlle del terme del castell de Montclús fa pública la contumàcia de
Joan Catà d’Arenys i n’anuncia el bandejament.
AMFF, Cort de Montclús, ms. 423, f. 15.

XXIII Aprilis. = Ara ojats, etc. quom en Johan Catà de Arenys sia stat citat
e cridat dins los dies a ell asignats, no sia curat de comparer, per tant lo honrat
balle ab tenor de la present pública crida, bandeja aquell del terme e castell de
Montclús, que negú no li gos donar favor ni ajuda, sots pena de cent morabatins
d’or, ans si serà vist lo encalsen so matent e ﬁns que lo hagen pres e enclòs, e mès
en poder del dit batlle.

V
Any 1497
Fogatjament fet l’any 1497 al terme parroquial de Sant Martí d’Arenys.
ACA, Batllia General de Catalunya. M. R. 401, f. 208v.

Arenys:
En Arquer
En Catà
En Oliver de Goscons
En Vallalta
En Alzina

En Colomer
En Rossell
En Bellsolell
En Pascual
En Borrell Çabater
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Jaume Texonera
En Sàbet
Lo Ferrer
Jaume Farrer
En Vallalta de mar
En Leu de mar
En Jaume Tria
En Riera Sastre
En Saurina
En Pascual
En Lorenç Sabater
En Pla
En Anamar
Mossèn Triadós, rector
Mossèn Jacme Plana
Mossèn Puig
L’altre

En Benages
En Borrell
En Portes
En Croanyes
En Aygaviva
En Puig de Aygaviva
Johan Texonera
En Doly del Puig
En Oliver del Puig
En Lurià
Galceran Doy
En Fortuny
En Guerau
En Gibert
En Gualba
En Fornaguera
En Tria
En Sagrera
En Torà

VI
Any 1554
Fogatjament del terme de la parròquia de Sant Martí d’Arenys.
AMFF, llig. 13, n. 1.

Any 1554
Taba de Mar, és taber en Toni Golba. Franch de mig fogatge
Primo en Lladó .......................................................................VI sous.
En Miquel Ferrer ....................................................................VI sous.
Na Creus ..................................................................................VI sous.
En Gaspar Fornaguera ...........................................................VI sous.
En Garau Catà.........................................................................VI sous.
En Raxach ...............................................................................VI sous.
En Pere Fornaguera ................................................................VI sous.
La viuda Leu............................................................................VI sous.
Nicolau Doy.............................................................................VI sous.
En Morell.................................................................................VI sous.
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En Llobet .................................................................................VI sous.
En Corter .................................................................................VI sous.
Johan Pastador........................................................................VI sous.
En Banet Farer ........................................................................VI sous.
En Joan Pascol ........................................................................VI sous.
En Moles..................................................................................VI sous.
En Gabriel Lleu .......................................................................VI sous.
En Lleu de Linast ....................................................................VI sous.
En Trias ...................................................................................VI sous.
En Johan Inbert ......................................................................VI sous.
En Toni Fortuny .....................................................................VI sous.
En Misser ................................................................................VI sous.
En Riera ..................................................................................VI sous.
En Gibert .................................................................................VI sous.
En Toni Pascol ........................................................................VI sous.
En Johan Lleu .........................................................................VI sous.
En Gabriel Farrer....................................................................VI sous.
En Andreu Lleu .......................................................................VI sous.
En Ros .....................................................................................VI sous.
En Pau Fornaguera .................................................................VI sous.
En Pere Fornaguera ................................................................VI sous.
En Jaume Farrer .....................................................................VI sous.
En Toni Golba ........................................................................ III sous.
En Jaucme Borrell ..................................................................VI sous.
En Antich Simon,..... nº...........................................................VI sous.
En Plantí ..................................................................................VI sous.
En Lligada ...............................................................................VI sous.
En Clos ....................................................................................VI sous.
En Valada ................................................................................VI sous.
En Sorís ...................................................................................VI sous.
En Roget ..................................................................................VI sous.
En Binatges .............................................................................VI sous.
En Miquel Pascol ....................................................................VI sous.
En Toni Janer ..........................................................................VI sous.
En Toni Bosell.........................................................................VI sous.
En Joseph [..........] ..................................................................VI sous.
En Toni Farrer ........................................................................VI sous.
En Johan Gros .....nº ...............................................................VI sous.
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En Salvador .............................................................................VI sous.
En Doy .....................................................................................VI sous.
En Canal ..................................................................................VI sous.
Jacme Fornaguera ..................................................................VI sous.
Taba de Torrentbó, és taber en Forn, franch de mig fogatge.
Primo en Vinyes ......................................................................VI sous.
En Payró ..................................................................................VI sous.
En Sabastià Colomer ..............................................................VI sous.
En Jaume Pica conlato .......................................................... III sous.
En Puig ....................................................................................VI sous.
En Toxonera ............................................................................VI sous.
En Miquel Presas ....................................................................VI sous.
En Llurià .................................................................................VI sous.
En Fortuny ..............................................................................VI sous.
En Casas ..................................................................................VI sous.
En Bernat Catà........................................................................VI sous.
En Miró ...................................................................................VI sous.
En Font ................................................................................... III sous.
En Golba..................................................................................VI sous.
En Gibert .................................................................................VI sous.
En Mora...................................................................................VI sous.
En Garau .................................................................................VI sous.
En Alzina .................................................................................VI sous.
En Fradera ..............................................................................VI sous.
Taber n’Amar, franch de mitg fogatge
En Francesc Llorià y Pere Sàbet ............................................VI sous.
En Francesc Julià....................................................................VI sous.
En Fogueras ............................................................................VI sous.
En Jaume Toxonera ................................................................VI sous.
En Vilar ...................................................................................VI sous.
En Pere Negra .........................................................................VI sous.
En Pau Jutglar ....nº ................................................................VI sous.
En Vails ...................................................................................VI sous.
En Barthomeu Toxonera ........................................................VI sous.
En Simon.................................................................................VI sous.
En Toni Colomer ....................................................................VI sous.

JOAN CATÀ, CABDILL DE REMENCES
En Ramon Serrador................................................................VI sous.
En Johan Catà .........................................................................VI sous.
En Barthomeu Roura .............................................................VI sous.
En Johan Soler ........................................................................VI sous.
En Bernat Pica ........................................................................VI sous.
En Barthomeu Pla .........nº .....................................................VI sous.
En Barthomeu Pascol ....nº ....................................................VI sous.
En Brunet ................................................................................VI sous.
En Aygoviva.............................................................................VI sous.
En Gabriel Puig.......................................................................VI sous.
En Fornaguera del mas ..........................................................VI sous.
En Pla ......................................................................................VI sous.
En Bernat Sagrera .......nº .......................................................VI sous.
En Pica del mas.......................................................................VI sous.
En Sala ....................................................................................VI sous.
En Amar ................................................................................. III sous.
Lo Batlle ..................................................................................VI sous.
Taber en Terra, és franch de mitg fogatge
En Binatges .............................................................................VI sous.
En Francesc Toxonera ............................................................VI sous.
En Rafel Borell ........................................................................VI sous.
En Vilarasa ..............................................................................VI sous.
En Pascol Texidor ...................................................................VI sous.
En Pons ...................................................................................VI sous.
En Pascol de Linàs ..................................................................VI sous.
En Bernat Sabater ..................................................................VI sous.
En Ragàs .................................................................................VI sous.
En Pòlit Colomer ....................................................................VI sous.
En Llunell ................................................................................VI sous.
En Moner ................................................................................VI sous.
En Perebernat .........................................................................VI sous.
En Bellsoley.............................................................................VI sous.
En Oliver .................................................................................VI sous.
En Arquer ................................................................................VI sous.
En Valalta ................................................................................VI sous.
En Terra ................................................................................. III sous.
En Rosell .................................................................................VI sous.
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En Barthomeu Sagrera ...........................................................VI sous.
En Jaume Borrell y Antònia ...................................................VI sous.
En Sallès ..................................................................................VI sous.
En Tapioles ....nº .....................................................................VI sous.
En Colomer .............................................................................VI sous.
En Petit Mora ..........................................................................VI sous.
En Johan Amar .......................................................................VI sous.
En Alzina .................................................................................VI sous.
En Farran ................................................................................VI sous.

SICARDIS,
SENYORA DE MONTSENY I DE LLORET

Medievalia, 10 (Estudis dedicats al prof. Frederic Udina i Martorell IV), 1992, p. 351-361.

La noble dona Sicardis era ﬁlla d’Amat, que fou vescomte de
Girona, i de Sicardis, tots dos difunts abans de l’any 1032. Per qüestions patrimonials sorgiren conﬂictes entre Sicardis i la seva mitja
germana Ermessenda, primogènita del primer matrimoni d’Amat, i
amb el marit d’aquesta, Guerau, vescomte de Girona.
Es mirà de resoldre el contenciós per mitjà d’un conveni, en
virtut del qual Sicardis restaria amb l’alou de Lloret i els que tenia a
l’Estanyol i les Croses i havia de renunciar al patrimoni restant rebut
dels seus pares, tant en llocs com en alous.1 Gestionava els interessos
de Sicardis el qui documents posteriors ens presenten com a marit
d’aquesta, Gaucfred Bernat. L’acord es formalitzà per escrit el 10 de
gener de 1032, entre Gaucfred i els vescomtes de Girona, i es va pactar que Sicardis atorgaria la renúncia dins del termini que aniria des
del Carnestoltes (13 de febrer) vinent i el de l’any següent (4 de març
de 1033); en garantia del seu compliment, Gaucfred Bernat lliurava
l’alou de Lloret en penyora, de tal manera que si la renúncia no es
formalitzava dins del termini ﬁxat l’alou romandria deﬁnitivament
per als vescomtes i llur ﬁll Bernat.2

1. L’any 1001 els comtes de Barcelona Ramon Borrell i Ermessenda desmembraren
aquest alou de Lloret del que aleshores era l’immens terme de Maçanet i l’empenyoraren
al vescomte Seniofred de Girona (PONS I GURI, J. M., «Documents del vescomte Seniofred
de Girona», Recull d’estudis d’història jurídica catalana, vol. III, Barcelona, 1989, p. 17-30).
Des d’aleshores pertanyé a la casa vescomtal de Girona i als seus descendents, ﬁns a la mort
de Sicardis. L’alou de l’Estanyol havia de ser molt gran, com així ho fan veure els masos
que s’hi anomenen i les segregacions que anà sofrint.
2.

Apèndix, document I.
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Per raons que no coneixem, Sicardis no va complir allò a què
s’havia compromès amb Gaucfred i l’alou de Lloret fou guanyat pels
vescomtes Guerau i Ermessenda.
Deu anys després, Sicardis, ja en majoria d’edat i ostentant
l’apel·latiu de femina, propi aleshores de les dames d’alta condició, el
dia 23 de gener de 1041 arribà a un bon enteniment amb els vescomtes de Girona, que l’instrument tipiﬁcà com una comutatio o permuta, en virtut de la qual renunciava deﬁnitivament al patrimoni rebut
dels seus pares —excepte els alous de l’Estanyol— i rebia, en canvi,
l’alou de Lloret.3
Sicardis, aleshores senyora de Lloret i vídua de Gaucfred Bernat, de qui havia tingut quatre ﬁlls: Ermessenda, Guisla, Arbert i
Bernat Gaucfred, va contreure segon matrimoni amb Umbert Odó,
senyor dels castells de les Agudes i de Montpalau. Això esdevindria
abans de l’any 1045, car el 9 de febrer d’aquell mateix any, en el placitum presidit per Umbert Odó amb el seu jutge Guifred, sobre les
pertinences del monestir de Sant Cugat a la vall de Gualba, també hi
és present Sicardis uxor eius.4
El segon marit de Sicardis, Umbert Odó, era ﬁll d’Odó Vivas, conegut per Ot de les Agudes, que, en vida, havia estat un dels primats
del comte de Berenguer Ramon I de la comtessa vídua Ermessenda;5
la seva mare, Gerberga femina, fou protectora del monestir de Sant
Marçal de Montseny, radicat a la seva dominicatura.6 Malgrat que en
aquesta etapa històrica la documentació és relativament escassa, els
esments al noble Umbert Odó són quelcom freqüent: forma part del
seguici de la comtessa àvia Ermessenda,7 és amic i marmessor testa-

3.

Apèndix, document II.

4. Arxiu de la Corona d’Aragó (que d’ara endavant designem per ACA), Cartoral de
Sant Cugat del Vallès, f. 319, n. 954.
5. 2 de setembre de 1019, «...supranominata Ermesinda comitissa ordinante,
assentiente ﬁlio suo domno Berengario marchione comite, una cum primatibus palatii sui
[...] Odo Acutensi» (Arxiu Capitular de Barcelona, Liber Antiquitatum, I, f. 151, n. 396).
6. ACA. Monacals d’Hisenda. Sant Marçal de Montseny. Pergamins en curs de
catalogació. 6 d’octubre de 1057, donació de Gerberga femina, vídua d’Odó, al monestir de
Sant Marçal de Montseny, d’alous a la vall d’Arbúcies.
7. L’any 1041, present amb la comtessa Ermessenda al lliurament del castell de
Benedormiens a l’abat de Sant Feliu (Marca Hispanica, ap. 223). Any 1052, en l’elecció de
l’abat de Sant Feliu de Guíxols (VILLANUEVA, J., Viage Literario a las Iglesias de España, XV,
ap. I). Any 1053, present en la venda que fa la comtessa a utilitat del monestir de Sant Pol
(PONS I GURI, «Diplomatari del monestir de Sant Pol de Mar», cit., doc. 12, Recull...).
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mentari d’aquesta8 i ﬁgura entre els magnats de la cohort de Ramon
Berenguer I i Almodis.9 A més del placitum anteriorment esmentat de
l’any 1045, l’any 1063 presideix amb la seva muller Sicardis un altre
iudicatum celebrat a Sant Pol de Mar;10 i el 1065, amb la muller i els
ﬁlls, és la ﬁgura principal en l’acte d’entronització de l’abat de Sant
Marçal de Montseny.11 En el discutit i indatable usatge Haec sunt
usualia, hi ﬁgura present com a Umbertus de ipsis Acutis, entre altres
magnats de la terra. Sobre aquest magnat s’ha escrit molt.12
Sembla que Umbert Odó havia mort abans de 1071, en què veiem que el seu lloc a la cort comtal l’ocupa el seu ﬁll Guillem Umbert.13
El patrimoni d’Umbert Odó era important, car, a més de disposar
de la jurisdicció omnímoda als termes dels castells de les Agudes i
Miravalls en la conca interior del riu Tordera, tenia la del castell de
Montpalau a la banda sud-oest de la marina del comtat de Girona, bé
que, quant a aquest darrer castell, estigués obligat a retre’n la potestat quan li fos demanada pel comte de Barcelona.14
A la mort d’Umbert Odó, el seu ﬁll Guillem Umbert rebé els
castells amb els seus termes i la part més considerable del patrimoni

8. El 25 de setembre de 1057, rep també una deixa testamentària de la comtessa
(BOFARULL, P. DE, Los Condes de Barcelona vindicados, II, Barcelona, 1836, p. 51-54).
9. El 12 de novembre de 1056, és present a l’atorgament de l’esponsalici de la
comtessa Almodis (Marca Hispanica, ap. 246). Esmentat l’any 1057 entre els nobilibus viris
dels comtes Ramon Berenguer i Almodis (ACA, Pergamins Ramon Berenguer I, n. 203).
En 1058, en la concòrdia dels comtes de Barcelona i Besalú amb el bisbe de Vic sobre el
castell de Colltort (ACA, Trasllats de Ribera, II, p. 207). En 1059 forma part del tribunal
que decideix sobre els greuges comesos per Mir Geribert (ROVIRA I VIRGILI, A., Història
Nacional de Catalunya, vol. III, Barcelona, 1924, p. 499). En 1061 és present en la concòrdia
de Ramon Berenguer I amb el vescomte Ponç Guerau sobre l’església de Celrà (MIQUEL, F.,
Liber Feudorum Maior, vol. I, Barcelona, 1945, doc. 403). En 1062, ho és en el conveni del
comte de Barcelona amb Guerau Alemany sobre el castell de Montagut (Liber Feudorum
Maior, cit., núm. 289) i també en la del mateix comte amb Ramon Bernat de Peratallada
sobre el castell de Begur (ibíd. núm. 472). En 1063 signa en l’acord entre Ramon Berenguer
I i els germans Ricolf sobre el castell de Balsareny (ibíd. núm. 175). En 1064 participa en
l’acord entre Guillem Bernat d’Òdena i Albert Bernat sobre el castell d’Arraona (ibíd., núm.
471) i, a part, com a marmessor, juntament amb la comtessa Almodis, del cabiscol Ponç de
Girona (RIUS, J., «Cartes antigues de Sant Martí Sacosta», Analecta Sacra Tarraconensia,
vol. IV, 1928, p. 17). En 1066 és testimoni en la venda de la Torre de Dela que fa Albert
Berenguer al comte de Barcelona (Liber Feudorum Maior, cit., núm. 315).
10.

«Diplomatari del Monestir de Sant Pol de Mar», Recull, cit., doc. 16.

11.

VILLANUEVA, Viage..., cit. VI, ap. XXXIV.

12. PONS I GURI, J. M., «El castell de Montpalau. Pervivència de la jurisdicció d’un
castell abandonat», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 25, 2003-2004, p. 522-524.
13.

Poc abans de 1071 (ACA, Pergamins Ramon Berenguer I, núm. 9).

14.

Document indatat. Liber Feudorum Maior, cit, núm. 384.
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paternal. A Sicardis i als altres ﬁlls d’Umbert Odó, els resta del patrimoni paternal alous diversos, principalment a la marina.
Des d’aleshores, Sicardis ﬁxà la seva residència principal a
Lloret, on s’havia bastit un castell on convivia amb els ﬁlls tinguts
dels dos matrimonis: Guisla, Arbert i Bernat Gaucfred, Ramon Umbert, Udalard i el jove clergue Bernat Umbert, que, amb el temps,
esdevingué bisbe de Girona.
El 8 de gener de 1079 es va consagrar l’església parroquial de
Sant Romà de Lloret, i Sicardis, amb els seus ﬁlls Bernat i Udalard,
la doten dels terrenys que en formen la sagrera.15 Pocs dies després,
el 23 del mateix mes, doten la capella de Sant Joan, acabada de consagrar pel bisbe Berenguer Guifré de Girona, del seu castell de Lloret,
participant-hi també el seu castlà Odó.16 Com que Sicardis, en els
béns que foren d’Umbert Odó, hi té el seu decimum o esponsalici,
participa en diversos atorgaments de l’hereu Guillem Umbert, com
esdevé l’any 1083 en el conveni amb l’abat de Sant Cugat del Vallès
sobre possessions de Gualba, Palautordera, Vallgorguina i Pertegaç,17 i dóna consell a l’esmentat hereu en la donació de la capella de
Sant Celoni, que l’any 1088 fa a favor del monestir de Santa Maria de
l’Estany.18 En un conjunt de diversos documents, atorgats en la seva
viduïtat,19 el més recent és de l’any 1096.20
Sicardis arribà a una edat molt avançada. Recordem que l’any
1033 ﬁgura com a persona vivent i amb drets i que en l’any 1041
l’hem vista atorgant com a sui iuris i sense que ningú completi la
seva personalitat jurídica, ço que ens porta a suposar-li una edat de
prop de vint anys; tampoc podem oblidar que abans de 1045 ja havia
tingut, pel cap baix, els quatre ﬁlls que li coneixem del seu matrimoni

15. PONS I GURI, «Dotalies d’esglésies selvatanes del bisbat de Girona al segle
Recull, cit., II, p. 472.
16.

XI»,

«Dotalies...», cit., p. 474.

17. ACA, Cartoral de Sant Cugat, núm. 976 i documents 322, 376, 417, 460 i
469 publicats per Ramon Martí en Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100),
Barcelona, 1997.
18.

PONS I GURI, «Un cartoral de la milícia hospitalària», Recull, cit., III, p. 416-

418.
19. Entre altres, any 1084, permuta d’alou amb el monestir de Sant Pol
(«Diplomatari del monestir de Sant Pol de Mar», Recull, cit., doc. 21), any 1090, deﬁnició
d’alou a Pineda (ibíd., doc. 22) i any 1094, deﬁnició d’un molí (ibíd., doc. 25).
20.

ACA, Cartoral de Sant Cugat, núm. 760.
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amb Gaucfred Bernat. Per tant, podem deduir fàcilment que, en morir, com veurem a continuació, en el trencall dels anys 1103 i 1104,
havia ultrapassat els vuitanta anys, i havia sobreviscut els seus dos
marits i els seus ﬁlls Guisla i Arbert, del primer matrimoni, i Ramon,
Udalard i Guillem Umbert, del segon.
El 6 d’octubre de 1103, trobant-se malalta en el seu castell de
Lloret, va atorgar testament per escrit i el signà amb la seva mà, en
presència de sis testimonis i un arxiprest en funció d’escrivà.21 És un
testament com els altres atorgats sota l’imperi de les lleis gòtiques,
sense institució d’hereu pròpiament dita. Elegeix els acostumats
marmessors o almoiners, disposa el seu enterrament al cementiri de
la Seu de Girona i fa deixes al seu Capítol canonical de terres a l’Estanyol, a Lloret i altres indrets; conﬁrma una donació feta al monestir
de Sant Marçal i una altra a la capella de Sant Celoni; fa altres llegats
a l’església de Sant Julià de Montseny i a l’Hospital de Girona. Deixa
un mas, també a l’Estanyol, al marmessor Ponç Odó, tal volta familiar; un altre mas a Vilardell, a una néta anomenada Sicardis, i un
altre a Maçanet de la Selva per a la seva ﬁlla Ermessenda. Semblen
els més afavorits els seus ﬁlls Bernat Gaucfred i Bernat Umbert, que
aleshores era bisbe de Girona, als quals dóna en indivís un altre alou
a l’Estanyol i el castell de Lloret amb totes les seves pertinences, amb
el benentès que Bernat Umbert tindria l’usdefruit de la meitat del
castell, el qual a la seva mort passaria a Bernat Gaucfred i si aquest
moria, al ﬁll que deixés, i l’altra meitat del castell seria de la canònica
de Girona. Quant als altres béns, els que procedien de la banda del
seu primer marit, incloent-hi els que a títol de luctuosa li havien pervingut dels seus ﬁlls del primer matrimoni, Guisla i Arbert, passaven
a Bernat Gaucfred; en canvi, els existents a la marina o terme del castell de Montpalau i llocs veïns, procedents del que havia rebut del seu
marit Umbert Odó, àdhuc el decimum o esponsalici encara no rebut,
passaven al bisbe Bernat Umbert.
Sicardis morí l’onze d’octubre de 1103 segons relata l’addició
al martirologi d’Adó.22 La publicació del seu testament escrit tingué
lloc, amb intervenció judicial a l’altar de Santa Anastàsia de la Seu
de Girona, el 19 de febrer de 1104, dins del termini legal i amb la for-

21.

Apèndix, document III.

22. «V idus octobris. Eodem die obiit Sicardis mater Bernardi episcopi». España
Sagrada, XLIII, p. 495, doc. LIV.
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malitat establerta segons el primer mode de la llei Morientium scripta
voluntas del Liber iudiciorum.23
Poques vegades hom pot disposar simultàniament d’un testament i de la seva publicació sacramental. En el nostre cas és així, bé
que, dels respectius diplomes, el testament és un trasllat i les conditiones de la publicació són a l’original.
La publicació recensiona gairebé literalment el contingut de les
parts dispositives del testament escrit, en el qual en la clàusula que
conté les substitucions referents al castell de Lloret hi interpola el
que es podria entendre per aclariment o interpretació, amb les paraules ...qui canonicus sit Gerunde. Post obitum autem predicti ﬁlii
Bernardi Gaucfredi qui sit canonicus Gerunde... que no ﬁguren en el
testament escrit. Es pot donar també el cas que, tractant-se el testament d’un trasllat de l’original, l’escrivà que l’havia transcrit hagués
omès involuntàriament aquelles paraules, que mantindria el text de
la publicació.

23. Document IV del nostre apèndix. Al mateix Arxiu de la Catedral de Girona hi
ha un trasllat coetani, al pergamí 135, carpeta 4, que no presenta cap variant.
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APÈNDIX
I
1032, gener, 10
Empenyorament de l’alou de Lloret, atorgat per Gaucfred Bernat a favor
dels vescomtes de Girona Guerau i Ermessenda, i llur ﬁll Bernat.
Arxiu Capitular de Girona, pergamí 40. (Trasllat coetani.)

In nomine Domini. Ego Gaucfredus Bernardi inpignorator sum uobis Gerallo uicecomite et uxor sua Ermessendis uicecomitissa, et ﬁlio uestro Bernardo
si uos mortui eritis ad terminum subtus scriptum, ipsum meum alaude quod ego
abeo in Comitatu Gerundense, in locum que dicunt Lauredo in terminio Macianeto. Et est ipsum alaudem chasas cum curtes, et chasalis, et ortis, ortalis, et
uineas et uinealis et eras cultas et eremas, cum omnia genera arborum, et siluis
et garricis, montibus et uallibus, excelsus et pronum; et aduenit predictum alaudem per parentorum meorum uel per mea comparacione, siue per qualicumque
uoce; et affrontat iam dicto alaude de parte orientis intus in Tursa uel in eius termines, de meridie intus in ipsa mare, et de occiduo in ipso uillare uel in eius
termines; de parte uero circii affrontat in uico que nuncupant Challes uel in
eius termine. Quantum infra istas. IIIIor affrontaciones includunt sic impignoro
uobis predictum alaudem de Lauredo, in tali uidelicet raciones uel conuentu ut
Sicardis ﬁlia de Amatus condam et de Sicardis condam faciat talem securitatem
aut perdonacionem aut per qualicumque cessione de omnem suam hereditatem
quod abet uel abere debet in omnibus locis et in omnibus alaudis tam in condirectis quam in eremis, tam in excelsis quam in pronis, tam in aquis quam in petris, condirectis quam in eremis que fuerunt de genitori uel genitrice predicti,
et hanc securitatem faciat in potestate de Gerallo predicto uel de Ermessendis
predicta uel de Bernardo predicto et talem faciat hunc securitatem uel concessionem unde legaliter tenere uel abere possint predictus Gerallus uel uxor
sua predicta uel predictus ﬁlius eius omnem suam hereditatem suprascriptam
exceptus ipsum alaudem de Stagnolo uel de ipsas Crosas de Amatus et Sicardis
ibi abebant ipsa die quando migrauerunt ab oc seculo. Et hanc securitatem uel
cessionem ﬁat factam de istas Carnestoltas usque ad alias primas aduenientes
et ﬁat tradita in potestate de predicto Gerallo uel de uxor sua predicta uel de
predicto ﬁlio eius sine illorum enganno. Et si oc factum non fuerit a predictum
terminum, incurrat predictum alaudem de iam dicto Lauredo cum suis terminis in potestate de Gerallus uel de uxere uel de ﬁlio eius a propium ad facere
quod uoluerint sine cuiusdam contradiccione aut minoracione et malo inge-
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nio uel occasione. Quod si ego Gaufredus Bernardi aut ullusque uiuens homo
utriusque sexus uenero aut uenerit ad inrumpendum hunc scriptura impignoracionis, non hoc ualem aut ualeant uendicare sed componam aut componant
predictum alaudem de Lauredo in duplo cum omnem suam melioracionem et
in antea ista scriptura impignoraciones ﬁrma permaneat modo uel omnique
tempore. Facta ista scriptura impignoracione .IIIIº. idus ianuarii anno XXXVI.
quibus dicitur obisse Rotbertus rex qui et primus tempus regnare Aianricus
ﬁlius eius. Sig†num Gaufredus Bernardi prolis, qui hunc impignoracione ﬁeri
iussit et scribi et manu sua ﬁrmauit et testibus ﬁrmare rogauit. Sig†num Guillelmus Vitalus. Sig†num Amatus Rotfredus.
Et ego Gaucfredus suprascriptus ad istis suprascriptis termini abuero,
facta ista carta et tradita per manus de prescripta Sicardis in potestate de predictus Geraldus uel de uxor predicta uel de ﬁlio eius, si uos suprascripta recipere uultis sicut superius scriptum est.
(Senyal) Udamarius presbiter qui ista scriptura inpignoracionis scripsit †
die et anno quo supra, et cum literis superpositas in uerso .Iº. uel .IIº. et rasas uel
emendatas in uerso .XVº. et †
Ego Petrus qui hoc transtuli.

II
1041, gener, 23
Permuta atorgada pels vescomtes de Girona Guerau i Ermessenda, amb
la noble Sicardis, per la qual aquesta rep l’alou i castell de Lloret i
aquells l’alou de l’Estanyol.
Arxiu Capitular de Girona, pergamí 47. (Trasllat coetani.)

In Christi nomine ego Guirallus uicecomite et Ermessendis uxoris mee uicecomitissa, comutatores sumus tibi Sicardis femina. Manifestum est enim quia
placuit animis nostris et placet nullius quoientis imperio nec suadentis ingenio,
sed propria expontanea hoc elegit nobis bona uolumptas ut scripturam comutacionis fecissemus tibi Sicardis femina sicuti et facimus. Donamus namque tibi
predicta Sicardis in comutacione ipsum alodem de Laured, cum omnibus terminis et affrontacionibus suis et pertinenciis et aiagenciis suis, quantum fuit
de Gaufredi Bernardi que est condam, et aduenit nobis Guirallo et Ermessendis
comitatoribus supra scriptum alodem per scripturam impignoracionis et conuentum quod nobis fecit predictus Gaucefredus et minime nobis compleuit,
et propter hoc supra scriptum alodem in nostra potestate ad proprium alodem
[per]uenit. Est namque suprascriptum alodem in comitatu gerundense in locum
que dicitur Laurede. Affrontat namque predictum alodium de parte orientis in
termino de Torsa et de meridie in mare. De parte uero circi affrontat in Monte
Barbad et in Calldes, et de occiduo affrontat in puio de Gerundella uel in termines
de Blannes. Quantum infra istas. IIIIor. affrontaciones includunt, sic donamus
ego predictus Guirallus et Ermessendis a te iamdicta Sicardis in comutacione,
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quantum nobis pignorauit predictus Gaucefredus sicut in ipsa scriptura resonat
quod ille nobis fecit, et accepimus ego predictus Guirallus et Ermessendis de
te predicta Sicardis in comutacionem omnem hereditatem quod habebas uel
habere debebas et te contingit uel contingere debet per omnibus modis per uocis
genitoris tui Amati et ienitricis tue Sicardis quantum habes uel habere debes
de supra scripta omnia hereditate in comitatu Gerundense et Barchinonense,
exceptus ipso alodem de Stagnolo, quod tu Sicardis libenti animo suprascriptam
tuam hereditatem nobis in comutacionem dedisti per suprascriptum alodem de
Laurede, quod nos in comutacionem donauimus et tu predicta Sicardis libenti
animo suscepisti. Et si nos predicti comutatores Guirallus et Ermesindis contra
hanc scriptura comutationis uenerimus ad irrumpendum uel ad inquietandum,
aut ullus homo utriusque sexus propter uoces nostras, componamus aut componant supra scriptum alodem de Laurede in duplum cum omnem inmelioracionem suam, et in antea hec scriptura comutacionis nostre ﬁrma permaneat omnique tempore. Facta hec comutacio .X. Kalendas februarii annos .X. regnante
Angelrigus. Girallus uices comes (senyal). Sig†num Ermessendis uicecomitissa,
qui ista conmutacione ﬁrmauimus et testes ﬁrmare rogauimus. Ermengaudus leuita (senyal). Sig†num Guillelmus de Todela. Sig†num Amad. Sig†num Dalmad.
(Senyal) Seniofredi leuita.
(Senyal) Arnulfus presbiter que hanc scripturam comutacionis scripsi cum
literas superpositas in uerso tercio et .XII. ubi dicit «simul» et «exceptus» die et
anno quod supra.
(Senyal) Bernardus leuita qui hoc translatum scripsi.

III
1103, octubre, 6. Lloret de Mar
Testament escrit per Sicardis, senyora del castell de Lloret.
Arxiu Capitular de Girona, pergamí 136. (Trasllat coetani.)

Quia nullus in carne positus mortem euadere potest idcirco ego Sicardis, timens repentine mortis interitum, plena ac sincera memoria, dum iaceo
in domo mea apud castrum de Laured, eligo tutores meos uel elemosinarios
Bernardum uidelicet ﬁlium meum Gerundensem Episcopum et Bernardum
Gaucefredi fratres et Raimundum Geralli et Berengarium Otonis et Poncium
fratrem eius, quibus plenam laudo atque concedo potestatem distribuendi omnes res meas, mobiles et inmobiles, sicuti ego in presenti testamento disposuero.
In primis dimitto corpus meum sepeliendum in cimiterio Sancte Marie Sedis
Girunde, et canonice eiusdem ecclesie concedo apud Estaniol ipsum mansum
de Olivera et condaminam de ipso Crosa et ipsam quam tenet Raimundus de
Pulcromiraculo, et apud Lauretum ipsum mansum de Campo Guardial cum ipsa
francheda et tracturis et pertinentiis suis ubi habitat Poncius Miro, et in Ualle
Marine ipsum alodium qui fuit Raimundi Umbert, et ipsum mansum de Trilia
ubi <Isarnus> Ysarnus habitat cum omnibus suis pertinenciis et ipsam meam
mulam et omne aesplet quod habeo in omni alodio quem teneo et dimitto preli-
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bate canonice, dono et concedo predicte canonice; et Sancto Marciali superiori
de Montesigno dimitto donationem quam ego feci ei apud Lauretum, et Sancto
Celedonio ipsas comparationes quas ego feci intus in ipsa uilla Sancti Celedonii
pro emendatione alaudi de Ual de Marina; et Poncio Otonis dimitto unum mansum apud Stagneolum qui est in Rexag quem tenet Arnallus Guillelmi cum suis
pertinentiis, et meam partem de ipsis equis quas habeo in Casellas et ipse mansus post obitum predicti predicto Poncii reuertatur ad ﬁlios meos Bernardum
episcopum et Bernardum Gaucefredi, at alium meum alodium quod habeo apud
Stagneolum infra parrochia Sancti Andree, excepta donatione quam ego Sancte Marie Uillabertrandi feci, dimitto iam dictis ﬁliis meis Bernardo ierundensi
episcopo et Bernardo Gaucefredi, cum omnibus baiuliis que ibi sunt. Et iterum
concedo eis kastrum Laureti cum omnibus sibi pertinentibus, exceptis donationibus quas facio Canonice Gerundensi et Sancto Marciali, tali uidelicet ratione
ut dum uixerit prefatus Bernardus episcopus teneat et possideat medietatem ipsi
castri et omnium rerum eidem kastro pertinentium, absque blandimento ullius
hominis; post obitum uero suum remaneat iam dicto Bernardo Gaucfredi fratri
suo, et si Bernardus mortuus fuerit, uni ﬁlio suo remaneat medietas prefati kastri, et omnium rerum eidem kastro pertinentium predicte canonice Sancte Marie
Girundensi sine blandimento ullius hominis uel femine sicut superius dictum
est de Bernardo episcopo. Et omne meum quod Gaucfredo Bernardi uiro meo et
luctuosos quos habeo de Guisla et Arberto fratribus, qui fuerint ﬁlii eius, et ipsa
alodia que michi dedit Amatus Rutfredi per iussionem predicti Gaucfredi ubicumque sint dimitto Bernardo Gaucfredi per meliorationem. Et ad Ermessendem ﬁliam meam dimitto mansum meum quem habeo in Macaned ad ipsas Brugeroles quem tenet Bonuspar. Et Sicardi nepte mee concedo ipsum mansum de
Uilarzel. Alia uero alodia que fuerunt Gaucfredi Bernardi ubicumque sint, ab
integro dimitto prefato Bernardo Gaucfredi ﬁlio meo alodia autem de Chaselles
cum omnibus suis pertinenciis et ipsa de Perduds cum suis pertinentiis et ipsa de
Ualle Mucusa cum suis pertinentiis, et ipsa de Capadaspre cum suis pertinentiis,
et ipsa de Mata a maritimis cum suis pertinentiis, et kastrum de Kalella cum
alodiis suis d’Ortosauiniano et de Monte Sancto et de Cornesalter, et de Fonterotundo cum illorum pertinentiis et alodia de Ualleplana, dimito Bernardo ﬁlio
gerundensi episcopo; et iterum dimito <ea> ei omnem meum decimum quod habere debeo de Umberto Otonis et omnes meas comparationes quas feci cum eo
in omnibus locis, tam in Gerundensi quam etiam in Barchinonensi. Post obitum
quoque suum dimitto Sancto Iuliano de Montesigno ipsum mansum de Uillare
Tort. Et dimitto ad Ospitale Girundense dimidium modium ordei et quarta .I.
de uino apud Stagneolum. Et de meo mobile exceptis uexellis sint soluta mea
debita. Et ex aliis que remanent dimitto Petro Udalardi solidos .VII. de plata,
et ex alio quod remanet dimitto medietatem Sancto Marciali superiori; aliam
uero medietatem pro anima mea, sicuti melius uiderint mei elemosinarii. Actum
est hoc .II. nonas octobris anno .XL.IIII. Regni Filippi regis. Sig†num Sicardis
que hoc testamentum ﬁeri iussi, manu propria ﬁrmaui et testibus ﬁrmare rogaui. Sig†num Raimundi Geralli. Sig†num Berengarii Otonis. Sig†num Raimundi
Berardi. Sig†num Guillelmi Dominici. Sig†num Iohannis Raimundi. † Poncius
Otoni leuita.
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Arnallus scriptis feci archipresbiter istis, qui scripsit hoc die annoque preﬁxo † (Senyal) Guillelmus presbiter qui hoc ﬁdeliter translataui.

IV
1104, febrer, 19. Girona
Publicació jurada del testament escrit atorgat per Sicardis, senyora de
Lloret, el 6 d’octubre de 1103.
Arxiu Capitular de Girona, pergamí 137. (Original.)

Hee sunt condiciones sacramentorum facte ordinante Petro Bernardi iudice coram sacerdotibus Berengario Guillelmi et Petro Suniarii, in presencia Arluini et Raimundi Stephani et aliorum hominum. Testiﬁcati sunt testes (lac. 8 spac.)
his nominibus uocitati hi sunt: Arnaldus archipresbiter, Raimundus Guadamiri
presbiter. Nos prelibati testes, unum dantes testimonium, iuramus in Deum et
super altare sancte Anastasie quod situm est in ecclesia Sancte Marie Sedis Gerunde, quia nos uidimus et audiuimus et presentes ibi eramus quando quondam
Sicardis femina, iacens in domu sua apud castrum de Laured, detenta ab egritudine qua obiit, dum adhuc esset in sua plena memoria ac loquela, ordinauit
suam extremam uoluntatem et ordinationem suarum rerum per suum ﬁrmum
testamentum, per quod constituït ut essent sui elemosinarii et manumissores
hi sunt: Bernardus gerundensis episcopus ﬁlius suus et Bernardus Gaucefredi
fratres et Raimundus Geralli ac Berengarium Otonis atque Poncius Otonis fratres, quibus iniuncxit distribuere omnia que habeat per ordinationem predicti
testamenti, sicut hic scriptum est: Primum dimisit corpus suum sepeliendum in
cimiterio Sancte Marie Sedis Girunde, et concessit eiusdem ecclesie canonice
apud Staniol ipsum mansum de Oliuera, et condamina de ipsa Crosa et ipsam
quam tenet Raimundus de Pulcromiraculo, et apud Lauretum ipsum mansum
de Campo Guardial, cum ipsa francheda et tracturis et pertinentiis suis ubi habitat Poncius Miro, et in Ualle Marina ipsum alodium qui fuit Raimundi Umberti,
et ipsum mansum de Trilia ubi Ysarnus habitat, cum omnibus suis pertinentiis
et ipsam suam mulam et omne esplet quod habebat in omni alodio quod tenebat, et dimisit prelibate canonice, donauit atque concessit predicte canonice, et
Sancti Marciali superiori de Montesigno dimisit donationem quam ipsa fecerat
ei apud Lauretum et Sancto Celedonio ipsas comparationes quas illa fecit intus
in ipsa uilla Sancti Celedonii pro emendatione alodii de Ualle Marina. Et Poncio
Otonis dimisit unum mansum apud Stagneolum qui est in Rexag, quem tenet
Arnallus Guillelmi cum pertinentiis et suam partem de ipsis equis quas habebat
apud Casellas; et ipse mansus post obitum predicti Poncii reuertatur ad ﬁlios
suos Bernardum Umberti et Bernardum Gaucefredi; et alium de suum alodium
quod habebat apud Stagneolum infra parrochia Sancti Andree, excepta donatione quam ipsa Sancte Marie Uillabertrandi fecerat, et dimisit iam dictis ﬁliis suis
Bernardo Gerundensi Episcopo et Bernardo Gaucefredi cum omnibus baiuliis
que ibi sunt. Et iterum concessit eis castrum Laureti cum omnibus sibi pertinentibus, exceptis donationibus quas fecerat Canonice Gerundensi et Sancto Mar-
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ciali, tali uidelicet racione ut dum uixerit prefatus episcopus teneat et possideat
medietatem ipsius castri et omnium rerum absque blandimento ullius uiuentis
hominis; post obitum uero suum remaneat iamdicto Bernardo Gaucfredi fratri
suo, et si Bernardus mortuus fuerit, uni ﬁlio suo remaneat qui canonicus sit
Gerunde. Post obitum autem predicti ﬁlii Bernardi Gaucefredi qui sit canonicus
Gerunde, remaneat medietas prefati castri, et omnium rerum eidem castrum
pertinentium predicte Canonice Sancte Marie Girundensi sine blandimento
ullius hominis uel femine, sicut superius dictum est de Bernardo episcopo. Et
omnem suum decimum quod habebat Gaucfredo Bernardi uiro suo et luctuosos
quos habebat de Guisla et Arberto fratribus qui fuerunt ﬁlii eius, et ipsa alodia
que ei dedit Amatus Rutfredi per iussionem predicti Gaucefredi ubicumque sint
dimisit Bernardo Gaucefredi per melioratione. Et ad Ermessendem ﬁliam suam,
dimisit mansum suum quem habebat in Macianeto ad ipsas Brugeroles quem
tenet Bonuspar. Et Sicardi nepte sue concessit ipsum mansum de Uilarzel. Alia
uero alodia que fuerunt Gaucfredi Bernardi ubicumque sint ab integro dimisit
Bernardo prefato Gaucfredi ﬁlio suo. Alia autem de Kaselles cum omnibus suis
pertinentiis et ipsa alia de Perduds cum suis pertinentiis et ipsa de Cantalobs et
de Riba cum illorum pertinentiis, et ipsa de Vilar cum suis pertinentiis et ipsa de
Ualle Mucuso cum suis pertinentiis, et ipsa de Campodaspre cum suis pertinentiis, et de Mata de maritimis cum suis pertinentiis, et kastrum de Kalela cum alodiis de Ortosauiniano et de Monte Sancto et de Cornes Altes, et de Fonterotundo
cum illorum pertinentiis et alodia de Ualleplana, dimisit Bernardo ﬁlio suo Gerundensi Episcopo; et iterum dimisit omne suum decimum quod habere debebat
de Umberto Otonis et omnes suas comparationes quas fecit cum eo in omnibus
locis, tam in Gerundensi quam etiam in Barchinonensi. Post obitum quoque
suum dimisit Sancto Iuliano de Montesigno ipsum mansum de Uillare Tort. Et
dimisit ad Ospitalem Girundensem dimidium modium ordei et quarte I de uino
apud Stagneolum. Et de mobile exceptis uexellis fuissent soluta sua debita. Et ex
aliis que remanserunt dimisit Petro Udalardi solidos VII de plata. Et ex alio quod
remansit dimisit medietatem Sancto Marciali superiori. Aliam uero medietatem
pro anima sua, sicuti melius uiderint sui elemosinarii. Fuit factum prescriptum
testamentum II nonas octobris anno XLIIII Regni Philippi regis. Firmatum fuit
a supradicta conditrice Sicarde signo puncti et a reliquis ﬁrmatoribus, scilicet
Raimundo Geralli et Berengarii Otonis, atque Raimundi Berardi ac Guillelmo
Dominici, necnon Iohannis Raimundi. Scriptor Arnallus archipresbiter. Nos supradicti testes testiﬁcamur et iuramus in Deum et in supradicto iuramento quia,
sicut superius scriptum est, item a supranominata testatrice Sicardi ordinatum
est et ﬁrmatum nobis uidentibus et audientibus per extremam uoluntatem suarum rerum. Late conditiones XI kalendas marcii anno XLIIII regni Philippi
regis, infra primos VI menses post obitum predicte testatricis. Arnallus scriptis
fauet archipresbiter istis †
Raimundus Corauila secundus, qui supradictum testimonium dedimus et
iurando ﬁrmauimus.
† Petrus Suniarii presbiter. Berengarius presbiter. Raimundus archileuita.
† Raimundi Stefani.
† Guillelmus ipodiaconus.
† Petrus caput scole atque iudex.

CATALUNYA EN ELS COMENTARIS
D’ENEA SILVIO PICCOLOMINI
ELS CATALANS EN DEFENSA
DE LES SEVES INSTITUCIONS

Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXIX, 1987, p. 161-178.

Enea Silvio Piccolomini,1 el gran humanista que regí l’Església
Romana amb el nom de Pius II, entre la seva important producció
literària,2 deixa escrits uns Commentarii sobre els fets memorables
del seu temps.
Començà la redacció d’aquesta obra poc després de ser elegit
Papa,3 escrivint unes vegades de pròpia mà i altres al dictat, i continuà la seva tasca gairebé assíduament ﬁns a la seva mort esdevinguda
la nit del 14 al 15 d’agost de l’any 1464. L’autor havia conﬁat la revisió
de l’obra al també humanista Giannantonio Campano, però aquest
no hi introduí cap retoc, almenys en els dotze primers llibres.
Malgrat la seva intensa dedicació en el govern gairebé personalíssim de l’Església, s’entregà a la seva passió d’escriure prenent
temps a les hores de descans.4 El 31 de desembre de l’any 1463, enca-

1. 18 d’octubre de 1405 – 14 d’agost de 1464.
2. L’any 1444 dóna a conèixer la seva novel·la De Euryalo et Lucrecia (que per
escabrosa ell mateix desaconsellà anys després) que li donà fama de literat, i una comèdia
en vers titulada Chrysis a la manera de Plaute i de Terenci. Gairebé els mateixos anys
escrivia un devot Hymnus de Passione Domini i el llibre De curialium miseriis. L’any 1446
dóna ﬁ a l’obra De ortu et Romani auctoritate imperii. Ja bisbe, l’any 1447 escriu l’obra
didàctica De liberorum institutione. Essent cardenal, l’any 1458 acaba la Historia Friderici
Tertii et Austriae i dedica al seu amic Alfons el Magnànim la Historia Bohaemorum, però
el destinatari mor abans de rebre el llibre. Sobre la seva producció literària essent papa,
vegeu la n. 4.
3. 19 d’agost de 1458.
4. Ell mateix ens diu en la Descriptio Asiae et Europae escrita l’any 1461, que les
seves obres «són fruit del treball nocturn, perquè escrivint he consumit la major part de les
hores destinades a dormir». Aquell any 1461 escriu també un panegíric i tres himnes sàﬁcs
en honor de Santa Caterina de Siena i el 1463 Historiae Blondi Flavio (Vegeu CUGNONI. J.,
Aeneae Silvii Piccolomini... Opera inedita).
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ra no complert el sisè any de pontiﬁcat, donà ﬁ al llibre XII dels Commentarii. Quan semblava que donava la tasca per acabada reprèn 24
capítols més, que formen un inacabat llibre XIII; en aquesta represa
els capítols són més breus i s’hi donen escasses explicacions com si
fos l’esquema per a una redacció més minuciosa, o tal volta que l’autor no s’hi hagués pogut esplaiar pel seu estat de salut precari i ﬁns i
tot que fos un aplec redactat per Campano.
Consumat humanista, redacta els Commentarii en un correcte i
bell llatí, gens encarcarat, ﬂuid, clar i espontani.
En la relació dels fets del seu temps s’acostuma a mostrar ben
assabentat en línies generals, car no en va disposa dels mitjans d’informació de l’Església i té una intervenció més o menys directa en
alguns dels esdeveniments que relata. L’autor, bé que esforçant-se
per resultar imparcial, inclou nombroses impressions sobre fets i
personatges i reﬂexions subtils i agudes concernents a les conductes
humanes.
S’ocupa de Catalunya en els capítols 1, 2, i 4 del llibre VII, al capítol 9 del XII i al 22 del XIII, on tracta de l’alçament contra Joan II.
Les seves fonts d’informació pervenien de les dues parts en contenció.
Altrament Enea Silvio Piccolomini abans d’obtenir el papat havia tingut molta relació i especial amistat amb Alfons el Magnànim5 i, per
ell, devia conèixer prou bé els conﬂictes entre el rei de Navarra i el
seu ﬁll. Del nou rei d’Aragó Joan II, rebé amb satisfacció la seva bona
disposició de participar en la croada contra els turcs —en aquells
anys la preocupació primordial del pontífex— i, sobretot, la pragmàtica de 7 de gener del 1460 que havia revocat les disposicions d’Alfons
sobre la necessitat del placet en els rescriptes papals;6 això fou motiu
que Pius II distingís el rei d’Aragó amb la Rosa d’or el 13 d’abril del
mateix any.7
Amb motiu de l’empresonament del príncep de Viana, els diputats del General de Catalunya demanen la intervenció del Papa
i aquest demana al rei la llibertat del primogènit i el 23 de gener
de 1461 comissiona els bisbes de Barcelona i Taraçona perquè jun-

5. POU I MARTÍ, J. M., «Relacions del papa Pius II amb Joan II d’Aragó i els catalans»,
Analecta Sacra Tarraconensia, XII, 1936, p. 362-377.
6. POU I MARTÍ, «Relacions del papa Pius II...», cit., p. 378.
7. Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón,
XV, p. 210-211.
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tament amb el prior de Tortosa s’entrevistin amb el monarca amb
aquesta ﬁnalitat.8
El 5 de març del mateix any el pontífex escriu als diputats de
la Generalitat i als consellers de la ciutat de Barcelona als quals, per
mitjà del seu nunci, encarrega que cerquin la manera de reconciliar
Joan II i el príncep.9 El 19 del mateix mes, Pius II torna a escriure
als diputats de Catalunya, els comunica la seva satisfacció per l’alliberament de Carles i els repeteix que vol que s’esforcin per paciﬁcar
pare i ﬁll.10
La tardor del 1461 els diputats de la Generalitat envien a Roma
fra Jaume, prior de Catalunya, i fra Joan Cardona, de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, per informar el Papa de la situació i
de les relacions entre els catalans i el rei Joan; prenen per mitjancer
el cardenal Roderic de Borja. Obtenen que la Diputació de la Generalitat tingui llicència d’altar portàtil i que en temps d’interdit es pugui
celebrar l’oﬁci divinal i la missa de Sant Jordi a porta oberta.11 Nova
correspondència del Papa a la Generalitat el 12 de desembre del mateix any.12
El 22 de març de 1462, els diputats demanen al Papa la canonització del difunt príncep Carles. Fa de portador de l’escrit el gran
mestre de Rodes de l’orde de l’Hospital que està de pas per Roma.
El mateix dia encomanen de nou la gestió al cardenal Roderic de
Borja i al doctor Roca, canonge de Barcelona resident a la cort
romana.13
Tant el rei com la Generalitat fan gestions entorn de la cort pontifícia, per tal de decantar el Papa cap a la seva banda. Preocupats per
les maniobres diplomàtiques de Joan II, els diputats de Catalunya, el
21 de juliol de 1462, remeten al papa un extens memorial on li fan

8. La lletra és entregada pel nunci Antoni Venerio en sessió dels diputats de
Catalunya i el consell del dia 20 de maig. (Colección de Documentos Inéditos, cit., XVI,
p. 499-501.)
9. És entregada pel bisbe d’Elna en sessió de la Diputació catalana del 16 d’abril.
(Colección de Documentos Inéditos, cit., XVI, p. 235-239).
10. Colección de Documentos Inéditos, cit., p. 103-112 i 441-443.
11. El Papa fa esment de la visita d’ambaixadors dels diputats per agrair-li el que
havia fet pel difunt príncep i contesta la seva satisfacció per haver pogut complaure els
catalans (Colección de Documentos Inéditos, cit., XVIII, p. 441).
12. Colección de Documentos Inéditos, cit., XVIII, p. 478 a 482.
13. Colección de Documentos Inéditos, cit., XXII, p. 63-71.
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una interessant relació dels fets que, si més no, veiem aproﬁtada en
els Commentarii.14
El 25 d’agost de 1462, Pius II atorga una butlla on dispensa el
rei Joan d’Aragó del jurament que havia fet de no tornar a Catalunya,
ateses nombroses raons morals i canòniques ja que el jurament havia
estat sota coacció, per por d’altres mals i sobre matèria il·lícita.15
El gener i febrer de 1463 s’envien ambaixadors al Papa, vist que
els de la banda del rei s’estan movent insistentment en la cort romana.16
El 13 de maig de 1463, als diputats del General i al consell de la
ciutat de Barcelona els pervé notícia que en la cúria papal s’està atacant, desprestigiant la Generalitat i personalitats catalanes i, per això,
es pren l’acord d’enviar-hi més ambaixadors per a neutralitzar-ho.17
El primer de setembre de 1463 el papa comissiona el bisbe de
Lleida per tal que gestioni la pau entre Joan II i els catalans.18
El 5 de desembre de 1463 el Capítol de la Seu de Barcelona elegeix bisbe el que ja ho era de Vic, Cosme de Montserrat, que presidia
la Diputació catalana. Però el papa Pius II anul·la l’elecció.19
En una altra butlla del 12 de març de 1464, adreçada al cardenal
de Lleida, Pius II insisteix que es facin negociacions per a reconciliar
Joan II amb el principat de Catalunya.20
Amb les notícies succintament esmentades, tretes de fonts documentals contràries gairebé totes al rei Joan, l’autor dels Commentarii podia estar relativament ben informat; però cal afegir-hi la informació que obtindria de la part contrària i en la que hi aportessin
les fonts eclesiàstiques.
Ben poca cosa s’hauria de rectiﬁcar del que sobre els conﬂictes
de Catalunya amb Joan II relata Enea Silvio Piccolomini. Bé que no
aporti dades transcendentals al que des de tants aspectes de la qües-

14. Colección de Documentos Inéditos, cit., XXIII, p. 211-218.
15. Publicada per POU I MARTÍ cit., p. 379-380.
16. Colección de Documentos Inéditos, cit., XXIII, p. 283.
17. POU I MARTÍ, cit., p. 380.
18. Colección de Documentos Inéditos, cit., XXIII, p. 327.
19. MONCADA, J. L., Episcopologio de Vic, t. II, Vic, 1894, p. 464-465.
20. MONCADA, cit., p. 433-465. VILLANUEVA, J., Viage literario a las iglesias de España,
XVIII, p. 39.
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tió s’ha estudiat i publicat reiteradament,21 les seves notícies tenen un
valor considerable per saber el concepte que mereixen a l’exterior, i
sobretot per una persona del talent i la visió del papa humanista coetani, els esdeveniments i els seus protagonistes. Les seves opinions
sobre els fets es mostren imparcials i no s’absté d’afegir a la relació
les seves impressions personals, amb comentaris a vegades divertits,
com els que dedica a la vida privada del rei de Castella, els catúfols
del rei Joan amb la jove muller, la sintètica tipiﬁcació que ens dóna
dels habitants de la força de Girona, ressalta tant la candorositat dels
catalans com també el seu just deler per fer respectar els seus usatges i dret paccionat, la petulància dels castellans, les trapelleries del
bisbe de Vic, els mercadeigs i traïcions dels reis de França i de Castella, la indigna malifeta —indignum facinus ens diu— de Joan II
amb l’empresonament del seu ﬁll i ﬁns i tot qualiﬁca de judici injust
la solució donada a Casp a favor dels Trastàmara. Cal adonar-se que
enlloc fa esment de la seva butlla de 25 d’agost de 1462 amb la qual
havia dispensat el seu jurament al rei.
Els Commentarii d’Enea Silvio Piccolomini havien tingut, tot i
el seu interès universal, escasses edicions i encara incompletes.
La primera, publicada per Francesc Bandini Piccolomini a
Roma el 1584, fou un arranjament de l’editor que suprimí bona part
de l’obra.
Una segona edició, tampoc completa, fou publicada a Frankfurt
l’any 1614 sota el títol de Pii II Pontiﬁcis Maximi Commentarii rerum
memorabilium, a Ioanne Gobelino tamdiu compositi, etc.
Cugnoni publicà algunes de les parts eliminades en l’edició de
Bandini a les Atti della R. Accademia dei Lincei, Sèrie 3, VII (1883),
p. 495 i ss., i unes altres les donà a conèixer G.B. Picotti a Miscellania
e Studi Storici in honore di E. Sforza (Lucca, 1915), p. 93 i ss.
Se’n publica una versió italiana completa, en 5 volums, a la collecció I Classici Cristiani, a cura de G. Bernetti, Pio II (Enea Silvio
Piccolomini). I Commentarii (Siena, 1972-1976). És una traducció
lliure, més estimable pel seu valor literari que per la seva ﬁdelitat.
Recentment, la col·lecció Studi e testi de la Biblioteca Apostòlica Vaticana ha publicat, a cura d’A. van Heck, una bona edició crítica
a base dels dos manuscrits conservats, l’un a la Biblioteca Vaticana
i l’altre a l’Accademia dei Lincei de Roma, i en dóna el text complet,

21.

POU I MARTÍ, cit., p. 381 (nota).
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amb el títol de Pii II Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contingerunt, en dos volums (Ciutat del Vaticà, 1984).
La versió catalana que oferim es limita, com hem dit, als esdeveniments de Catalunya i s’ha fet seguint l’edició llatina vaticana de
Van Heck.22

22. El text dels capítols 1, 2, 3 i 4 del llibre VII és a les pàgines 415 a 422 (vol. I) de
l’edició esmentada. El del capítol 9 del llibre XI, a les pàgines 676 a 678 i el del capítol 22
del llibre XIII a les pàgines 807-808 (vol. II).
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APÈNDIX*
VII, 1
A l’Espanya Citerior se suscitaren discòrdies entre pare i ﬁll, que no es
poden referir sense que signiﬁquin un oprobi en els nostres dies.
Joan, germà del rei Alfons d’Aragó, encara no rei, prengué per muller Blanca de Navarra i en rebé en dot el regne, amb la condició que si naixia un ﬁll baró
li cedís la corona quan aquest arribés a l’edat oportuna.
Joan regnà molts anys i de la seva muller en tingué un ﬁll, Carles, i dues ﬁlles,
una de les quals fou donada com a esposa al comte de Foix i l’altra, que havia pres
el nom de la mare, Blanca, es casà amb Enric, ﬁll del rei de Castella, que, per defecte
propi —era impotent— no pogué copular amb ella, la repudià com si l’impediment
vingués de l’esposa i prengué una altra muller de la casa reial de Portugal, casada sota
els més venturosos auspicis: abans gràvida que desﬂorada, segons es deia. Hi hagué
qui aﬁrmava que la vitalitat del semen d’Enric havia assolit traspassar la membrana
des de fora; altres van creure que ella havia tingut contacte amb un altre home. Enric,
ja rei, freturava un hereu que fos tingut per seu, però ella infantà una nena.
En arribar a la majoria d’edat, Carles reclamà el regne matern. El pare es
negava a perdre la corona mentre fos viu; no li era suportable com a pare de viure
com a súbdit del ﬁll rei. Acudiren a les armes i lluitaren amb un odi tan ferotge
que no dubtaren d’escometre’s l’un a l’altre amb les espases enlaire; l’horror dels
que hi eren presents va impedir tanta iniquitat i encaminà llurs armes cap a altres
enemics. El regne de Navarra fou aﬂigit per moltes calamitats, car una part dels
pròcers era partidari del ﬁll i l’altra seguia el pare. Tan aviat es feia la pau com
es reprenia la guerra. Mai hi hagué un repòs continuat. Pamplona, la capital del
regne, estigué molt de temps de la part de Carles i, per això, les milícies devastadores vexaren tot el territori. Per ﬁ, Carles, no podent resistir més el poder del
pare, sortí del regne, implorant inútilment l’ajut dels reis veïns. Després vingué
a Itàlia en temps de Calixte III i s’encaminà a Nàpols vers el rei Alfons, cap de la
família, que el rebé de bon grat, fent-li els honors que li eren deguts com a ﬁll de
rei. I atès que al cap de poc morí Alfons, embarcà a Sicília on, durant un any i
alguns mesos, fou honorat per Lope,23 governador de l’illa, i per tots els sicilians,
com a descendent de llurs reis.

* En cursiva s’indiquen les restitucions introduïdes per Pons i Guri per fer el text
més entenedor.
23. Lope Ximénez de Urrea.
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Entretant, Joan aplegà, sense cap resistència, tots els regnes del seu germà, excepte el de Nàpols. Sabut això, privat de consell i perduda tota esperança,
Carles decidí reconciliar-se amb el seu pare i, acompanyat de Lope i notables
personatges sicilians que li servissin de mitjancers, embarcà cap a Mallorca.24
També hi intervingueren interessos catalans que advocaren en favor del ﬁll. Donat el perdó,25 veritable o ﬁngit, Carles es retirà a Barcelona, que considerava un
asil molt segur.26
Després de morta Blanca, Joan havia pres una altra muller, Joana, ﬁlla de
l’almirall del regne de Castella, a la qual va estimar tan perdudament que no creia
poder viure ni una hora sense ella, tal com els marits vells perden el seny per les
mullers jovenetes;27 d’aquesta li havia nascut un altre ﬁll baró, per al qual els pares
cobejaven el regne.
La reina, quan va saber que el ﬁllastre havia desembarcat a Barcelona,
l’anà a saludar, abraçant-lo com un ﬁll —de més edat que ella—,28 i va fer tot el
que tenia al seu abast per a atreure’l amb afalacs femenívols.
Al cap de poc temps, el rei manà reunir a Lleida les Corts —com així s’anomena el congrés de les províncies—, on hi va ser convocat Carles, per tractar,
juntament amb altres pròcers, de coses importants per al regne. Aleshores, per
primera vegada després d’una llarga absència, el ﬁll es presentà al pare, que
l’acollí honorablement i amb mostres d’amor paternal.29
Però la bona voluntat durà poc. S’havien descobert —segons digueren
els partidaris del rei— lletres que posaven en evidència una nova rebel·lió de
Carles contra el seu pare. Aquest volia que hom cerqués la muller de Carles
a la casa reial de Portugal; però Carles, d’amagat del pare, es volia casar amb
la germana del rei de Castella, per tal de comptar amb l’ajut d’aquest per reivindicar l’herència maternal i frenar la ira del pare. Trobades aquestes lletres

24. Procedent de Sicília, primer havia desembarcat a Salou el 14 d’agost de 1459 i
reembarcà en direcció a Mallorca.
25. El 26 de gener de 1460 el rei Joan féu pública la concòrdia amb el príncep en la
sala dels paraments del palau episcopal de Barcelona, on s’allotjava. El perdó es va atorgar
per escrit sota jurament quatre dies després (Colección de Documentos Inéditos, cit., XX,
p. 217-218).
26. 28 de març de 1460.
27. L’autor dels Commentarii estava ben assabentat. És molt coneguda la
correspondència del rei que als 67 anys escriu lletres d’enamorat a la seva jove muller, «mi
niña e mi señora bella… el que más que a sí te ama», etc., que retreuen els historiadors
sovint.
28. La reina i el rei havien de ser a Barcelona el 15 de maig de 1460. El príncep de
Viana surt a rebre’ls prop d’Igualada el dia abans, segons el Dietari de la Generalitat que
refereix l’entrevista amb la reina, «en ésser abduy junts, lo dit príncep volcó besar la mà
a la dita senyora e ella no ho permès. E abduy abrassaren e besaren-se com concordes ab
gran amor e dilecció, postposade tota diferència voluntària».
29. Pare i ﬁll s’havien entrevistat per primera vegada des del retorn d’aquest, a
Barcelona, el 15 de maig.
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—autèntiques o no—,30 a mitjanit Carles fou capturat al seu llit31 i conduït com
a reu de lesa majestat a un dels castells de fora de Catalunya;32 la reina l’acompanyà en bona part del viatge, per tal de donar aparença de respectabilitat a
l’empresonament.
Coneguda la indigna malifeta comesa pel rei, els catalans digueren: «Cal que
les Corts siguin lliures. El rei no pot portar un home franc detingut a Catalunya
fora del territori.» La infracció era greu per ser feta en persona del ﬁll del rei que
seria el futur hereu. I qui es podria tenir per segur si ja no ho és el primogènit
del regne? Més val morir que veure abolides les lleis de la pàtria!33 Els catalans
s’apleguen en gran nombre a Barcelona i elegeixen vint-i-set ciutadans amb ple
poder per a decidir, per tal que la república no pateixi danys; aquests envien al
rei seixanta34 tractadors elegits entre els ciutadans més importants, per protestar
contra la violació dels drets de la pàtria, demanar que Carles sigui posat en plena
llibertat i, en cas de no obtenir el que reclamen, declarar la guerra.
El rei deixa passar algun temps sense respondre a l’arrogant ambaixada,35
perquè d’una banda temia la humiliació i de l’altra, el perill. L’avergonyia sotmetre’s a una imposició dels súbdits; però si no ho feia s’aixecaria en armes contra
d’ell no tan sols Catalunya sinó també l’Aragó, car molts aragonesos es passaven

30. Aquests projectes de matrimoni de Carles amb la infanta Isabel de Trastàmara
(nena de 9 anys, 30 menys que el príncep) eren certs i públics, car hi havien mitjançant
ambaixadors i intermediaris; també eren certs els propòsits de l’estrafolari i inconstant rei
de Castella (ZURITA, Anales de Aragón, XVII, p. 11, 19 i 21). Els Diputats de la Generalitat
tenien per autèntiques aquelles lletres interceptades pel rei, i argumentaven per mirar de
treure’ls malícia (Colección de Documentos Inéditos, cit., XIV, p. 126).
31. El 2 de desembre de 1460, a Lleida, havia estat convocat amb motiu de la
celebració de la Cort. La mateixa matinada fou conduït a Fraga.
32. El 3 de desembre el porten de Fraga al castell de Miravet; surt de Miravet el 2
de gener de 1461 cap a Saragossa on és reclòs a l’Aljafería i al cap de pocs dies és encastellat
(com es deia aleshores) a Morella.
33. Desembre de 1460-gener de 1461. En la conducta del rei Joan hom hi veia una
escandalosa infracció als «usaticos Barchinone Quoniam per iniquum, Statuerunt etiam,
Auctoritate et rogatu et pratice eorundem, et sich et cum temporibus per quan havia tramès
per ell, e a l’usatge statuerunt etiam per quan en aquell mateix dia l’havia besat, e més per
traure lo dit Senyor Príncep de la ciutat e vegueria de Leyda e del Principat de Cathalunya
haja derogat e contravengut a moltes constitucions de Cathalunya e privilegis de la dita
ciutat de Leyda e, assignantment, a la constitució del Rey En Pere segon en la 2ª cort de
Barchinona capítulo XI que comença Item quod omnes cause que sint de Cathalonia et cetera,
e a la constitució del mateix Rey En Pere en la dita cort capítulo XII que comença Item quod
cause vicarie, e a la constitució del Rey En Jaume segon in III curia Barchinone capítulo
VIII que comença Item ordinamus, e a la constitució de la Reyna dona Maria en la cort de
Barchinona capítulo II que comença Volents les constitucions et cetera, ítem als privilegis de
la dita ciutat de Leyda que volen que negú qui allí sia pres Puga ésser tret de la dita ciutat».
34. Probable confusió de l’autor amb els representants de la Cort d’Aragó de què
fa esment la nota 14.
35. El rei decidí anar-se’n i el 8 de desembre de 1460, en secret, feia via cap a
l’Aragó.
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als catalans.36 L’honor se subordinà a la necessitat; la covardia el reduí a la impotència.
Les condicions de la pau, posades a l’arbitri dels catalans, foren aquestes: Carles seria alliberat i governaria amb entera independència el principat
de Catalunya en vida del pare; mort aquest posseiria tots els regnes. Ferran
participaria de l’herència paternal amb 200.000 diners d’or. Joan no entraria a
Catalunya si no hi era cridat; cas de posar-hi els peus, seria tingut per perjur i
desposseït de la corona i podria ser occit impunement. Conclòs de tal manera el
tractat i conﬁrmat amb jurament, Carles tornà a Barcelona,37 on fou rebut entusiàsticament pels catalans com a triomfador sobre el rei i el pare.38 Però aquesta
glòria fou breu, car al cap de poc morí vençut per una malaltia.39 Que en són, de
vanes, les previsions dels homes!
Quan vingué a Itàlia, els catalans i els aragonesos deien que en l’esdevenidor seria el més poderós de tots els reis d’Europa, al qual li pertocarien no tan
sols els regnes del seu oncle Alfons i els del seu pare, sinó també els de l’Espanya Ulterior, Lleó i Castella, amb els quals en el futur podria comptar per títol
hereditari, car, com hem dit abans, Enric era impotent per a la generació. Més
endavant, Déu ho volgué d’una altra manera; el ﬁll precedí el pare i morí abans
de poder obtenir el regne de la mare.
Els catalans, privats de llur gran esperança, demanaren que fos enviat el
seu germà Ferran amb la reina com a tudriu del nen.40 Ningú fou del parer de
cridar el rei, al qual sabien sadoll de rancúnia. Hi anà la reina amb el ﬁll i van
romandre alguns mesos a Barcelona, fent esforços per persuadir el poble de fer
venir el seu marit.41 Però com que no se’n sortia, aleshores, prometent unes coses als uns i unes de diferents als altres, provocà greus divisions entre els més

36. A Fraga, una comissió de setanta-dos membres de la Cort d’Aragó suplicà
submisament la llibertat de Carles i si no l’obtenia s’avenia a tenir el príncep reclòs a Aragó,
sense que es fes ús del privilegi de la manifestació; posat cas que sortís d’Aragó, només es
podria conduir el príncep al principat de Catalunya. Bé que una bona part d’aragonesos es
volgués sumar als catalans, a la darreria de gener del mateix any, a requesta dels catalans
perquè s’adherissin a llur alçament, els comissionats evitaren fer-ho amb bones paraules
(Colección de Documentos Inéditos, cit., XIV, p. 364-367). Joan II no devia témer gaire els
aragonesos. No obstant això Zurita (cit., XVII, 7, 8 i 9) relata activitats dels aragonesos a
favor del príncep.
37. Entra a Barcelona el 22 de març de 1461. El rei Joan, el 26 de febrer, des de
Saragossa, escriu a Joan d’Híxar que la reina el dia abans havia anat a Morella per alliberar
Carles. (Colección de Documentos Inéditos, cit., XV, p. 281.)
38. El dimecres 24 de juny, diada de Sant Joan de l’any 1461, el príncep Carles
va fer el solemne jurament per raó de la seva condició de primogènit del rei i lloctinent
general en el principat de Catalunya. (Dietari de l’antic Consell Barceloní, vol. II, Barcelona,
1893, p. 375.)
39. 23 de setembre de 1461.
40. 14-21 de novembre de 1461.
41. Desembre de 1461.
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importants dels directius catalans42 i ja hi hagué qui parlava de cridar el rei. Però
va guanyar l’obstinació del poble i molts dels que se suposava que feien cas de la
reina foren empresonats i sotmesos als càstigs més greus.
En aquell mateix temps, una gran multitud de pagesos, dels tributs dels
quals vivia la més gran part dels catalans, es declararen lliures i deixaren de
pagar els rèdits als seus senyors.43 D’això la reina se n’alegrà,44 creient que amb
aquesta adversitat domaria més fàcilment els catalans, que no podrien obtenir
l’auxili del rei contra els pagesos si no l’admetien a Catalunya. Però la cosa esdevingué d’una altra manera. Els catalans, cada vegada més ensuperbits, culpaven
totalment la reina de la revolta dels pagesos.
A la ciutat hi havia un tal Joan, Copons de cognom,45 home ardit i vehement orador, cavaller que havia gaudit d’algun prestigi en el regnat d’Alfons IV,
i que acostumava cridar en reunions públiques i per les places, incitant el poble
contra la reina; per això aquesta el féu arrestar i posar en presó, on fou torturat
durant molt temps.
VII, 2
En la ciutat creixia cada dia més l’odi contra la reina. Entre els uns i els
altres, les injúries havien arribat al punt que la reina no podia suportar els ciutadans ni aquests la sobirana; i aquesta, tement per la seva vida, prengué el seu
ﬁll i sortí cap a Girona.46
Des d’aleshores ja no es pogué dissimular la rebel·lió. Com que el rei havia
entrat a Catalunya per Balaguer,47 els catalans el declararen perjur i desposseït
del regne per haver trencat el pacte que havia jurat complir. El rei sostenia que
no havia entrat a Catalunya abans que aquells es revoltessin contra la reina i
el seu ﬁll Ferran i li era lícit socórrer la muller i el ﬁll en contra dels mals súbdits.48

42. Segons explica la lletra de 21 de juliol de 1462 dirigida per la Diputació catalana
al Papa, on es fa una relació d’esdeveniments des de la ruptura amb Joan II (Colección de
Documentos Inéditos, cit., XXII, p. 63-71).
43. L’alçament dels pagesos havia esclatat els primers dies de l’any 1462. El cronista
no fa esment del problema remença, però de fet en la subversió també hi prengueren part
els pagesos lliures per a suprimir les càrregues emﬁtèutiques.
44. Més que una simple complaença o satisfacció, com diu l’autor, hi havia una
participació directa més o menys coberta per part de la reialesa, ﬁns a l’extrem d’entorpir
els intents de conciliació entre senyors i pagesos propugnats per la Generalitat. Els oﬁcials
reials arriben a empresonar alguns pagesos que aconsellaven acceptar el projecte de
concòrdia de l’any 1462.
45. Fa referència a Joan de Copons, que anomena, erròniament, Iohannes de Caponibus.
46. 11 de març de 1462. Havia sortit de Barcelona amb el pretext d’anar a apaigavar
els pagesos de l’Empordà.
47. Entrà a Catalunya per Alfarràs el 5 de juny de 1462. A Balaguer no hi arribà
ﬁns l’endemà.
48. Aquesta fou una de les raons per a la dispensa pontifícia del jurament.
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Els catalans, moguts immediatament per la ira, declararen Joan enemic de
la terra49 i que podria ser occit impunement. Bandejaren els ciutadans, prohoms,
bisbes i qualsevol mena de persones que de la banda dels catalans es passessin a
Joan, els béns dels quals serien conﬁscats i si podien ser capturats en persona,
decapitats.
Feren córrer la veu que Carles havia mort assassinat amb verí proporcionat
pel pare. Hom anà a visitar molt sovint el seu sepulcre, plorant i relatant senyals
i miracles que venien d’ell; asseguraven que a uns els havia estat retornada la
vista i a altres l’oïda; deien que n’hi havia de curats de poagre, o de la lepra o de
la hidropesia; algú aﬁrmava que prop del sepulcre havia recuperat la llengua que
abans li havia estat tallada.50 El desvergonyiment dels mentiders és inﬁnit!
Per terra i per mar hi anaven els malalts d’arreu i dels indrets més allunyats s’aplegaven entorn del sarcòfag. Tal vegada, entre tanta gentada, hi havia
algú que realment es curava o bé que cessava la malaltia per les mateixes forces
naturals.51 Tot esdevenia miracle, cada cas s’engrandia exageradament i el que
s’havia sentit dir es tornava a explicar com si s’hagués vist.
Aquesta ﬁcció plau molt als catalans, tal com si haguessin pres les armes
contra el rei per a defensar un home sant.
Cosme, bisbe de Vic, expert artífex en simulacions i dissimulacions, enemic del rei perquè l’havia privat de l’església de Sogorb,52 escampà arreu lletres
divulgant els miracles de Carles, on assegurava que tenia proves de la seva santedat. D’arreu arribaven donatius dels malalts i el temple s’omplia de ciris. A tanta
follia s’hi afegí que, a proposta del Senat dels catalans, s’escrivís al pontífex Pius
demanant la canonització del difunt.53 I Lluís, rei de França, s’adherí a tanta

49. 8 de juny de 1462.
50. Els primers miracles es detecten el 24 de setembre de 1461. Després van en
augment, com pot veure’s abundosament en la Colección de Documentos Inéditos, cit.,
XVIII-XIX, i en els Dietaris de la Generalitat i Consell barceloní i en el Llibre de les coses
assenyalades. La bibliograﬁa és abundosa: destaquem un treball molt complet de FONT I
RIUS, J. M., «La tradició de la Santetat del Príncep de Viana», La Paraula Cristiana, 1934, p.
196-223 i «El príncep de Viana a la seu de Barcelona», Homenatge a Antoni Rubió i Lluch,
II, Barcelona, 1936, p. 541-557. El 10 de juny de 1462, veuen volar pel cel el sant en ple
combat, a Girona.
51. «…les gents qui malautes hi anaven, malautes se’n tornaven, si doncs no es
morien…», conta el cronicó coetani del rector de Sant Iscle de Colltort (VILLANUEVA, J.,
Viage literario, cit., XIV, p. 302).
52. Joan Lluís de Montcada (Episcopologio de Vich, Vic, 1894, p. 433-465),
explica l’animositat del bisbe Cosme de Montserrat pel fet que el rei s’havia oposat al seu
nomenament com a bisbe de Sogorb; també parla del protagonisme d’aquest prelat en la
divulgació dels pretesos miracles. J. Villanueva, que no coneixia els Commentarii de Pius II
ni tenia la informació de què disposà Montcada, intenta negar-ho (Viage literario, cit. VIII,
p. 91-92). El Papa coneixia Cosme de Montserrat pel Capítol.
53. El 22 de març de 1462 els diputats de la Generalitat i els consellers del Principat
residents a Barcelona escriuen al Papa demanant la canonització del difunt príncep (Colección
de Documentos Inéditos, cit. XVIII, p. 480-481). El mateix dia escriuen al cardenal Roderic de
Borja demanant-li el seu suport. També ho encomanen al canonge de Barcelona resident a
Roma Guillem Roca i al mestre de Rodes, de pas per la cúria romana.
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lleugeresa.54 Pius s’oposà a tot el que li digueren en aquells escrits i se’n va riure.
I després la ﬁcció s’anà esllanguint per ella mateixa.55
Quan els catalans saberen que el rei havia entrat a llur territori, aplegaren
un poderós exèrcit que féu cap a Girona i, ocupada la ciutat nova que s’estenia
pel pla i simpatitzava amb ells, van posar setge a la reina i el ﬁll en la ciutat vella56
situada en un lloc elevat i molt fortiﬁcat que era habitada només per sacerdots
i jueus.
Joan, després d’implorar moltes vegades i en va l’auxili del rei de Castella,
es decantà envers l’ajuda poderosa de Lluís, qui tot just havia succeït el seu pare
en el tron de França i començava a regnar amb gran prestigi; aquest ajut fou
comprat de la següent manera: el ﬁll del comte de Foix, nebot de Joan per banda
d’una germana, prendria per muller Magdalena, germana de Lluís, i seria rei de
Navarra; els comtats de Rosselló i Cerdanya i tots els altres territoris que des del
cim dels Pirineus miren cap a les Gàl·lies pertanyien a Lluís. Els francesos enviarien exèrcits suﬁcients per a vèncer els catalans. Sense pèrdua de temps, el comte
de Foix i altres generals de Lluís, envaïren Catalunya amb quinze mil soldats, als
quals s’afegiren les milícies aragoneses, que al cap de quaranta dies alliberaren
del setge la reina,57 quan a Girona hom començava a menjar carn de cavall, i a
més a més, prengueren algunes localitats a l’enemic.
Hi hagué diverses batalles, realment no gaire importants ni molt cruentes,
en les quals la pitjor part era per a la causa catalana. Els francesos tractaven
ferotgement els presoners, que degollaven com si fos un sacriﬁci ritual. El rei recobrà el coratge, portà el campament als suburbis de Barcelona, i posà setge per
terra i per mar a la ciutat enemiga tan funesta als reis, per a, una volta l’hagués
vençuda, passar-la a ﬁl de l’espasa.
Els barcelonins, veient que no podrien resistir simultàniament l’atac de
dos reis poderosos sense ser ajudats des de l’exterior, ràpidament enviaren ambaixadors a Enric de Castella,58 el principal dels quals fou Joan de Copons59 qui,
segons hem sabut, s’explicà amb aquestes paraules:
«Salut, rei poderosíssim. Els catalans s’acullen a la teva protecció i amb
llurs béns es posen sota la teva esplendorosa corona. Accepta el donatiu que et
porto, digne de la teva grandesa. Et faig ofrena de Barcelona, opulentíssima i

54. El rei de França ja s’havia interessat per aquells miracles el 13 d’octubre de 1461;
també s’hi interessà el rei de Castella. Els n’informaren els diputats el 3 de novembre.
55. En termes semblant s’expressà el cronicó coetani del rector de Sant Iscle de
Colltort, «E aqueste fama durà entorn de I any. E puys fo no res.» (VILLANUEVA, J., Viage
literario, cit., XIV, p. 302). No obstant això, en els escrits de la Generalitat, mentre van
durar les guerres contra Joan II, hom segueix invocant la intercessió del príncep «Sant
Karles», en companyia de la Verge Maria i de Sant Jordi.
56. Maig de 1462.
57. 23 de juliol de 1463.
58. 12 d’agost de 1462.
59. El cronista el torna a anomenar Caponem.
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molt rica ciutat, i de tot Catalunya. No creguis que et donem una província pertanyent a altri. Catalunya és lliure i independent. Joan, en altre temps rei, quan
per ﬁ hagué alliberat el seu ﬁll primogènit, que contra tot dret tant diví com
humà tenia encadenat, pactà amb els catalans que mai més posaria els peus a la
província i si ho feia restaria privat d’aquesta. Entrà i fou desposseït. Altrament,
les sagrades lleis dels nostres pares condemnen com a indignes de regnar els
que introdueixin exèrcits estrangers al regne. Heus ací que els francesos són ací,
portats per Joan i aquesta gent ferotge ens devasta a sang i foc. I què direm del
comtat del Rosselló, arrancat de la nostra corona i entregat a França? Els que fan
això són perjurs i privats del regne.
»Catalunya, ara sense rei, et crida i t’invoca com a protector, rei i senyor. No
menyspreïs la ciutat que t’implora, digne de l’abraçada que et reclama com una
esposa. Tu no seràs el primer de la dinastia de Castella que regnarà a Catalunya.60
No aniràs a una terra desconeguda del teu llinatge. A vegades l’han tinguda reis
castellans i en ella hi reposen els ossos dels teus progenitors que ara, esglaiats,
temen ser escampats per les armes franceses. Escolta les seves veus que, des de
la tomba, et criden: Enric, vine, lliura’ns de les mans dels francesos.
»Si escoltaves les veus del poble que et fretura i coneguessis la nobilitat
de la província i la gran esperança que té en el teu regnat, sense pensar-hi més
acceptaries el nostre oferiment, perquè quin rei hi podria haver que no volgués
dilatar els límits del seu regne podent fer-ho amb justícia? Ara et proposo un
gran increment de territori per al teu regne, legítim sense cap mena de dubte i
sense necessitat d’emprar-hi grans exèrcits. N’hi haurà prou que diguis que ho
vols. Declara’t senyor de Catalunya i serem salvats. L’ombra del teu nom serà el
nostre refugi. Els soldats francesos no podran romandre més temps a Catalunya,
ni entre els aragonesos hi haurà qui vulgui lluitar amb tu. I si calia anar a les
armes, Castella té els homes i Catalunya el diner.»
Convençut per aquestes paraules,61 Enric envià ambaixadors62 a Barcelona
per a rebre en nom d’ell els juraments dels catalans.63 També envià algunes tropes a Aragó a Joan d’Híxar64 que des d’Alcanyís i pobles veïns hostilitzava les
posicions aragoneses. Van arribar prop de 500 genets castellans a Barcelona i

60. Cf. SOLDEVILA, F., Història de Catalunya, Barcelona, 1963, p. 757 i la seva
interessant bibliograﬁa. L’aplicació de la Novel·la 118 de Justinià, que portava a la solució
de Casp en lloc de la normativa feudal, no podia desconèixer els drets de Joan II de Castella,
pare d’Enric IV, preferents als de Ferran d’Antequera.
61. La notícia de l’acceptació del rei de Castella arriba a Catalunya el primer de
setembre. Per escrit, es coneix el 12 del mateix mes.
62. Juan de Beaumont i Juan Ximénez de Arévalo, que arriben a Barcelona el 27
d’octubre de 1462.
63. 13 de novembre de 1462.
64. Joan d’Híxar (ZURITA, Anales, XVII, 52-53). «Disseritanus» en comptes de
«D’Ixeritanus». Bernetti, en la seva edició (vol. III, p. 12), ho tradueix per «Giovanni della
Cerdagna».
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corregué la veu que aviat hi aniria el mateix rei Enric amb grans exèrcits. Davant
de tals noves, Joan no va considerar segur insistir en el setge de Barcelona, perquè era una ciutat molt fortiﬁcada i amb una població molt ardida, com també
perquè els assetjants s’exposaven a ser fàcilment privats de llur avituallament;
per això es féu enrere65 i muntà el campament davant de Vilafranca.
Poc abans de caure la nit, els francesos començaren a escalar les muralles
de Vilafranca i a atacar la població, ﬁns que les tenebres impediren continuar la
lluita. Trenta joves que saltant la muralla havien entrat a la vila, abandonats pels
seus, foren esquarterats;66 l’endemà de bon matí, els francesos assaltaren furiosament les muralles i, pujant-hi amb escales, prengueren amb esforç la població.
Cercaren els trenta combatents que el dia abans s’havien introduït pels murs,
però només trobaren els cadàvers; aquell espectacle provocà que des d’aleshores
no hi hagués misericòrdia per a ningú i es desfermà una orgia de sang. Els francesos degollaven a qui trobaven i, de primer antuvi mataren sobre 350 homes67
—no n’hi devia haver gaires més, a la vila. Amb diﬁcultat es pogueren salvar infants i dones; els planys i súpliques dirigits al rei, trobaren gràcia per la fragilitat
del sexe i la tendra edat. Per carrers i places s’escampaven una barreja de cadàvers i sang en horrible visió i angoixosa desolació; les dones abandonades, sense
els marits; en llurs cases, buides de queviures, hi ressonaven llastimosos planys.
VII, 4
Després d’aquests fets, l’exèrcit francès fou enviat contra de Joan d’Híxar i
molts dels seus castells foren devastats a sang i foc.
Perpinyà, noble vila —i gairebé gran ciutat—, populosa i rica, de la jurisdicció de Catalunya, situada ençà del Pirineu,68 que en l’alçament general havia
pres el partit dels barcelonins i havia expulsat els magistrats reials, assaltà la
fortalesa i l’envoltà amb tanta eﬁcàcia per a l’assetjament, que no hi podia entrar
cap avituallament; abans ja havien desmantellat les torres i guanyat els baluards
de les defenses de guerra. Els murs, esberlats en molts llocs, semblaven estimular
l’enemic perquè hi fes irrupció. La guarnició, en què hi havia prop de 500 homes
joves i cepats, es començava a posar a prova per la fam, només es menjava carn
de cavall i encara ben poca. Els de la vila lluitaven dia i nit; envestint la muralla
de la fortalesa i llençant sobre els assetjats coses enceses, pedres, cadàvers putrefactes i les més horribles brutícies; atansaven i pujaven les escales, apressant
la lluita sense interrupció, rellevaven els ferits amb combatents de refresc i no
donaven repòs als pobres assetjats.
Entretant, les poderoses milícies franceses enviades per Lluís, quan s’hagueren acostat a la fortalesa, des d’aquesta, els assetjats els feren senyal de caure
sobre l’enemic i així ho feren amb gran empenta atacant els de la vila. Envestits

65. 3 d’octubre de 1462.
66. 7 d’octubre de 1462.
67. 8 d’octubre de1462. Zurita (Anales, XVII, p. 44) diu que foren 400 homes que
s’havien refugiat a l’església.
68. Des de Roma, on escriu l’autor.
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pels dos fronts, els perpinyanesos no pogueren resistir un exèrcit regular com
eren els soldats francesos, experimentats en moltes batalles, que els feren tal
carnisseria com si fossin un ramat de xais. A la ﬁ, els de Perpinyà fugiren desfets
per les pèrdues sofertes i, tot fugint, foren empaitats pels enemics, entrant tots
plegats a la vila. Sense cap espera, els perpinyanesos s’entregaren a Lluís i reberen els seus magistrats.69 I així aquells que, des de segles enrere, eren súbdits del
rei d’Aragó, en els nostres dies han esdevinguts vassalls dels francesos.
Entretant passaven aquestes coses, hi hagué repetides ambaixades dels
reis Joan i Lluís, enviades a Enric, rei de l’Espanya Ulterior, i d’aquest als altres
reis, per tal d’arribar a un acord. Finalment, es digué que s’havia pactat una treva
de tres mesos i s’escampà la veu que els tres reis s’havien trobat a Baiona.70 El
que hi hagi de cert sobre això, ho diran els fets.
XI, 9
Havíem dit abans que Lluís i Enric de Castella s’havien aplegat per tractar
de la pau entre els catalans i el rei d’Aragó, perquè l’un d’aquells havia pres les
armes pels catalans i l’altre pel rei; i no obstant això no volien trencar els vells
tractats ajustats per tots dos. Ara direm com esdevingueren els tractes.
Lluís es presentà a Baiona, que és una ciutat de la costa del mar Oceà.
L’oceà separa les terres de la banda septentrional, fent un golf molt gran que
s’allarga al costat del migjorn. La costa de la banda dreta l’ocupen els espanyols i
la de l’esquerra, els francesos. Baiona és a prop de la frontera dels regnes.
Enric es posà en camí, passant per la terra dels bascs, tot mantenint-se
dins del seu regne, prop de la frontera. Hom enviava ambaixadors d’ací i d’allà,
es fomentaven acords i s’insinuaven recels, tal com s’acostuma a esdevenir en els
contactes de gent molt poderosa, on hi són presents els llagoters i tothom procura que es vegi el seu interès pel bé del seu senyor propi. Que n’és de desmesurada
la rivalitat per la glòria!
Els aduladors et diran que ell —el teu èmul o interlocutor— ve amb un gran
exèrcit de tropes armades a la lleugera, mentre que tu portes un seguici de gent
de toga. Procura preservar-te de les insídies. Cap sentiment d’honor posa fre a la
cobdícia de manar.
«Tu ets —diuen— el més gran entre tots els reis o, almenys, el segon. I
qui no fretura de regnar al teu lloc? Si un altre podia afegir a les seves les teves
riqueses, qui seria més gran que ell? Què li podria mancar per assolir l’imperi
del Món?»

69. 10 de gener de 1463.
70. Signada la primera pels capitans francesos a Almazan el 3 de gener de 1463,
pel rei Enric el dia 14, i per Joan II a Carinyena el dia 29, s’anaren pactant altres treves; la
darrera, que és la que sembla conèixer l’autor, fou ﬁxada per 3 mesos, de 23 d’abril a 23
de juliol de 1463. Ací l’autor clou el capítol 4 del llibre VII dels Commentarii i un temps
després, reprengué els fets del regnat de Joan II al capítol 9 del llibre XI.
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És de persona prudent prevenir-se dels perills i esquivar-los. Quina necessitat hi podria haver d’aquesta entrevista? Es persegueix més la vanitat que la
utilitat. Viatjaràs a un altre regne, que menystindràs. L’amﬁtrió s’envanirà d’haver-te rebut i ho farà escriure a la crònica del seu regnat.
«Temps enrere, el rei de França havia vingut a retre homenatge al rei de
Castella i d’això no en pervingué cap dany. La nostra Castella és bella, gran i
gloriosa. Gaudim dels nostres béns i que els francesos frueixin dels seus. Nosaltres no volem conèixer ningú més gran que tu. Cap aliança discordant durarà
gaire.»
Aquestes i altres paraules semblants que durant un temps s’havien anat
inculcant a cau d’orella del rei de Castella mogueren criteris contradictoris en
el seu ànim. Tampoc foren menors les sospites que eren insinuades al rei de
França.
S’enviaven tractadors d’una banda a l’altra per a llevar diﬁcultats; sobretot
una legació del rei de Castella va treballar molt per la concòrdia. Sobre aquesta
hem estat informats de la pompa emprada en dirigir-se al rei francès i que va
anar de la següent manera.
Obrien la comitiva cinquanta muls que conduïen la càrrega i el bagatge
amb el parament propi de la sumptuositat d’una ambaixada, els quals anaven
guiats per peons armats de venerables. Els seguien cinquanta joves missatgers,
muntats a cavall, que duien piques a l’estil maurità i es feien admirar per llurs
vestidures exòtiques. Venien a continuació en el tercer lloc de cinquantenes, altres tants cavallers vestits de porpra, ornats amb collars d’or i penjolls de belles
pedres precioses. Després d’aquests, un gran nombre de trompetes i de tocadors
de timbal de la Numídia. Immediatament una multitud de caducífers o sia els
que en els nostres dies se’n diu heralds, mena de gent estimable pels reis d’occident. Entre els principals membres de l’ambaixada, hi venien Alfons, arquebisbe
de Toledo, i Joan Marquès de Villena, els primers d’entre la gent de conﬁança
del rei, l’un el més notable dels prelats de Castella i l’altre el més destacat dels
prohoms del regne; llur capteniment era el que corresponia a la seva respectiva
dignitat i decor de la legació. Després d’aquests seguia una gran multitud de
consellers i ministres togats.71
A l’arribada dels espanyols, Lluís envià al seu encontre els primers gentils
homes de la seva cort i, entrats al palau, els acollí amb gest benèvol i paraules
afables; durant molts dies es tractà de concòrdia i s’arribà a un acord en la
festa de Pasqua.72 Els espanyols, vanitosos com són per costum, no deixaven

71. L’autor estava ben informat (vegeu entre molts d’altres ZURITA, Anales, XVII,
50 i LAFUENTE, M., Historia General de España [Barcelona, 1889], VI, p. 142-143). No hi
havia l’arquebisbe de Toledo, sinó els bisbes de Calahorra i de Burgos. El rei de França s’hi
presentà pobrament vestit, per contrast amb els castellans. El rei francès s’instal·là a Sant
Joan Lohitzune i el castellà a Hondarribia.
72. La pasqua va caure el 10 d’abril, però segons Zurita (cit. XVII, 50) l’ajustament
fou el 23 d’aquell mes.
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passar dia sense mudar de vestuari, per tal de semblar més esplèndids davant
el rei.
La sentència de la concòrdia fou aquesta:73 «El regne de Navarra serà
cedit al rei Joan d’Aragó mentre visqui; a la seva mort pertanyerà al ﬁll del
comte de Foix. El comtat d’Estella, que era part del regne de Navarra, s’unirà
al regne de Castella. Els drets que el rei d’Aragó pogués tenir com a infant i
qualssevol altres que tingués en el regne de Castella, serien renunciats. Enric, rei de Castella, restituiria tot el que dels regnes d’Aragó i València havia
pres a Joan. Els comtats del Rosselló i la Cerdanya serien retinguts pel rei de
França ﬁns que li fossin pagades 300.000 monedes d’or d’Aragó. El principat
de Catalunya seria governat segons els seus antics privilegis, tindria el perdó
per la rebel·lió i tornaria a l’obediència al rei Joan; si no obeïa, havia de témer
les armes dels tres reis». Aquests pactes restaren secrets74 mentre els reis de
Castella i França negociaven en les fronteres dels seus regnes. Els dos reis es
reuniren amb mostres de mútua estimació i mantingueren converses secretes
durant prop de dues hores.
Molts recorden el gran concurs de gent i els desmesurats aparellaments
d’ostentació on cada rei volia donar mostra de la seva magniﬁcència. Molta gent
hi anà per mar i es parlà molt de vaixells dignes de ser recordats, amb proes
daurades i popes argentades, veles i eixàrcies de seda, pals daurats i moltes altres
menes de guarniments.
Al cap de poc es desféu el conveni. No podia ser que dos reis de costums
tan diferents, que l’un volia competir amb l’altre per la glòria, poguessin estar
d’acord car l’un rivalitzaria amb l’altre. Es menystenien mútuament, bé que estant presents es donessin mostres d’estima; trobaven motius per blasmar l’un de
l’altre, fos per l’estatura o per la manera de reportar-se.
Un cop s’hagueren acomiadat i publicat el contingut de l’acord, no mancà
qui digué que els dos reis s’havien convingut en dany d’un tercer. Havien partit
entre ells les despulles del rei d’Aragó. Enric es quedà amb la part del regne de
Navarra i els drets d’infant de Castella, que per a Joan signiﬁcaven un rèdit anyal
de 30.000 diners d’or. Lluís arreplegà tota la terra que era de la jurisdicció de
Catalunya de les muntanyes del Pirineu ençà en penyora de despeses fetes en
la guerra. Havia estat una traﬁca i no un acte amistós, perquè en lloc de donar

73. Malgrat de ser part notòriament interessada, el rei Lluís havia estat nomenat
àrbitre de les diferències entre els seus col·legues Joan i Enric. Per això es parla ací d’una
sentència.
74. Les decisions es portaven en secret i no transcendien encara quan l’autor va
cloure el capítol 4 del llibre VII dels Commentarii. Tarda molt de temps d’assabentar-se’n
i reprèn la relació referent a aquests fets, ja en el capítol 9 del llibre XI. Altrament, el
rei Enric, en la seva correspondència amb els catalans i per mitjà d’ambaixadors, només
parlava de treves i comunica la de 3 mesos produïda després de la convinença amb el rei
Lluís. Pel maig de 1463 a Catalunya no se sabia res en concret. El 29 de maig de 1463
el rei Enric escriu a la Generalitat i fa lletra de creença del llicenciat Ciudad-Rodrigo i
d’Alfonso de Almaraz, els quals, el 13 de juny següent, informen dels acords de San Juan
de Lohitzune-Hondarribia.
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gratuïtament la seva ajuda, l’havia venuda; havia lluitat per ell i no per l’amic. És
indigne que aquestes coses es puguin dir d’un rei.
Durant aquests esdeveniments, la reina d’Aragó es presentà a Lluís dient-li
que el que s’havia fet al seu marit era una iniquitat i que se li havia pres molt i
deixat ben poc. El rei Lluís fent veure que havia concedit alguna cosa a la muller de Joan rebaixà de tres-cents mil a dos-cents mil l’import de la penyora dels
comtats del Rosselló i la Cerdanya. La pobra dona s’entornà més trista que quan
hi havia anat.
I sobre el rei de Castella s’escampaven arreu comentaris més maliciosos i malintencionats. Tothom deia que havia traït els catalans; havia rebut
sota la seva protecció la ciutat de Barcelona i les altres ciutats del principat
de Catalunya; es titulava senyor dels catalans; havia manat que tothom jurés
ﬁdelitat a la seva paraula; havia fet batre moneda d’or i argent a Barcelona;75
hi havia enviat molts d’exèrcits per rebutjar els atacs de Joan; havia donat als
catalans les més falagueres seguretats que mai els abandonaria, com els més
preferits dels súbdits; després es digué que no havien de témer res de la banda
de França, perquè el seu rei —Lluís— sempre havia cedit a la seva amistat o al
poder de les seves armes. Ara, vençut per la por o per l’amistat, ha abandonat
als que s’havien acollit a la seva fe. I qui es podria creure que fos vana la fe dels
reis?
No és prou clar si el rei de Castella fou vençut per la por a les armes o per
l’avarícia.
XIII, 22
Per aquest temps, Pere, de la família reial de Portugal, cridat pels de
Barcelona, es presentà a la ciutat amb dues galeres76 i, rebut amb l’entusiasme
de tot el poble, no dubtà a prendre el títol de rei, tal com si li pertanyés com a
descendent per banda maternal de l’antic llinatge d’Urgell. Els comtes d’Urgell
pervenien de la nissaga dels reis d’Aragó que, per un judici injust, foren posposats a Ferran, pare de Joan, procedent d’Espanya, que els prengué violentament
el regne.
La majoria de catalans, que ja de temps tenien odi mortal a Joan, germà
d’Alfons, 77 es posaren al costat de Pere. Els altres, els aragonesos, romanen encara en l’obediència a llur antic rei, recordant que per ell havia tornat la pau amb el
rei de Castella. La situació encara no s’ha posat en clar, ni els rumors que vénen
d’allà són prou consistents.

75. BOTET I SISÓ, J., Les monedes catalanes, II, Barcelona, 1909, p. 279-283.
76. 21 de gener de 1464. Les galeres que acompanyaven la caravel·la del nou rei
procedent de Ceuta, havien sortit de Barcelona el primer de novembre anterior.
77. Eneas Silvio Piccolomini recorda ací el seu gran amic Alfons el Magnànim.
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A Pere no li ha vingut ﬁns ara cap ajut dels regnes estrangers, ni tan sols
d’Alfons, rei de Portugal, el qual, encara que cosí carnal d’aquell, no es mostra
favorable al seu regnat.78 No li resta millor esperança que la d’esperar la mort del
seu enemic, conﬁant que, per vell, pugui morir aviat. Però sovint primer cau el
més jove.79

78. El 15 de setembre del 1463, l’ambaixador del rei de Portugal invitava els
diputats del General de Catalunya a tornar a l’obediència de Joan II, i els advertia de la
gran amistat entre els dos reis. Pere IV no rebé cap suport del seu cosí Alfons.
79. Pere de Portugal morí el 4 de juny de 1466, a l’edat de 36 anys; Joan II, que
aleshores en tenia 66, encara va viure ﬁns l’any 1479. Tal volta Piccolomini coneixia l’estat
avançat de la tuberculosi que patia Pere?

MANUAL NOTARIAL D’ALCOVER
(1228-1229)
ESTUDI INTRODUCTORI

Rubrica III. De scriptis notariorum [Universitat de Barcelona], 1989, p. 161-294. La
present edició no conté els regests ni la transcripció, a cura de Maria Josepa Arnall,
Ignasi Baiges i Elisa Varela.

A l’Arxiu Eclesiàstic Metropolità de Tarragona es conserva una
important secció de llibres de protocols notarials de diverses parròquies de l’arquebisbat.1
La sèrie de la parròquia de Santa Maria d’Alcover s’inicia amb
un liber notularum que és el segon en antiguitat dels que actualment
es conserven a Catalunya.2 És un llibre petit de 19 folis en paper, de
195 × 154 mil·límetres, que, a causa del mal estat, ha estat sotmès a

1. RAMON, S. i FUENTES, M. M., Inventari dels Protocols Notarials de l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona, Barcelona, 1987, p. 19.
2. Demés d’aquest d’Alcover, en diferents indrets de Catalunya es conserven
diversos manuals notarials del segle XIII, el més antic dels quals és l’iniciat l’any 1222,
conservat a l’Arxiu de la Seu de Manresa. Al mateix Arxiu Metropolità de Tarragona, el de
Siurana comença l’any 1229. L’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic té el seu primer manual
del 1230. El document més antic dels que custodia l’Arxiu de Protocols de Terrassa data
de 1237; del mateix any és el de la Guàrdia dels Prats de l’Arxiu Metropolità de Tarragona.
Al mateix arxiu, el de Blancafort és del 1239. Fragments de manual de Santa Coloma de
Queralt conservats a l’Arxiu Històric Fidel Fita comencen l’any 1240. A l’Arxiu de Protocols
de Manresa, hi ha un manual del 1243. D’aquest darrer any és l’inici de la notaria de
l’Albi, també a l’Arxiu Metropolità de Tarragona. En aquest darrer arxiu es conserven els
protocols de Maldà que van ser iniciats l’any 1245. Els fons de Santa Pau, que comencen
l’any 1248, són a l’Arxiu de Protocols d’Olot. Els manuals de Sant Joan de les Abadesses
conservats a l’Arxiu de Protocols de Puigcerdà comencen l’any 1250. Els manuals de Bagà,
que conserva l’Arxiu de la Corona d’Aragó, comencen l’any 1253. Els protocols de Puigcerdà
s’inicien el 1260, els d’Amer (Arxiu Històric de Girona) comencen el 1261. La notaria de
Manresa reprèn les seves sèries el 1266. A l’Arxiu Metropolità de Tarragona, els primers
manuals de les notaries de Cambrils, Valls, Ulldemolins i la Selva del Camp, tots quatre són
del 1281. La sèrie de la notaria de Sant Feliu de Pallerols (arxiu d’Olot), i la de la notaria
de Cardona (Arxiu de la Corona d’Aragó), comencen l’any 1284. La notaria del terme de
Montclús (Arxiu Històric Fidel Fita) comença el 1291. Els protocols de Reus, tenen l’inici
el 1292. El de Sant Martí de Maldà conservat en aquest darrer arxiu, comença el 1295 i el
notarial de Barcelona, el 1297.
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una restauració molt necessària. En el seu estat actual, presenta una
foliació en xifres aràbigues que, evidentment, no respon a l’original
i que comença al foli 3 i ﬁneix al 21. Cal suposar, per tant, la pèrdua
dels dos primers folis.
En l’actual relligat d’aquest llibre, hi ha una primera mà en sexternus, o sia de 6 plecs, que conté els dotze folis que van del 3 al 14
verso. Segueix un foli exempt que és el que actualment porta el número 15. A continuació, una mà de dos plecs comprèn els folis del 16
al 19 verso. Acaba amb els folis 20 i 21.
Cal observar que aquest darrer plec, en un relligat anterior a
l’actual, abans de rebre la foliació esmentada, va ser doblegat inversament, de manera que el seu foli 21-21 verso, que calia que ocupés
el primer lloc, i el 20-20 verso el segon, es van situar en posició contrària. S’observa també la manca de dos o més plecs entre els actuals
folis 19 verso i 20. Per tal d’esquivar confusions, els esments dels folis
d’aquest còdex es faran segons la seva actual numeració, tot i que no
sigui la correcta.
El notori interès d’aquest llibre notarial, que encapçala el repertori dels de més venerable antiguitat de Catalunya, fou recollit
ja per les doctores, Joseﬁna i M. Dolors Mateu Ibars en Colectánea
Paleográﬁca de la Corona de Aragón (Universitat de Barcelona, 1980)
Làmina 76.
Els cossos d’escriptura d’aquest manual notarial responen a
la lletra pregòtica catalana de darreries del segle XII i inicis del XIII,
degradació de la postcarolina. La seva condició de notular li confereix una certa cursivitat, sobretot en els assentaments fets pel
notari substitut i menys acusada en el que havia escrit el titular.
A la sistemàtica abreviatura normal (contracció, suspensió i mixta
usuals al seu temps), s’hi sobreafegeixen mots abreviats per suspensió d’una manera tan exagerada que, a voltes, es limita a posar-hi la primera síl·laba, fet que en diﬁculta la lectura —en certs
casos és susceptible de vàries i diverses lectures— i encara més,
com freqüentment s’esdevé, quan s’omet el punt posat a seguida
del mot apocopat que podia avisar de l’abreviació, amb la qual el
notari creia que ja en tenia prou pel bon govern de la notaria. A
tot això cal sumar-hi que, algunes vegades, els mots per i pro es
resolen tan sols amb la lletra «p» sense els apèndixs de la respectiva identiﬁcació. Les irregularitats en la separació de paraules i
la unió de part d’aquestes amb els graﬁsmes següents, s’hi troben
amb molta assiduïtat.
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En els enregistraments d’aquest manual hom hi distingeix almenys dues mans diferents. Amb un regular ordre cronològic, els
documents inserits abasten des de poc abans del 24 d’agost de 1228
ﬁns al primer d’agost del 1229.
El paper utilitzat i el seu format obeeix al tipus més corrent dels
manuals dels primers temps del segle XIII. Presenta moltes analogies
amb els d’anys immediats, com són els de Siurana, iniciats el 1229
i els de la Cúria Fumada de Vic, del 1230. La restauració d’aquest
llibre, que exigí la ﬁxació del seu paper en vel transparent, no permet
una anàlisi d’aquesta matèria escriptòria, que tant pot pervenir de
manufactura musulmana de València3 com de fabricació de molins
paperers de no gaire lluny d’Alcover.4
La notaria d’Alcover depenia de l’arquebisbe de Tarragona, baró
del terme en jurisdicció compartida amb la Corona.
Pel que fa a l’etapa que abasta el liber notularum, el notari
d’Alcover era un clergue anomenat Pere de Castro, o Castell, bé
que habitualment estava al capdavant de la notaria un substitut
anomenat Pericó; ben poques vegades actuava el notari titular.
Així com el substitut tenia una lletra decididament notular, per
cert molt diﬁcultosa, la del titular té alguna tendència instrumentària. Els mateixos signes notarials d’un i altre difereixen molt.
Pere de Castro fa servir un signe acurat i Pericó, que sempre expressa el seu nom en aquest manual posant-lo en català, empra un
signe més barroer.
Titular i substitut es distribueixen els beneﬁcis o rèdits de la
notaria. Per això passen comptes molt sovint, davant del rector de la
parròquia de Santa Maria d’Alcover, prevere Bertran, que s’extracten

3. En aquest temps hi havia relació amb els territoris sarraïns de la península.
El concili provincial tarraconense celebrat a Lleida el març de l’any 1229 posava fre als
que feien comerç amb els sarraïns venent-los ferro, fusta, instrumental nàutic, pa, cavalls,
bestiar i ﬁns i tot armes.
4. A la comarca d’Anoia, concretament a Copons, ja es fabricava paper a les
darreries del segle XII. Les fàbriques de la Riba eren coetànies del llibre notarial que
estudiem; VALLS I SUBIRÀ, O., La història del papel en España, s. X-XIV, vol. I, Barcelona,
1978, p. 152 facilita la notícia que l’any 1159 Ramon Berenguer IV va concedir un molí
paperer a Guillem de Villagrasa, en el poble de la Riba (segons el còdex de Poblet, núm.
8 de la Biblioteca Pública de Tarragona). Vegeu també, VILA, P.: «L’aspecte geogràﬁc de
la indústria paperera a Catalunya», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 1935,
p. 68-75; 144-151.
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en el mateix liber notularum.5 Es té en compte els salaris cobrats dels
atorgants, les bestretes per la compra de paper, pergamí i tinta i les
quantitats entregades a compte. Així ho fan el 24 d’agost,6 el dia de
Sant Miquel (29 de setembre),7 el primer de novembre,8 sense data a
la primeria de desembre9 i el 30 de desembre de 1228.10 Ho tornen a
fer el dia de Santa Eulàlia de Barcelona (12 de febrer) de 1229.11
L’ordre cronològic en la inserció dels instruments es mostra
amb molta correcció si hom té en compte les freqüents irregularitats
d’altres libri notularum i la tolerància que hi havia sobre això.
Aquest primer manual d’Alcover només consigna datacions de
tant en tant, unes voltes al peu dels enregistraments i altres entremig
un assentament i l’altre. La gran majoria d’instruments no porten cap
data. Però ací les datacions es presenten amb un ordre cronològic,
que permet una més que estimable seguretat en l’assenyalament de
l’etapa de formació del liber notularum, com així resulta de les següents dades, la primera de les quals és de 24 d’agost, en el moment
de passar comptes els dos notaris, titular i substitut, de la qual hem
parlat abans.
Foli 3r
Die sancti Bartolomei (24 d’agost) Anno Domini MCCXX... (llac.
per mal estat del còdex).12
VI kalendas septembris (27 d’agost).13

5. Aquests retiments de comptes s’insereixen entre els instruments enregistrats.
En la transcripció literal d’aquest protocol, posem un numero d’ordre correlatiu als
instruments tal com aquests són col·locats en el regest, que es corresponen amb el mateix
número d’ordre donat en l’edició als respectius assentaments del manual. Quan un
instrument és conseqüència o complement del precedent, li adjudiquem el mateix número
d’aquest, bé que acompanyat d’un altre ordinal separats per un punt.
6. Núm. 7.
7. Núm. 24.
8. Núm. 49.
9. Núm. 122.
10. Núm. 153.
11. Núm. 243.
12. Núm. 7 (vegeu nota 6).
13. Núm. 8.3.
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F. 3v
IIII kalendas (29 d’agost).14
IIII kalendas septembris (29 d’agost).15
F. 4r
Kalendas septembris (1 de setembre).16
II nonas (4 de setembre).17
II nonas septembris anno Domini MCCXXVIII (4 de setembre de
1228).18
F. 4v
Nonas septembris (5 de setembre).19
VIII idus septembris (6 de setembre).20
VI idus (8 de setembre).21
VI idus (8 de setembre).22
F. 5r
Ydus (13 de setembre).23
F. 5v
VII kalendas (25 de setembre).24
F. 6r
Die sancti Michaelis (29 de setembre).25
Kalendas octobris (1 d’octubre).26

14. Núm. 14.
15. Núm. 15.2.
16. Núm. 21.
17. Núm. 23.
18. Núm. 24. «factum est .II. nonas septembris anno Domini .M.CC.XX.VIII.»,
redactat pel titular P. de Castro «Petrus de Castro presbiter qui hoc scripsit precibus
predicti Fulchonis die annoque preﬁxo et hoc (signe) signavit.» O sia que així ho fa dins del
manual a petició de l’atorgant Folc. En aquesta inserció les signatures dels testimonis són
autògrafes.
19. Núm. 26.
20. Núm. 27.
21. Núm. 28.
22. Núm. 28.3, 29.3, 30.
23. Núm. 31.
24. Núm. 38.
25. Núm. 49.
26. Núm. 50.
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F. 6v
V nonas (3 d’octubre).27
F. 7r
II nonas / II nonas octobris (6 d’octubre).28
Nonas octobris (7 d’octubre).29
VII ydus (9 d’octubre).30
F. 7v
III idus (11 d’octubre).31
F. 8r
XVII kalendas novembris (16 d’octubre).32
XV kalendas (18 d’octubre).33
XIII kalendas novembris (20 d’octubre).34
F. 8v
XII kalendas novembris (21 d’octubre).35
X kalendas novembris (23 d’octubre).36
F. 9v
III kalendas (30 d’octubre).37
F. 10r
Kalendas novembris (1 de novembre).38
F. 10v
Ydus (13 de novembre).39
XVI kalendas decembris (16 de novembre).40

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Núm. 55, 57, 58, 58.2, 59.
Núm. 61, 61.3.
Núm. 62.
Núm. 66.
Núm. 73.
Núm. 83.
Núm. 85.
Núm. 87, 90.
Núm. 92.
Núm. 94, 98.
Núm. 111.
Núm. 122.
Núm. 133, 134, 135, 136, 137.
Núm. 139.
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F. 11r
XIIII kalendas (18 de novembre).41
XII kalendas decembris / XII kalendas (20 de novembre).42
V kalendas (27 de novembre).43
IIII kalendas (28 de novembre).44
F. 11v
Kalendas decembris (1 de desembre).45
F. 12r
III ydus (11 de desembre).46
F. 12v
Idus decembris (13 de desembre).47
XVII kalendas ianuarii (16 de desembre).48
XV kalendas ianuarii (18 de desembre).49
F. 13r
XIV kalendas ianuarii (19 de desembre).50
XIII kalendas ianuarii (20 de desembre).51
F. 13v
VI kalendas ianuarii (27 de desembre).52
III kalendas ianuarii (30 de desembre).53
Kalendas ianuarii (primer de gener/1229).54

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Núm. 140.
Núm. 142, 143.
Núm. 145.
Núm. 146, 147, 148.
Núm. 154.
Núm. 172.
Núm. 179bis.
Núm. 183, 183.
Núm. 185.
Núm. 193.
Núm. 194.
Núm. 198,199.
Núm. 201.
Núm. 203.
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F. 14r
VI ydus (8 de gener).55
F. 14v
Nonas ianuarii (5 de gener).56 Cal tenir en compte que es tracta
d’un testament i que aquests actes de darrera voluntat no es
podien inserir als libri notularum ﬁns després de la mort del
testador.
F. 15v
II kalendas februarii (31 de gener).57
Kalendas februarii (1 de febrer).58
F. 16r
Nonas (5 de febrer).59
F. 16v
VII ydus februari (7 de febrer).60
II ydus / Die Sancte Eulalie Barchinonense mense februari (12 de
febrer).61
F. 17r
XIIII kalendas marcii (16 de febrer).62
F. 17v
Kalendas marcii (1 de març).63
F. 18r i v
III nonas (5 de març).64
VI ydus marcii (10 de març).65

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Núm. 205, 207, 208, 209.
Núm. 213.
Núm. 221, 222.
Núm. 223.
Núm. 225, 226, 227, 230, 231.
Núm. 233, 234.
Núm. 239, 243.
Núm. 246.
Núm. 269.
Núm. 273, 277.
Núm. 279.
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F. 19r
III ydus marcii (13 de març).66
F. 19v
Ydus marcii (15 de març).67
VII kalendas aprilis (16 de març).68 (Segueix un extens buit, per
la manca de dos o més plecs en el còdex. Tingui’s en compte el
plegat invers que en el relligat es donà al plec dels folis 20-21).
F. 21r
VII ydus iulii (9 de juliol).69
F. 21v
XIIII kalendas augusti (19 de juliol).70
XIII kalendas augusti (20 de juliol).71
VIII kalendas augusti (24 de juliol).72
F. 20r
IIII kalendas augusti (29 de juliol).73
F. 20v
II kalendas augusti (31 de juliol).74
Kalendas augusti (1 d’agost / 1229).75
Aquest liber notularum, comença, doncs, el mes d’agost de l’any
1228 i és acabat —en el seu estat actual— el primer d’agost de
l’any següent.
Els assentaments d’aquest llibre són extremadament concisos,
tal volta molt més encara que els corrents en els manuals notarials

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Núm. 298.
Núm. 307.
Núm. 308.
Núm. 333.
Núm. 337.
Núm. 338.
Núm. 342.
Núm. 319.
Núm. 323, 324.
Núm. 329.
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catalans de l’època. Ben sovint els noms patronímics hi són expressats només per la seva lletra inicial. Es fa ús habitual d’abreviacions
per suspensió, que moltes vegades cal més endevinar que no pas llegir, sense l’existència de punt per advertir-les. Generalment l’enregistrament es limita als noms dels atorgants. Cedent i cessionari, títol de
l’acte o contracte (no sempre prou deﬁnit), béns que en són objecte
(a voltes sumàriament descrits i altres no), terminis de compliment,
fermances, testimonis i ben poques vegades pactes addicionals simplement enunciats.
En això, el notari aproﬁta generalment gairebé tot l’ample del
foli, sense deixar marges.
El criteri d’aproﬁtar els folis és molt extremat, ﬁns al punt que
molt sovint envides es deixen espais de separació entre uns instruments i uns altres.
Són ben pocs els instruments que ﬁguren amb datació. Les
escasses datacions, de manera molt concisa en general, són en una
noteta al ﬁnal de l’assentament, o bé entre uns instruments i uns altres.
Hom observa l’existència dels barrats que els notaris posaven
sobre cada enregistrament una volta l’havien conﬁrmat, posat l’instrument in mundum redactum i clos en pública forma. Aquest barrats
són fets de dalt a baix, en nombre de dos. Alguna vegada es barrava simultàniament més d’un instrument, probablement perquè eren
d’una mateixa data. En un assentament determinat, que té la categoria d’original, on hi consten signatures autògrafes i la cloenda completa de la forma pública posada pel notari amb el seu signe,76 no hi
apareixen els barrats.
Els senyals especials d’atorgament que presenten molts llibres
notarials sobre els patronímics dels atorgants, com són unes cometes o bé ratlles paral·leles inclinades, ací no s’hi veuen, bé que no en
podríem descartar l’existència, a causa del vel que per a protegir el
paper calgué posar-hi quan se’n féu la restauració. No obstant això,
hom pot veure-hi clarament el senyal sobre els patronímics d’atorgants en tres instruments.77 En canvi, són relativament freqüents les
indicacions d’haver fet jurament que es posaven sobre els noms dels

76.
77.

Núm. 24.
Núms. 56, 205, 272.
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interessats, amb les notes iuro, iura, iure, iur, iuravit i, quan són
més d’un per una part, iuraverunt. En major nombre aquesta nota
es troba sobre els noms de les mullers.78 Menys vegades es presenta
sobre els noms de barons i, entre aquests, hi preponderen els púbers
de menys de 25 anys.79
Les notes marginals tan corrents en els manuals notarials d’etapes més avançades, acreditatives d’haver-se entregat als atorgants la
carta o instrumentum posats en pública forma, com són les ct.ª (clausum traditum), c.ª t.ª (carta tradita) o it.ª (instrumentum traditum),
les ff. (ﬁat), etc., ací no les hem trobat en cap assentament. Tan sols
abunden les notes de solvit, solv. o bé s. seguides generalment, bé
que no sempre, de xifres numèriques, expressives que el notari ha
rebut l’import del seu treball, o bé el d; (debet) que indica que no s’ha
pagat.
Molts llibres notarials intercalen dades, notícies, invocacions,
tant en les guardes com entre les pàgines. En aquest llibre primer
d’Alcover, també n’hi ha.80

78. Núm. 4, 6, 14, 20, 26, 27, 34, 35, 38, 40, 41, 47, 55, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 99, 100,
108, 117, 120, 124, 131, 138, 147, 148.2, 149, 457, 159, 163, 165, 171, 175.2, 176, 183, 191,
194, 196, 202, 204, 209, 219, 232, 239, 256, 258, 260, 261, 265, 267, 272, 273, 277, 277.2,
279, 284, 285, 287, 290, 296, 297, 301, 305, 326, 328, 334, 339, 340.
79. Núms. 36, 117, 124.2, 183, 188, 191, 250, 254, 258, 260, 311.
80. Una d’aquestes anotacions, evidentment posteriors, es troba al foli 15v d’aquest
manual, intercalada aproﬁtant el petit espai enquadrat entre els instruments núms. 221 i
222 i els barrats d’aquests, amb lletra de mà diferent i tinta més fosca. Diu així: «Anno
Domini .M.CC.XX.IX. capta est civitas Malorche.»
La Crònica catalana de Jaume I, coneguda per «El Llibre dels Feyts» (a. 1343) Ms. 1
de la Biblioteca Universitària de Barcelona, al foli XXVII, fa referència de l’estada del rei a
Tarragona per parlar amb els nobles de l’anada a la conquesta de Mallorca i es reprodueix
una bella i coneguda miniatura. Una referència a Alcover es recull a la Crònica llatina de
Pere Marsili, també manuscrit de l’esmentada Biblioteca (a. 1313, ms. 64), estudiada a
MARTÍNEZ SAN PEDRO, M. D., La crónica latina de Jaime I. Edición crítica, estudio preliminar
e índices, Almeria, 1984, p. 139; De captione Ponzani et Ceylle et aventu Archiespiscopi
componere colentis inter Regem et Aragonese es diu: «Et de nocte venerunt ad Alcovere et
ceperunt et diripuerunt omnia bona ibidem inventa.» MIRET I SANS, J., Itinerari de Jaume
I el Conqueridor, Barcelona, 1918, recorda (p. 547) que el rei va estar a Tarragona el 29
d’abril de 1229 i de nou, el 9 de setembre, preparant-se per la conquesta d’aquell Regne de
Mallorca esmentada aquí en la notícia al foli 15v del Manual d’Alcover.
Una altra nota situada al peu del foli 10v, on el paper es presenta molt deteriorat,
deixa llegir «Sententia…ego quam omnes lacrimas perire difﬁnio quasquisque profund…
omnes Deo suplicat», amb lletra semblant a la del substitut de notari Pericó.
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ELS INSTRUMENTS
La tipologia documental respon plenament al que era la vila
d’Alcover en aquell moment.
Des del 9 d’abril de 1166, Alcover gaudia d’una carta de poblament atorgada per Alfons I.81 La jurisdicció de la vila era compartida
entre el rei i l’arquebisbe de Tarragona, que l’any 1189 hi estableixen
el forn de pa.82
Pel liber notularum que estem estudiant, tenim notícia que a
la darreria de l’any 1228 es comprava un terreny per a construir les
muralles de la vila.83 D’aquests anys 1228-1229, veiem l’existència de
carrers i carnisseria pública en el clos de la població, i l’activitat dels
seus habitants, tant en l’agricultura com en indústries artesanes, de
fusters, ferrers, sabaters, teixidors, forners, carnissers i moliners, els
oﬁcis dels quals expressen molts assentaments d’aquest manual notarial.
Hom observa la gran extensió del terme de la parròquia i els
seus diversos topònims. Es discerneix entre els diferents conreus,
que van des dels més intensius que es donen en l’anomenada Horta
d’Alcover,84 prop del riu Francolí, on s’estableixen torns per regar, ﬁns
als conreus de secà més rudimentaris, a base de guarets. També hi ha
esment de molins i de cria i negoci de bestiar, així com de l’atracció
de les ﬁres de Tarragona.85
L’existència de contractes de comanda i els nombrosos préstecs
que resulten dels instruments de debitori fan creure en unes activitats comercials importants.
La propietat es veu molt dividida, com a conseqüència dels establiments emﬁtèutics. Els dominis directes més importants són els
que pertanyien a la Mitra i a la Corona.

81. FONT I RIUS, J. M., Cartas de población y franquicia de Cataluña, MadridBarcelona, 1969-1983, I, p. 188-189; I (2), p. 741, i II, p. 400, 504 i 646.
82. CORTIELLA I ÒDENA, F., «Alcover medieval», Alcover, estat de la qüestió, Alcover,
1987, p. 57-59.
83. Núm. 154.
84. Moltes vendes diuen ser «d’hortus in horta de Alcoerio», termes molt expressius
de la cosa i la seva situació.
85. La ﬁra de Tarragona se celebrava aleshores el tercer diumenge després de
Pasqua de Resurrecció.
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Les mesures més corrents són la quartera, referida al gra, i la
fanecada com a agrària o superﬁcial.
***
Els contractes matrimonials hi són relativament nombrosos. No
hi ha capitulacions, tan corrents sota l’aplicació del dret comú, sinó
pactes que responen al sistema anterior a la recepció del dret romà.
Els heretaments a favor de descendents que contrauen matrimoni són ben escassos.86 En canvi, abunden les donacions propter
nuptias, l’import de les quals s’imputa als drets legitimaris, pro parte
hereditate et legitima,87 que quan la paga el germà heretat o legatari
universal la qualiﬁca de frarisca.88 Alguna vegada aquesta donació per
noces, a més de ser imputada a llegítima, es fa pro parte hereditate et
legitima et ﬁrme dilectione,89 o bé pro vinculo dilectionis et parentele.90
Altres vegades, es fa constar que la fraresca s’ha pagat pro tui exovario
91
donant a aquest mot el mateix signiﬁcat del dot.
En gairebé tots els instruments, la donació proper nuptias s’entrega al marit, el qual, ja sigui gendre o cunyat, la rep en concepte
d’exovario,92 sense emprar la nomenclatura de dot, bé que els seus
efectes siguin els mateixos.
El mot dot només el veiem aplicat en un cas de restitució, que
esmentem més endavant. Quan el dot (aixovar), s’entrega en béns,
tant mobles com immobles, i no en numerari, poques vegades se li
ﬁxa el seu valor o estimació.93
En aquestes donacions propter nuptias, siguin en diner o en coses, els enregistraments d’aquest liber notularum no acostumen a fer
esment del parament que a més del dot rep la núvia (ﬁlla o germana

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Núms. 68 i 236.
Núms. 8, 28, 31, 37, 51, 104, 133, 205, 233.2.
Núms. 68.2, 125.
Núm. 234.
Núm. 235.
Núms. 68.2,125.
Núms. 51, 68.2, 104, 133, 205, 225, 230, 233.2, 234.
Núms. 104, 125, 133, 234.
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del donador). En un sol cas es relaciona una peça de vestir nova, dos
coixins de plomes, dos llençols i unes tovalles.94
Bé que s’acostumi a satisfer de present, l’anomenat aixovar a
voltes es paga per parts o terminis95 o bé se’n fa instrument de debitori96 o promissió de pagament. Aquesta vinculació dels drets legitimaris amb l’aixovar dimana del fet que el ﬁll o ﬁlla no el rebia mentre
convivia en la casa amb els pares o germà heretat, sinó quan en marxava o per raó de matrimoni.
En aquests contractes de caràcter matrimonial hi són relativament abundosos els casos en què es pacta l’esponsalici o escreix, gairebé sempre en aquest llibre notarial per instrument separat.97 Sembla
més aviat una correspondència a l’aixovar (llegiu el dot) aportat per la
muller, més que no pas en atenció a les seves qualitats personals o lloable virginitat com es veurà en el futur en algunes capitulacions matrimonials. En algun cas, com els del marit fadristern que es casa amb la
muller heretada, és la muller la que constitueix l’esponsalici o escreix
a favor del marit. En aquest registre notarial també es dóna el cas de
constitució de mutu esponsalici o sia, del marit a favor de la muller i de
la muller a favor del marit,98 a més de l’aportació dels respectius dots.
Els béns dels atorgants garanteixen el retorn del dot i esponsalici, (que anys després amb la recepció del dret comú es qualiﬁcarà
d’hipoteca dotal), en aquest manual grava determinats immobles.99
També veiem com a cosa bastant corrent en les clàusules on es
consigna l’escreix o esponsalici, la concessió a l’altre consort de la meitat
dels augments i milloraments100 produïts durant el matrimoni, a més
de l’escreix, precepdent del que després s’institucionalitzarà al Camp de
Tarragona com a pacte acostumat101 de l’associació a compres i millores.
*

*

*

94. «.I. gaenga nova et .II. plomaz et .II. lenzons, et .I. tovales (núm. 104).
95. Núm. 205.
96. Núms. 206.2, 233.3.
97. Núms. 8.2, 28.2, 37.2, 103, 104.2, 125.2, 132.2, 133.2, 205.2, 205.3, 255.2, 233, 234.
98. Núm. 206.3.
99. Núms. 103, 104.2, 205.2, 206.3, 225.2, 233, etc., sota la fórmula de l’assignació
de «medietatem omnium melioramentorum».
100. Núm. 37.2.
101. Aquesta associació o participació, només tenia lloc si es convenia expressament, de la mateixa manera que en l’actual règim jurídic, o sia que, més que no pas de
costum, cal qualiﬁcar-ho de pacte acostumat.
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Els establiments emﬁtèutics apareixen en aquest manual en
nombre de 25. No s’empra encara el mot emﬁteusi que no es veurà en
els instruments notarials ﬁns al trencall dels segles XIII-XIV, bé que no
fos desconegut a casa nostra en textos cultes com alguna disposició
legal, col·leccions consuetudinàries o iudicata.102 És la vella institució
coneguda abans per precarium, acapitum, impetratio, etc.
Ací veiem emprades les fórmules indistintament des de la més
corrent de damus et statuimus, la més rara de damus et stabilimus,103
i les de damus et concedimus,104 do et concedo,105 i ﬁns i tot simplement statuimus106 i damus.107
El cens o cànon es ﬁxa generalment en numerari i a voltes explicant l’equivalència monetària o la mena de diner, solidos de duplicibus valentes marcham LXXXVIII solidos,108 denarios quarternales,109
solidos monete dublencha,110 ﬁns i tot melioris monete extunc curribilis
al moment de fer el pagament,111 o bé en qualsevol moneda que aleshores circuli, qualicumque monete tunc sit curribile.112 A voltes veiem
estipulat el pagament censal en espècie o en parts de fruit de la
collita, panen et vinum,113 quartum ad panem et vinum,114 una galina,115 donetis quartum ﬁdeliter in terra,116 ad quartum de la collita,117
quartum de vindemie, i s’afegeix on cal portar el raïm, et adducatis

102. PONS I GURI, J. M., «Entre l’emﬁteusi i el feudalisme. (Els reculls de dret
gironins)», La formació i expansió del feudalisme català (Actes del Col·loqui organitzat pel
Col·legi Universitari de Girona (8-11 de gener de 1985), Estudi General, 5-6, 1985-1986,
p. 411-418.
103. Núms. 10, 39, 56, 92, 95, 107, 203, 239, 331.
104. Núms. 90, 214, 229, 297.
105. Núm. 79.
106. Núm. 146.
107. Núms. 73, 95, 20 i 329.
108. Núms. 113, 189, 318, 319, 325.
109. Núm. 39.
110. Núm. 90.
111. Núm. 92.
112. Núm. 203.
113. Núms. 95, 189, 229, 237, 239, 318.
114. Núms. 214, 318.
115. Núm. 113.
116. Núm. 79.
117. Núm. 214.
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ad cubum sine missione,118 amb l’aclariment que també s’inclouen
els fruits dels arbres, de fructu arborum donetis quartum.119
S’acostuma a ﬁxar les dates dels pagaments censals en diades
senyalades, ad carnes ablatas quadragesime,120 ad carneprivium quadragesime,121 in festivitate Pascha,122 ad Natale,123 Sancto Michaeli124 i,
ben sovint, la nòtula no determina el venciment, bé que és molt probable que ﬁgurés en l’instrumentum in mundo confectum.
El pagament de l’entrada s’entén que és per a donar més fermesa al contracte emﬁtèutic, ut ﬁrmius sit accepimus III solidos;125 són
molt escassos els establiments en què no es fa l’esment d’aquesta.
Més sovint, es consigna que el pagament s’ha fet pro ingressu,126 d’altres vegades es diu que és pro intrata127 i una sola volta s’esmenta pro
entrada.128
En les nòtules no es fa esment de la ﬁnalitat de plantar, ad complantandum, la de millorar i no deteriorar, ad bene meiorandum, ni a
la d’ediﬁcar, ad ediﬁcandum, en què són tan prolixos els instruments
posats en pública forma en altres indrets. Una sola vegada trobem
ﬁxat el termini de dos anys per a tenir plantada la terra que hom rep
en emﬁteusi.129
El dret de retenció o fadiga inherent a l’emﬁteusi com a conseqüència de les posteriors transmissions a títol onerós, en els instruments enregistrats en aquest manual s’acostuma a mostrar en forma
convenional, pro fatigacione sue, seu impignoracione,130 o de vendicione et pignora,131 generalment per termini de 30 dies,132 fadiga XXX

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Núms. 73, 295.2.
Núm. 220.
Núm. 220.
Núm. 229.
Núm. 203.
Núm. 331.
Núms. 237, 239.
Núms. 325, 329, 339.
Núm. 331.
Núms. 56, 73, 79, 985, 107, 113, 189, 203, 214, 237, 318, 319, 320, 325.
Núms. 90, 329.
Núms. 98.
Núms. 220.
Núm. 79.
Núms. 220, 318.
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dierum,133 bé que alguna vegada es pacten només X dies de fadiga134 i
en ben poques no se’n fa cap esment.135
En alguns instruments, a la fadiga paccionada s’hi afegeix l’obligació de donar ferma de dret, ﬁrma iuris,136 ﬁrmetis ius nobis,137 ﬁrmes ius
in posse nostrum,138 sense explicar-ne el motiu, però que alguna vegada
es desprèn que és per quan l’emﬁteuta iniuriaverit el senyor directe.139
En les transmissions de béns emﬁtèutics a títol onerós, es fa
generalment esment de l’existència de senyors directes en termes genèrics. En algun cas, però, es fa constar de manera nominativa la
pertinença del domini directe,140 precedent de l’anomenada clàusula
de tenetur que s’imposarà molt de temps després. En aquest manual
no hi ha cap esment als lluïsmes o foriscapis.
*

*

*

Els instruments de debitori, o sia el reconeixement d’un deute i
constitució de l’obligació del seu pagament, són els més abundosos entre
els que enregistra aquest manual notarial. El seu nombre arriba a 179.
En la més gran partida són conseqüència d’un préstec; altres
dimanen de diversos actes o contractes. Els que responen a un préstec dinerari, en bona part tenen per prestamistes jueus de fora la localitat, que s’hi van desplaçant per raó del seu negoci. Aquests jueus
són Astrug de Bellcaire,141 Vidal de Barcelona,142 Rossell Barzelai,143

133. Núms. 10, 18, 39, 90, 92, 203, 214, 257.
134. Núms. 113, 329.
135. Núm. 325.
136. Núm. 214.
137. Núm. 220.
138. Núm. 56.
139. Núm. 39.
140. Núms. 45, 93, 108, 146, 176, 192, 209, 238.
141. Núms. 10, 11, 12, 47, 54, 55, 57, 58, 71, 74, 75, 80, 81, 87, 99, 100, 116, 121,
124, 126, 128, 129, 132, 149, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 171, 188, 200, 223, 250,
254, 256, 257, 258.
142. Núms. 10, 11, 12, 47, 52, 55, 59, 64, 71, 74, 75, 80, 81, 116, 121, 124, 126, 128,
129, 132, 149, 157, 158, 162, 163, 164, 167, 168, 171, 188, 200, 223, 242, 262, 263, 265, 269,
297, 301, 302, 305, 307, 323, 340. Aquest jueu i el precedent, comencen al principi les seves
activitats a Alcover fent les operacions junts.
143. Rossell Barzelai el veiem escrit indistintament Barzelac, Barcelag i Barzelai.
(Núms. 4, 6, 91, 260, 261, 298, 303, 304, 326).
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Jucef de Tortosa,144 Astrug de Bonafós145 i Astruguet d’en Salamó,146
que comptabilitzen tots junts noranta-vuit instruments.
Però no són tan sols jueus els que exerceixen l’activitat de prestamista, car també s’hi troben inserits assentaments de creditors cristians, alguns dels quals amb nombrosos instruments, com per exemple Pere de Bosc vint-i-sis vegades147 i R. d’Església deu.148
Aquests instruments de debitori dimanats de préstecs no
acostumen a ser a llarg termini. Generalment es fan per un any,149
unes vegades des de la data de l’atorgament i altres a partir de properes diades assenyalades com Santa Maria d’Agost, Sant Miquel,150
Tots Sants,151 Sant Andreu,152 Nadal,153 Carnestoltes i Quaresma,154
Pasqua,155 Sant Joan de juny,156 o Sant Pere i Sant Feliu d’agost.157
A voltes s’atorguen per a un període de 10 mesos,158 o pel de mig
any.159 Escasses vegades es fa per 2 anys,160 i en un sol cas es dóna el
termini de vuit anys.161 Alguna volta, el préstec venç a les properes
ﬁres de Tarragona.162

144. Núms. 114, 115, 137, 150, 166.
145. Núm. 52.
146. Núm. 195.
147. Núms. 244, 245, 246, 247, 252, 264, 266, 267, 268, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294.
148. Núms. 66, 184, 190, 193, 199, 218, 240, 259, 327.
149. Núms. 4, 6, 13, 54, 71, 74, 75, 80, 81, 87, 94, 114, 121, 124, 126, 128, 129, 132,
149, 150, 151, 158, 162, 163, 167, 177, 188, 193, 194, 195, 200, 202, 223, 297, 298, 299, 301,
302, 303, 307, 332.
150. Núms. 8.3, 13, 58, 59, 106, 110, 134, 140, 162, 174, 197, 199, 208, 217, 224,
240, 244, 246.
151. Núm. 228.
152. Núms. 66, 100.
153. Núms. 102, 119, 175, 277.2.
154. Núms. 179, 205.
155. Núms. 86, 97, 156, 233.3, 295.3.
156. Núms. 41, 139, 161.
157. Núms. 142, 145, 183, 184, 193, 218.
158. Núms. 171.
159. Núms. 47, 57, 78, 123, 137, 164, 166, 168.
160. Núms. 44, 53, 248.
161. Núm. 225.3.
162. Núms. 33, 37.4, 155, 174, 205, 206, 233, 324.
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Els debitoris sense termini ﬁxat de pagament del deute —almenys així es desprèn del silenci de la nòtula— no són escassos.163
D’aquesta manera el debitor està a mercè del creditor, car el deute és
exigible immediatament. Alguna vegada aquesta circumstància ﬁns
i tot es fa constar explícitament, convenimus vobis solvere qua ora
volueritis.164
Els pagaments, tant del capital com dels interessos, són sempre
dineraris quan l’instrument pervé d’un préstec. S’acostuma a ﬁxar
els pagaments dineraris en sous i, menys sovint es parla de sous doblencs165o de masmudines contrafactas.166 Una sola vegada trobem
que es ﬁxa el compliment d’un debitori en espècie, però l’origen del
deute pervé d’un adjutori fet de sogre a gendre.167
En els instruments de debitori entre cristians no hi ﬁguren mai
les puges o interessos. En canvi, les veiem sovint en aquest manual
notarial quan els creditors són un o més jueus. En tal casos s’acostuma a ﬁxar el rèdit anyal de vuit diners per lliura, o sia un 3,33%.168
En algun cas, però, trobem convingut l’interès de 8 diners per mes,
que representa el de l’11,5% en un deute de 75 sous durant el termini
d’un any.169 Però aquests imports no eren usuraris, car la constitució
de Jaume I a la cort de Tarragona de l’any 1224 permetia als jueus
aplicar un interès de ﬁns el 20%.
Pel contingut dels assentaments de debitori hom no pot recollir
indicis que hi hagi simulació en l’import que s’atribueix al capital
dels deutes, bé que sorprèn l’existència de prestamistes cristians que
atorguen gran nombre de debitoris per ells sols i sense cap rèdit o
beneﬁci. En un debitori a favor del jueu Astrug de Bellcaire, per 380
sous en termini de mig any i a l’interès de 8 diners per lliura (el 6,6
per cent), hi ﬁgura la clàusula que si passava un any sense retornar el
capital, caldria pagar 440 sous, interessos a part.170

163. Núms. 52, 241, 263, 265.
164. Núm. 327.
165. Núm. 326. Doblenca era la moneda que tenia 2 diners de llei, 88 sous el marc
d’argent.
166. Núm. 341. Masmudina contrafacta és una moneda d’or a la manera de la
moneda aràbiga del mateix nom, però més apreciada que aquesta.
167. Núm. 248.
168. Núms. 4, 10, 11, 12, 54, 55, 57, 58, 74, 78, 80, 171, 200, 242, 323, 340.
169. Núm. 6.
170. Núm. 71.
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La garantia a favor dels creditors per al bon ﬁ i compliment
de l’obligació, alguna vegada s’expressa establint vincles de solidaritat entre els diversos deutors principals, amb la frase quisque pro
toto,171 o bé obligant-se simultàniament debitors i ﬁadors els uns
amb els altres, quisque nostrum debitores et ﬁdeiussores principales obligantes res nostra.172 Entre cristians tan sols, quan el debitori
no procedeix de préstecs, sinó d’altres obligacions com preus de
venda ajornats de pagament, censos en descobert, indemnitzacions
per danys, bestretes per ajudes familiars, dots o escreixos pendents
d’entrega, etc., la garantia es ﬁxa sobre immobles i ﬁns i tot sobre
esplets de les collites.173
Els instruments de debitori que pervenen de préstecs en dinerari, tant de jueus com de cristians, acostumen a contenir la fermança de ﬁadors individuals, en nombre variable d’un,174 dos,175 tres176 o
quatre.177 Poques vegades trobem debitoris sense fermança.178
Habitualment en la clàusula annexa al debitori que conté fermança, s’estableix pacte de solidaritat entre els ﬁadors de tal manera
que cada un d’ells respon de la totalitat del deute cosa que s’expressa
amb els mots quisque pro toto179 en la nòtula, senyal evident que en
aquesta matèria, en la notaria d’Alcover no hi havia entrat la doctrina del dret romà que presumeix tal solidaritat. Alguna volta veurem
pactada la distribució de la responsabilitat entre els ﬁadors, però serà
una cosa gairebé excepcional.180

171. Núm. 190.
172. Núm. 197.
173. Núm. 248.
174. Núms. 10, 13, 33, 47, 49, 54, 55, 57, 59, 66, 72, 74, 75 ,78, 84, 86, 99, 100, 106,
110, 114, 124, 132, 137, 145, 149, 150, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 167, 168, 174, 177 179,
186, 190, 193, 200, 201, 202, 206, 224, 228, 240, 241, 244, 249, 256, 254, 256, 259, 262, 267,
273, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 302, 322.
175. Núms. 6, 11, 12, 22, 28, 29, 41, 52, 91, 119, 126, 134, 135, 136, 139, 140, 148,
164, 171 175, 188, 195, 223, 247, 250, 257, 258, 260, 261, 264, 266, 268, 269, 277.2, 293,
297, 298, 299, 301, 314.
176. Núms. 4, 94, 97, 265, 323, 326, 342.
177. Núms. 69, 324.
178. Núms. 8.3, 156.
179. Núms. 22, 28.2, 29, 33, 41, 58, 66, 68, 72, 84, 86, 94, 97, 106, 110, 140, 145,
155, 161, 162, 174, 205, 231, 233.3, 265, 277.2, 302, 323, 324, 326.
180. «… quisque pro medietate», (núm. 217). En un deute de 500 sous es fa la
següent distribució entre els ﬁadors: B. Martí «pro CC solidos, R. Tarrago pro CC solidos,
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Poques vegades es reforça la garantia del debitori amb un empenyorament, en aquests, alguna vegada s’hi consigna que el creditor
estarà facultat per a vendre l’immoble empenyorat cas que el pagament del deute no s’hagi fet efectiu dins el termini estipulat.181 Alguna
altra vegada, amb la mateixa ﬁnalitat d’assegurar el crèdit, s’afecten
a aquest collites o esplets, sense mudar, però, el fet possessori de la
ﬁnca, amb el pacte exprés que el deutor no els podrà collir ﬁns que el
creditor no hagi rebut la totalitat de la quantitat que se li deu.182 En
aquest darrer cas, no hi ha entrega de la ﬁnca als creditors com en el
típic empenyorament, ni tampoc es tracta d’una anticresi, desconeguda aleshores en aquells verals.
El relatiu retard en la recepció del dret comú que s’observa en
aquest manual notarial fa que en els instruments les fermances no continguin les renúncies de drets corrents en instruments coetanis d’altres
contrades, especialment de la Catalunya Vella, sempre que hi ha obligacions contretes amb ﬁadors, Ací, mai hi trobem la renúncia al beneﬁcium divisionis o dividendae actionis, ni a l’espistola Divi Hadriani.
Ben sovint trobem clàusules de garantia a favor dels ﬁadors posat cas que per l’incompliment del debitor principal els pervingués
algun perjudici, tant si es veien obligats al pagament del deute com
ﬁns i tot per les despeses d’un procediment judicial. Poques vegades
es fa constar en el mateix instrument de debitori183 i és corrent que
s’atorgui en instruments separats,184 que constitueixen el que en les
nomenclatures notarials se’n diu carta de guardar de dany.
*

*

*

Seixanta assentaments d’aquest manual contenen actes de compravenda. La més freqüent és la d’immobles,185 siguin cases o terres.

Vidal Marti pro C solidos», (núm. 206). En un altre instrument, la responsabilitat per la
fermança de 30 sous es consigna «Michael de Fornels per XX solidos, et P. de Pi per X
solidos» (núm. 218).
181. Núms. 120, 183, 327.
182. Núms. 248.
183. Núms. 72, 267, 302.
184. Núms. 4.2, 15, 29.2, 58.2, 124.2, 134.2, 148.2, 175.2, 178, 180.2, 188, 266.2,
308.2, 323.2, 326.2.
185. Núms. 1, 3, 20, 25, 30, 35, 38, 42, 45, 63, 65, 70, 82, 83, 88, 93, 109, 147, 152,
173, 180, 191, 196, 204, 209, 218, 227, 232, 270, 271, 278, 306, 334, 342.
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En general, els immobles són descrits amb l’expressió del lloc, el terme i els seus límits segons els quatre punts cardinals;186 alguna vegada el nom del punt cardinal hi és substituït pel seu respectiu ordinal
I, II, III. La verticalitat del domini, és enunciada una vegada, amb el
començament de la fórmula De abisso;187 en les descripcions predials
rarament hi consta l’extensió superﬁcial, que quan hi és es consigna
en fanecades.188 S’acostuma a fer present si la propietat està subjecta
al domini directe d’algun senyor i gairebé sempre hi ha l’enunciat
d’alguna clàusula ﬁnal deixant salvats els drets de senyoria.189 A voltes, quan no hi ha domini directe sobre l’immoble es consigna el mot
francha.190
Si hi ha pacte d’evicció, l’instrument li dóna el nom de garantia
en el mateix assentament,191 o en un instrument separat a continuació.192 Alguna vegada el venedor presenta ﬁador per respondre de la
legítima pertinença de l’immoble que es ven; d’aquest ﬁador se’n diu
que facit evictionem.193
A més de les vendes d’immobles, en aquest manual n’hi ha
de venda d’una taula o parada en la carnisseria de la vila,194 d’un
obrador o taller,195 d’una participació en una ﬂeca,196 de drets legitimaris,197 drets inherents a dominis directes.198 A vegades la forma
de venda s’aplica a altres institucions, com establiments199 i arrendaments.200

186. Núms. 63, 277.
187. Les fórmules corrents a Catalunya des del darrer quart del segle XII, eren «de
abyssso usque ad celum, ex abysso usque ad summum», etc. Ací ho trobem en l’instrument
núm. 334 tot just enunciat.
188. Núm. 212.
189. Núms. 3, 35, 38, 45, 93, 169, 209, 232, 300, 316, 317.
190. Núms. 20, 109, 117.
191. Núms. 70, 191.
192. Núms. 141,192, 296.
193. Núm. 192.
194. Núm. 5.
195. Núm. 130.
196. Núm. 101.
197. Núm. 159.
198. Núms. 27, 34.
199. Núm. 20.
200. Vegeu el que diem sobre arrendaments.
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El preu d’aquestes vendes apareix sempre, almenys en aquest
manual, expressat en sous. Ben poques vegades trobem pactat el
preu de pagament ajornat201 o substituït per un debitori en instrument separat.202
El manifest retard en la recepció del dret comú en aquesta notaria, tal com ja anem observant en les altres institucions jurídiques,
fa que no hi veiem renúncies que apareixen en instruments coetanis
d’altres indrets, com són les de les accions que prevenen de la lesio
ultra dimidium en el preu, de no haver rebut el diner, peccunia non
recepta, de l’engany, doli o de no haver comptat la moneda, o exceptio
non numeratae peccuniae, del Dret Romà, que ací ni tant sols hi són
insinuades per sigla o frase abreviada. En canvi, trobem excepció de
la cosa no rebuda.203
Les escassíssimes referències al Dret Comú, en aquest liber notularum són com gairebé arreu, clàusules precautòries per tal d’eludir-ne l’aplicació i, per cert, ben sovint mal utilitzades tal volta perquè aquells notaris no eren juristes. En el còdex que estem estudiant,
els esments poden pervenir del model d’algun instrument d’altres
indrets o potser d’algun formulari no emprat en altres documents
enregistrats en aquest liber. En una compravenda de tres peces de
terra204 s’hi diu renuncio omni iuri canonico et civili, scripto et non
scripto, statuto vel statuendo… renuncians totam legem… exceptionem
quod metus causam et doli… et Senatus Consultum Velleiani et beneﬁcio iuri ypothece quam habemus in possessionibus predictis… et nunquam contravenire racione sponsalicii et exovarii... dotis vel alia aliqua
ratione, renunciando iuri ypothecarum quam ibi habeo ad predictam
vendicionem.205 En un debitori on s’inclou expressament la responsabilitat solidària dels debitors principals amb els ﬁadors i la d’aquests
recíprocament,206 s’hi consigna talis sponte, renuncians dotali privilegio et omni iuri canonico et civili, per Evangelica Dei iuro me prefata

201. Núms. 377, 277.2.
202. Núm. 15.
203. Núm. 61.2, «renuntio exceptioni non tradite rei».
204. Núm. 211.2.
205. El Senat Consult Vel·leià ací hi seria inaplicable car no hi ha cap intercessió
de la muller a favor del marit ni d’altres persones.
206. Núm. 330. L’enregistrament no es presenta complet. És la continuació de
la part inserida en un foli precedent, avui perdut, que formava part dels plecs anteriors a
l’actual foli 21.
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inviolabiliter servaturam, nec contraveniam racione dotis vel sponsalicii vel alio quolibet modo.207
*

*

*

No trobem ben qualiﬁcat el contracte d’arrendament. Els pocs
instruments d’aquesta naturalesa es presenten revestits de compravenda temporal. Es venen propietats per a un període de temps, per
dos anys,208 per tres,209 per cinc,210 per sis,211 i ﬁns i tot per nou anys.212
El preus es ﬁxen en sous, i varien força si es tracta d’un hort o una
peça de secà i, sobretot, en atenció a la duració del contracte, ja que
no trobem en això pagaments periòdics. En algun cas de pagament
dinerari baix, s’hi convé l’entrega de part dels fruits.213 Algun cas veiem que l’arrendament es qualiﬁca de venda d’esplets,214 però el llarg
període de duració per varis anus, mostra que no es tracta de la venda
d’una collita que trobem a vegades en altres indrets i èpoques. Els
escassos arrendaments que apareixen en aquest manual ﬁxen el seu
inici i, per tant, la ﬁ segons les anyades pactades, per Sant Miquel de
setembre, Sant Andreu o Nadal.
*

*

*

Una sola vegada215 trobem un contracte de parceria agropecuària ben caracteritzat, en forma de societat. Es ﬁxa per un període de
8 anys. El propietari aporta la terra. La llavor es pagarà a mitges. En
els camps que es plantin de nou, els dos primers esplets seran pel parcer i el producte dels següents es repartirà a mitges. El parcer podrà

207. Es veu clara l’obligació que contrau una dona esmentada, prefata, en la
capçalera de l’assentament avui perduda. En aquest debitori amb vincles de solidaritat
entre els debitors hi ha renúncia dels beneﬁcis de la garantia dotal. No hi ha esment del
Senat Consult Vel·leià i la referència al dret comú s’expressa de manera molt genèrica.
208. Núm. 16.
209. Núm. 160.
210. Núm. 36.
211. Núm. 138.
212. Núm. 332.
213. Núm. 16.
214. Núm. 160.
215. Núm. 187.
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mantenir quatre porcs i quan siguin grossos aquests també seran a
mitges. Es ﬁxa, per l’incompliment, la pena de 100 sous.
En una comanda de bestiar, hom aporta quaranta ovelles i sis
xais, pel termini d’un any, que seran mantinguts i cuidats pel cessionari, bé que els podrà pasturar en un terreny del cedent. L’amo del
bestiar rebrà la meitat de les cries i del formatge i les dues terceres
parts de la llana. Passat l’any, el cedent recuperarà els bestiar, però
el cessionari no tindrà cap responsabilitat pels caps de bestiar que
morin. Es ﬁxa una manlleuta de fermança al cessionari per garantir
que, quan venci el termini establert, retornarà el bestiar i la part convinguda de guanys.216
En la resolució d’una compravenda perquè no s’ha pagat el preu
que s’havia deixat ajornat, s’afegeix una clàusula precautòria d’anullació de l’instrument pel cas que aquest s’hagués arribat a cloure en pública forma.217 En la cancel·lació d’algunes obligacions, es fa, seguint
les antigues fórmules tradicionals, la restitució del títol constitutiu.218
Com a candorosa mesura precautòria de l’eﬁcàcia dels instruments, es fa constar que si en aquests hi faltava alguna clàusula que
pogués ser útil, es vol que s’hi tingui per posada encara que no se
n’hagi fet esment.219
El compliment d’una obligació per mitjà de l’entrega de coses
distintes de les pactades, aliud pro alio, és quelcom freqüent,220 bé
que sense expressió de la nomenclatura de insolutum datio, que no
veurem ﬁns anys després, en plena vigència del dret comú.
En alguns casos, quan s’atorga en nom de ﬁlls menors o per
obligacions d’interessos aliens, es fa constar el compromís de ferho ﬁrmar pels afectats, i si es tracta de ﬁlls, que donaran la seva
conformitat quan tinguin edat per a fer-ho,221 sense que es demani
la vènia judicial.
*

*

*

216. Núm. 172.
217. «Peccuniam non fuit soluta nec possum eam solvere, solo emptionem, et si
carta venditionis publicatam fuerit, irrita sit» (núm. 192).
218. «Cartulam debiti amisi te et tuos absolvo» (núm. 48), «absolvo te ipsis cartulis quas
tibi comandavi» (núm. 61.2), «quod reddad cartulam sponsalici matris mee» (núm. 77), etc.
219. Núms. 24 i 60.
220. Núm. 127, entre altres.
221. Núms. 83, 85, 143, 144, 180.2, 216, 277.3.
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Els testaments ﬁguren en aquest manual en nombre molt reduït.
No passen de cinc, ço que fa diﬁcultosa l’estimació de la realitat de la
institució successòria en l’ambient local d’Alcolver en aquells anys.
Pel contingut d’aquests pocs instruments s’observa l’exclusiva
aplicació de la normativa visigòtica del Liber iudiciorum.222 Tots ells
són nuncupatius davant de notari i escrits per aquest, bé que calia la
posterior publicació coram iudici.223 En cap dels cinc instruments es
consignen testimonis de l’acte, contràriament al que exigirà el dret
comú.224 Tampoc en cap d’ells s’hi veu una explícita institució d’hereu, sinó tan sols les deixes universals de residu admeses per la llei
gòtica.225
En un dels instruments, la muller del testador intervé en l’atorgament, que no és testament mancomunat ni de bon tros, sinó per a
cedir els seus drets sobre un immoble legat a una altra persona.226 En
un altre fa el mateix al marit que, en el testament de la muller, li fa
donació d’un casal amb el seu parament perquè en pugui disposar en
el testament d’aquesta a favor d’una néta.227
Es presenta la deixa d’usdefruit vitalici de la muller al marit i
del marit a la muller,228 a voltes, a condició que la muller no es torni
a casar.229 En algun cas veiem emprada la fórmula que més tard és
tan corrent en els legats d’usdefruit marital de fer la muller domina et
potentissima vite sue.230

222. Era el quart mode d’aquella llei, llib. II, tit.V, llei 11. L’instrument número
60, assegurant una revocació testamentària, retreu que aquesta sortirà efecte encara que el
testament es publiqui, «si inde publicatum fuerit, nullius sit valorem».
223. Si en aquells actes s’hagués aplicat el dret comú, no s’hauria pogut prescindir
dels testimonis, que per al dret romà eren 7 en els testaments atorgats en les ciutats i en
els llocs forans, testaments dels rusticani, no podien ser menys de 5, segons el Codex, llib.
VI, tit. XXV, llei 31.
224. «…dimito omnia mea» (núm. 19); «Dimito etiam nona mea sedentia et
noventia …» (núm. 213); «Omnia alia ea mobilia et inmobilia dimito …» (núm. 255).
225. «Dimito Ospitali ipsum ortum que habeo iuxta I. Bonet et exides ius meum,
et ego Befetta dono ospitali ius meum in ipso ortale» (núm. 21).
226. «Ego Bonetus concedo et dono vobis Alis ipsam staticham integriter vestre
voluntati post obitum mei. Post obitum Boneti ego Alis dimito Guilleme nete mee totam
staticam cum omnibus vasculis et ovenciis que Bonetus michi dimisit» (núm. 215).
227. Núm. 19.
228. Núm. 21.
229. «Dimito Michaelam uxorem meam dominam si non acceperit virum»
(núm. 46).
230. Núm. 21.

MANUAL NOTARIAL D’ALCOVER

221

Observem que en algun d’aquests testaments s’hi contempla la
cessió de l’escreix promès en els pactes nupcials,231 com també hi
veiem substitucions.232
Es respecten els drets legitimaris dels descendents, aplicant-los
indistintament els noms de legitima i de fraresca.233 En cas dels que
han contret segon matrimoni, s’assegura el dret a la llegítima dels
ﬁlls de les primeres núpcies.234
Cada un d’aquests cincs testaments conté els acostumats nomenaments de marmessors, deixes pietoses i benèﬁques, i legats
particulars.
Un d’aquests testaments va ser revocat pel testador al cap de
quaranta dies del seu atorgament.235 Els motius d’aquesta actitud es
desprenen d’altres instruments d’aquelles dates.236
La inserció dels testaments al liber notularum es feia una vegada
difunt el testador, seguint el costum general.237
*

*

*

Els contractes de societat pròpiament dits no són fàcils de trobar
en documentació de temps tan reculats. Ací, se’n troba enregistrat un en
què s’estipulen les aportacions de 400 sous i l’aproﬁtament de dos horts
per part d’un dels atorgants i de 1.100 sous per part de l’altre, i es pacten el repartiment dels beneﬁcis a mitges. La duració de la societat es
deixa indeterminada; durarà mentre les dues parts hi estiguin d’acord i,
en dissoldre’s, cada un recobrarà la seva respectiva aportació.238 Plens
d’optimisme, no preveuen el que cal fer en cas de pèrdues.
*

*

*

231. «Dimito domine Befacte uxori mee sponsalicium suum» (núm. 21). Àdhuc
en el cas que la muller es torni a casar, «si acceperit virum habeat sponsalitium suum»
(núm. 46).
232. «Si aliquis decesserit ante etate maioris dierum, aliis revertatur eiusdem
porcionem» (núm. 19). «bona mea ﬁlii concessa de vita sua revertatur ﬁlie mee» (núm. 21).
233. Núm.19.
234. Núm. 21.
235. Núms. 21 i 60, respectivament.
236. Núm. 61.1 i 61.2.
237. Núm. 56.
238. Núm. 23.
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Entre els contractes innominats, en consta un d’aprenentatge
d’un jove que, després de la mort del seu pare, es posa amb tots els
seus béns en poder d’un sabater per un període de vuit anys, per tal
que aquest li ensenyi l’oﬁci o l’hi faci ensenyar per algú altre. Durant tot aquest temps l’aprenent se sotmet a l’obediència del mestre i
aquest el mantindrà o, a canvi d’això, farà seu el proﬁt dels béns del
jove.239 Aquest és, potser, un dels més antics contractes d’aprenentatge coneguts.
Com a garantia del compliment d’obligacions, es graven, en algun cas, collites o esplets, sense mudar el fet possessori de la ﬁnca,
però amb el pacte que el deutor obligat no podrà rebre’n els esplets
ﬁns que el creditor no hagi rebut l’import del seu crèdit;240 en aquest
cas no es lliura la ﬁnca als creditors com en el típic empenyorament,
ni es tracta tampoc d’una anticresi aleshores no coneguda en aquells
verals.
El repàs d’aquestes institucions i de les altres que es reﬂecteixen
en aquest liber notularum, ens mostra l’aplicació d’una normativa jurídica bàsicament anterior a la recepció del dret comú, ﬁns i tot, quelcom de retard en la introducció d’aquest, amb relació al que veiem
en instruments posats en forma pública d’altres contrades del país,
especialment de la Catalunya Vella.

239.
240.

Núm. 276.
Núm. 248.

MANUSCRITS, INCUNABLES JURÍDICS
I FONS ARCAICS DE LA BIBLIOTECA
DEL COL·LEGI D’ADVOCATS
DE BARCELONA

«Les col·leccions documentals i bibliogràﬁques del Col·legi»,
El Col·legi d’Advocats de Barcelona. El seu patrimoni artístic i documental, Barcelona,
1993, p. 64-85.

El Col·legi d’Advocats de Barcelona es va constituir el 17 de gener de 1833, d’acord amb la Reial Ordre de 27 de novembre de l’any
abans. Era una corporació de nova creació, sense relació amb cap
entitat professional anterior de la qual hagués pogut arrossegar algun fons bibliogràﬁc.1
En les ordinacions fetes ran de la fundació del Col·legi, hom
preveia que, a medida que lo permitan los fondos del Colegio, es podria
crear una biblioteca per a ús dels advocats col·legiats. Però aquesta
biblioteca tardà molt de temps a ser una realitat.
El 12 de juliol de 1838, essent degà Joan M. Ferrer de Montserrat,
amb motiu que s’habilitava una dependència del Palau de l’Audiència
—avui Palau de la Generalitat— per a sala d’espera o de togues dels
advocats, la junta de govern del col·legi acordà l’adquisició d’un lot de
llibres perquè els col·legiats els poguessin tenir a mà en la seva tasca
davant del tribunal. Amb un pressupost de 1.320 rals, aquests llibres
foren el Corpus Iuris Civilis, el Corpus Iuris Canonici, la compilació
de les Constitucions i altres Drets de Catalunya, els decrets del Concili
de Trento, les Siete partidas, la Novíssima Recopilación de las Leyes de
España, el Código de Comercio de 1828, la llei sobre Enjuiciamiento

1. Els capítols atorgats pel rei Martí el 22 d’abril de 1399 sobre matrícula dels
juristes de Barcelona i la creació d’un prior d’aquests, que no era nomenat pels matriculats
sinó amb intervenció del Consell Municipal de la ciutat i del veguer, no persistí després
del Decret de Nova Planta de 1716. L’any 1815 el Consejo de Castilla volgué saber l’opinió
del Col·legi d’Advocats de Barcelona sobre el que s’acostumava fer en l’aplicació del dret
supletori. Com que el Col·legi no existia, calgué que l’Audiència, per sortir del pas, conﬁés
el dictamen a quatre lletrats de la seva conﬁança.
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Civil de 1837, el Reglamento provisional para la Administración de
Justicia de 26 de setembre de 1836 i el Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española. Encara no es podia parlar d’una
biblioteca pròpiament dita, sinó de la llibreria d’una sala de togues
per sortir del pas, tal com més endavant una RO de 26 de març de
1851 la considerava útil per a tenir a mà els codis i lleis en caso de
urgencia.
Al cap de més de 20 anys, el 18 de gener de 1859, essent degà
Pere N. Vives i Cebrià, la junta de govern acordà reforçar amb altres
obres que considerà d’obligada consulta, els llibres de què disposava
en el local de l’ediﬁci de l’Audiència, decidint que fossin los códigos
que faltasen, expressat així amb termes generals, la Colección Legislativa, a més d’alguns altres tan identiﬁcables com la Traducción al
castellano de los Usages y demás Derechos de Cataluña, obra del mateix degà, el durant tant de temps insubstituïble i que tan útil fou
ﬁns als nostres dies Manual del Derecho Civil vigente en Cataluña, de
Josep Antoni Elias i d’Aloy i Esteve de Ferrater; els Commentaria ad
Pandectas de J. Voët; els Commentaria in ius ecclesiasticorum de C.S.
Berardi; Variarum Resolutionum de Jaume Càncer; les Decisiones i
De pactis nuptialibus de P. J. Fontanella, les Leçons de Médecine légale
de Mateu Orﬁla; el Codi de Napoleó i altres llibres jurídics aleshores tan corrents com el vell Tratado del Derecho Militar de España y
sus Indias, de Félix Colón de Larriategui, del qual es feren diverses
edicions que s’anaven posant al dia amb el nom de El Nuevo Colón
(com ho féu Alexandre de Bacardí el 1849); el Librería de escribanos,
abogados y jueces de Josef Febrero, del qual hi hagué moltes edicions
conegudes pel Febrero i pel Febreo novísimo; el Derecho moderno de
Francisco de Cárdenas; Comentarios a las leyes de desvinculación i el
Código Penal concordado y comentado de J. J. Pacheco; el Diccionario
razonado de jurisprudencia y legislación de J. Escriche; les Instituciones prácticas de los juicios civiles del comte de La Cañada, i pocs
llibres més.
En un conjunt d’obres bàsicament de caràcter utilitari, sorprèn
trobar-hi la compra d’una obra purament cientíﬁca com la que l’acord
de la junta de govern anomena el Ducanche, que sembla que no pot
ser sinó el monumental glossari de la baixa llatinitat de C. du Fresne,
senyor Du Cange, que s’havia reeditat en deu volums a París, des de
l’any 1840 al 1850. L’any 1860, es tornava a adquirir el Corpus Iuris
Civilis, el maneig del qual era imprescindible als juristes.
Així, amb un limitat repertori bibliogràﬁc d’urgència, el propi
de la llibreria d’una sala de togues per a la seva utilització immediata
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a la palestra jurídica, sorgia la base de la que havia de ser una de les
més importants biblioteques jurídiques d’Europa.
Però el moment precís de la creació de la Biblioteca del Col·legi
d’Advocats de Barcelona cal ajornar-lo ﬁns al deganat de Vicenç Rius
l’any 1863.
La RO de 7 de juny de 1859 autoritzava els col·legis d’advocats
per a esmerçar la quarta part del producte de les pòlisses de validament de procures en l’adquisició de llibres per a formar les seves
biblioteques. En reunió de la junta de govern de la corporació del dia
20 de febrer de 1863, a proposta del seu diputat tercer Manuel Duran
i Bas, s’acordà fer ús del que permetia aquella reial ordre, i crear una
biblioteca en lloc apte i oberta en hores còmodes per als advocats.
Aleshores el Col·legi disposava només de 300 llibres i d’una existència
en diner procedent del producte dels validaments. L’adquisició de
nous llibres i l’organització de la biblioteca foren conﬁats al mateix
Duran i Bas, i al lletrat Ignasi de Castells i de Bassols.
Des d’aleshores, fer la història del Col·legi d’Advocats de
Barcelona —d’això ens en dóna una bona mostra el magníﬁc i puntual estudi d’Enric Jardí—2 equival a historiar la seva biblioteca, la qual
anava essent la preferent preocupació de successius degans i juntes
de govern de la corporació, tant pel que feia a l’adquisició de nous
fons bibliogràﬁcs com a la seva digna instal·lació en les diferents seus
que ha tingut el col·legi, ﬁns a l’actual i modèlica biblioteca que ocupa l’espai més noble de l’ediﬁci. La política iniciada l’any 1863 de cara
a la biblioteca, amb la qual aquesta s’ha anat incrementant tant per
les adquisicions a títol de compra com per les generoses aportacions
de molts col·legiats,3 s’ha mantingut incessantment, a l’ensems que, a
mesura que avança en la seva creixença, s’ha anat dotant de personal
tècnic i dels corresponents catàlegs.4

2. JARDÍ, E., Història del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Barcelona, 1989.
3. Aquests fons es començaren a formar a darreries del segle passat. En la seva
més gran partida provenen de donatius de col·legiats, com Guillem M. de Brocà, Ernest
Moliné i Brasés, Eduard Toda, R. Gay de Montellà, J. Farré Duat i molts d’altres i, ﬁns i
tot, de persones alienes al Col·legi, com Francesc Montsalvatge i Fossas, i el bisbe Torras
i Bages. Altrament, la corporació portava a cap una encertada política d’adquisicions per
compra. En algun cas s’adquireixen gairebé biblioteques senceres, com per exemple en
l’avantatjosa compra de la de Valentí Almirall en la qual s’arrossegaren molts llibres que
foren de P.N. Vives i Cebrià.
4. a) Colegio de Abogados de Barcelona / Catálogo de las obras existentes en la
Biblioteca / Año 1908 / Imprenta de Henrich y Ca. en C.
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Personalment, no puc deixar de recordar Baltasar Cardoner,
que abans dels terribles anys 1936-1939 fou eﬁcaç cap d’aquesta biblioteca, tant pel que fa a la política d’augment del tresor bibliograﬁcohistòric com pel seu guiatge dels que aleshores començàvem a
introduir-nos en la història jurídica de la nostra terra.
Però el tema essencial de la nostra tasca en aquestes ratlles no
és la de donar notícia d’aquesta important biblioteca, altrament coneguda arreu, sinó tan sols de divulgar el seu tresor bibliogràﬁc en
manuscrits i edicions arcaiques, que han arribat a constituir una de
les seves seccions més importants.
* * *
Dins el patrimoni bibliogràﬁc del Col·legi d’Advocats de
Barcelona, hi ﬁgura en primer lloc, per dret propi, un conjunt de manuscrits, gairebé tots jurídics, potser no molt nombrosos, però d’extraordinari interès per a la història del dret de Catalunya.
Aquests còdexs manuscrits daten del segle XIV al XVIII, i algun
conté tractats actualment inèdits. Per tal de presentar un resum expositiu d’aquests manuscrits, hem fet prèviament la descripció codicològica de cada unitat anterior al segle XVII, tot refent el que hem
considerat necessari dels vells catàlegs. En aquesta tasca hem comptat amb l’acurada participació del nostre col·lega i eﬁcient arxiver
Hug Palou i Miquel.
Per a comprendre millor el contingut d’aquest conjunt de llibres
manuscrits, els relacionem a continuació de manera succinta. Ens limitem a compendiar la més extensa descripció de la qual hem parlat
abans, que si s’hagués volgut desplegar en la seva integritat hauria
exigit un volum separat. A continuació, a la ressenya de cada còdex,
esmentem, entre claudàtors, el número que li correspon a la secció
de Reserva de la Biblioteca.

b) Colegio de Abogados de Barcelona / Catálogo de los principales artículos publicados
en las revistas de la Biblioteca / Año 1909 / Imprenta de Henrich y Ca. en C.
c) Il·lustre Col·legi d’Advocats de / Barcelona / Catàleg de la Biblioteca, II / 1909-1932
/ Barcelona, Mallorca 283 / 1934.
d) Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona / Catálogo de la Biblioteca / 1850-1950 /
Autores / Barcelona / Sede corporativa (Mallorca-Lauria) / 1952.
e) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona - La nostra biblioteca (díptic), Barcelona
(gener 1990).
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1. Còdex en pergamí, sense titulació especial. 25 folis + 4 de
guardes. 157 × 228 mm. Lletra gòtica librària de mitjan segle XIV i text
a dos corondells. Presenta rúbriques en vermell, caplletres (blaves
amb ﬁligranes vermelles que alternen amb les vermelles de ﬁligranes
blaves), orla amb imbricacions, alternant blaus i vermells; al començament de cada capítol, lletres majúscules amb la mateixa alternança. Als folis 1-23, una versió catalana dels usatges: Comensen los usatges de la Cort de Barchiona. Foli 24, notícies coronològiques sobre el
regnat de reis francs. Foli 24v, notícies de conquestes dels comtes de
Barcelona i reis d’Aragó. Foli 25v, notícies sobre eclipsis, escrites en
lletra del segle XVII. Coberta de cartró folrada de pell decorada amb
repussats del segle XVI, on hi ha un escut que presenta cinc estrelles
al camper. [R. 247]
2. Còdex en paper: Usatges e gesta comitum, 237 + 4 de guardes. 201 × 278 mm. Lletra gòtica librària del segle XIV. Tinta negra,
però amb les rúbriques, caplletres i calderons en mini; reforç d’algunes majúscules en color groc. Ha perdut 24 folis i els conservats
mantenen l’antiga foliació. Per manca del foli 1r, comença al 2 amb
l’acabament de l’usatge Hec sunt usualia, des de les paraules: e Huc
Dalmau de Cervera, seguint la versió catalana dels usatges, ﬁns al foli
23. Als folis 24-52, constitucions, capítols i actes de pau i treva. Al foli
53, relació dels reis de França. Folis 59-66, Costumes de Catalunya i
commemoracions de Pere Albert. Folis 67-107, tractat Hobra de vassall, dels alcayts e dels jutges que deuen jutjar. Folis 108-120, tractat
d’Ordonament de les batalles. Folis 121-137, miscel·lània amb constitucions i privilegis (inclòs el Recognoverunt proceres) des de Pere II
a Alfons III. Folis 238 ﬁns al 261, una versió catalana dels Gesta Comitum Barchinonensium, que comença: En nom de Ihesuchrist e de
la gloriosa nostra dona sancta Maria sia, amen. Aquest libre mostre la
veritat del primer comte de Barsalona; i acaba amb qui morí menys
d’infants. Coberta de post de fusta i llom de pell, tanca de llautó i corretja; sobre la post davantera, un retall de pergamí enganxat conté el
rètol del manuscrit tal com l’hem esmentat al principi. [R. 282]
3. Còdex en paper. 237 folis + 12 de guarda. 213 × 300 mm.
Lletra gòtica del tombant dels segles XIV-XV. Tinta negra i inicials i rúbriques en vermell. Escrit a dos corondells ﬁns al foli 189. Comença
el foli 1r amb els usatges en llatí, sota la rúbrica d’Usualia Bachinone.
Als folis 22-26, constitucions conciliars tarraconenses. Folis 26-205,
miscel·lània de constitucions, pragmàtiques, ordinacions, privilegis,
costums feudals, convenis i altres matèries des del segle XII al regnat de Pere III. Folis 206-210, índex repertori de pragmàtiques reials.
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Folis 211-225, constitucions, pragmàtiques, resolucions i aforismes.
Folis 226-227, calendari, fragments evangèlics, butlla de Benet XIII
del 1398. Foli 228v, índex de corts amb indicació del lloc del manuscrit on se n’ha fet esment. Del foli 229 al ﬁnal, remeis, aforismes,
dictàmens, pragmàtiques, normatives i dades útils en matèria de pau
i treva, i immunitat eclesiàstica. Coberta de posts de fusta, folrada
de pell repussada, amb ornamentació de daurat amb la creu de Sant
Jordi en vermell; cantoneres metàl·liques als angles externs i tanques
també de metall; al llom, Usatici Barchinone et alia iura. Aquesta enquadernació sembla ser de començament del segle XX. [R. 188]
4. Fragment de còdex en paper. 2 folis + 6 de guarda. 152 ×
249 mm. Lletra gòtica librària del segle XV. Foliat en xifres aràbigues,
mostra que pertany als folis 11 i 12 del manuscrit del qual procedeix.
Comença Ordinations fetes sobre los testaments sagramentals e la crida d’elles. Foli 12, De testamento sacramentali et capitulum a privilegio
recognoverunt proceres abstractum. Foli 12v, Privilegium per illustrissimum dominum Martinum regem Aragonum honorabilis consiliariis
civitatis Barchinone concessum eligendi et creandi anno quolibet certo
die duos notarios in priores notariorum civitate prefate. Coberta de
cartró folrat de pergamí, amb daurats. A una cara, l’escut amb la
Creu de Sant Jordi i, a l’altra, el de Guillem M. de Brocà; relligat a
començament del segle XX. [R. 408]
5. Còdex en paper. 11 folis + 4 de guardes. 163 × 245 mm.
Lletra gòtica librària del segle XV. Sense foliació originària. Foli 1,
Aquesta és la elecció de la Loge dels honorables Cònsols de la Mar de
Barchinona, que es clou al foli 11v, amb el trasllat s/d del notari de
Girona Nicolau Roca, tret d’un altre trasllat datat el 1347. Coberta de
cartró folrat de tela.5 [R. 404]
6. Còdex en paper. 76 folis + 2 de guardes. 220 × 312 mm. Lletra de tendència humanística amb marcada inﬂuència de la gòtica
bastarda, mitjan segle XV. Al primer full, que fa de guarda, en lletra
del segle XVII, s’adverteix que és Libro de privilegios concedidos a Santa
Maria de Besalú, a totes dues cares conté cronologies fabuloses i una
relació dels comtes de Besalú, de la qual es confessa autor el notari
d’aquella localitat, Joan Baptista Font. El manuscrit conté, sense tí-

5. Publicat per MOLINÉ I BRASÉS, E., «L’antic ordre judiciari observat en la Cort dels
Cònsols de la Mar de Barcelona», Revista Jurídica de Catalunya, juny-setembre de 1917.

MANUSCRITS, INCUNABLES JURÍDICS I FONS ARCAICS...

231

tol especial, un cartoral del monestir de Santa Maria de Besalú, que
comprèn documentació des del segle X ﬁns entrat el segle XV, quan
es confeccionà la part fonamental del manuscrit. Presenta algunes
notes marginals afegides als segles XVI i XVII. Coberta de pergamí reutilitzat d’un diploma de l’any 1416, que probablement no fou l’originària del còdex. Escrit damunt aquesta coberta, es torna a insistir
erròniament, en lletra del segle XVII, que és un Libre de privilegis del
priorat.6 [R. 406]
7. Còdex en paper. 193 folis + 1 de portada afegida i 4 de guarda. 204 × 293 mm. Lletra cursiva humanística de principis del segle
XVI. El manuscrit, segons es desprèn del rastre d’una foliació antiga,
ha perdut els seus primers 138 folis. Miscel·lània jurídica sense títol,
bé que en el full incorporat del primer quart del present segle que li
fa de portada, diu en lletra capital impresa el següent: Col·lecció de
franqueses, provisions, privilegis y cartas reals etc. de la ciutat de Gerona y de sa vegueria, etc. Juntament amb això, presenta ordinacions,
sentències i tota mena de preceptes, costums, documentació complementària de la sentència arbitral de Guadalupe, la falsa donació de
Constantí a la Santa Seu, la butlla in Coena Domini, notícies curioses, etc., amb il·lustracions a base de dibuixos ingenus, escuts, personatges, mariners, mercaders, jueu amb vestidura cerimonial, etc.
Se’n confessa autor Antoni Vicens, escrivà de la cort reial de Girona,
que explica la recollida de documentació, en què comença a treballar
l’any 1510 i deixa acabada la tasca el 25 d’abril de 1513. [R. 416]
8. Còdex en paper. 43 folis + 2 d’índex + 4 guardes. 198 × 290 mm.
Escriptura cursiva humanística d’inicis del segle XVI. Li manquen els
5 primers folis. Miscel·lània de textos jurídics, no presenta el títol
del conjunt. Dins la varietat del seu contingut, aquest es refereix a la
ciutat de Girona i la seva vegueria en gran part. Ordinacions, privilegis, col·lecció consuetudinària gironina de Tomàs Mieres, sentències,
lletres reials, notícies, consells, aforismes, ordinacions processals del
vescomtat de Cabrera, arbitrament de Guadalupe de l’any 1486, relació dels condemnats en aquest i documentació del sindicat remença,
taxacions i dictàmens breus. Es confessa autor d’aquest aplec Antoni
Vicens, escrivà de la cort reial de Girona, que l’escriu l’any 1515. Relligat a inicis del segle passat, es procedí a una restauració d’aquest

6. PONS I GURI, J. M. i PALOU I MIQUEL, H., Un cartoral de la canònica agustiniana de
Santa Maria del castell de Besalú (segles X-XV), Barcelona, 2002.
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manuscrit. Coberta de cartró folrat de pergamí, decorada amb daurats on hi ﬁgura l’escut de G. M. de Brocà.7 [R. 273]
9. Còdex en pergamí. 30 folis + 4 de guardes + 1 de portada.
223 × 324 mm. Lletra instrumentària humanística dels segles XVI i
XVII. Els 4 folis que li fan de guarda, un plec de pergamí abans i un
altre després del text, havien format part d’un lliçonari martirologi escrit amb tinta negra en lletra librària de la segona meitat del
segle XV, amb rúbriques i lletres capitals en mini; aquestes guardes
sembla que ja haurien format part del primer relligat del manuscrit,
com ho mostra una nota posada al verso de la darrera guarda, en
lletres del tombant del segle XVI-XVII que diu R(eial)privilegi del senyor
rey Alfonso y Jaume. El foli que fa de portada diu així: Llibre de privilegis reals concedits per los sereníssims reys als habitants en los térmens
de les Franqueses del Vallès, Maresma y Llobregat, Corts de Sarrià y
Quadra de Sant Just Desvern, bisbat de Barcelona. Dominus utilis et
propietarius scribaniae Curiarum de Sarria et quadres de Sancti Iusti
Desvern, Petrus Paulus Vives notarius publicus Barcinonae.
Aquest esment al notari Pere Pau Vives (1620-1675) no té res a
veure amb l’autoria del manuscrit, sinó a la pertinença. Des del foli
següent van apareixent trasllats en forma pública de diversos privilegis atorgats de l’any 1267 al 1599. El primer d’aquests trasllats
l’autoritza el notari Francesc Pedralbes de Barcelona i el testiﬁquen
dos connotaris el 7 de febrer de 1575. Nous trasllats, també amb testiﬁcació d’altres fedataris, els van lliurant els notaris Bartomeu Balle
(16 de juny de 1580), Macià de Déu (28 de març de 1602) i Antic Terra
(24 d’agost de 1621). Coberta moderna de cartró folrat de tela color
sèpia engomada, amb la inscripció en daurat: Llibre de privilegis reals concedits per los Sms. Reys als habitants en los termes dels Vallès,
Corts de Sarrià y St. Just Desvern, bisbat de Barcelona. [R. 402]
10. Còdex en pergamí, 56 folis + 1 làmina, 219 × 302 mm. Bellament cal·ligraﬁat en tinta negra amb la característica escriptura
humanística castellana del segle XVI. La caixa d’escriptura, pautada en vermell. Començaments de paràgraf en lletra daurada sobre
fons rectangular, on es combina el color grana amb el blau fosc. La

7. Utilitzat per COTS I GORCHS, J., Constitutiones Dioecesis Gerundensis, Barcelona,
1929 i «Unes ordinacions inèdites del vescomptat de Cabrera», Revista Jurídica de
Catalunya, XXXIV, 1928, p. 70; i per PONS I GURI, J. M., Les col·leccions dels costums de
Girona, Barcelona, 1988 i «Ordinacions processals del vescomtat de Cabrera», Recull
d’estudis d’història jurídica catalana, vol. III, Barcelona, 1989, p. 79-90.
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làmina, avantposada al text, conté un escut d’armes en la pintura
del qual participen el daurat i els colors a l’oli i al tremp. Es tracta
d’una executòria d’hidalguía a favor de Martín Gómez el Viejo i dels
seus nebots, Juan i Martín Gómez, amb la sanció reial de les proves
a Valladolid el 12 d’octubre de 1589 i diligències d’execució al lloc
d’Oyon el 5 de desembre del mateix any. Comença en lletres daurades
amb el nom del monarca Don Felipe por la gracia de Dios, etc. i acaba
al foli 56 recto per Cebrian de Buselae. Coberta de cartró folrat de pell,
amb decoració de repussats i daurats, coetània del manuscrit. No
presenta títol. [R. 386]
Entre altres manuscrits d’aquesta biblioteca, posterior al segle
XVI, cal fer esment especial del següent:
11. Còdex en paper. 102 folis. 206 × 300 mm. Lletra cursiva
acurada del tombant dels segles XVII al XVIII. Del foli 1 al 41 la compilació consuetudinària gironina de Tomàs Mieres, Usantiae et consuetudines civitatis Gerundensis tractae a libris peritorun et usibus
observatae et in hanc compillationem redactae. A continuació, ﬁns a
l’acabament del manuscrit, sentències (entre elles la de Guadalupe
de 1486), pragmàtiques, concòrdies i normativa diversa característica de les terres gironines. Al ﬁnal del recull, una nota del copista
fa saber que és Jaume Solà. Enquadernació moderna en pergamí.8
[R. 415]
*

*

*

Els llibres i opuscles arcaics d’aquesta biblioteca ofereixen un
conjunt ben notable. En primer lloc, farem esment dels d’estampació
anterior a l’any 1501, o sia als qualiﬁcats d’incunables. Semblantment
al que esdevé amb els manuscrits, ací hi preponderen les edicions de
matèria jurídica. Molts d’aquests llibres són peces molt selectes, bona
part de les quals és també una mostra de mestratge tipogràﬁc amb
identitat d’obra d’art.
Tal com hem fet amb els còdexs manuscrits, atesa la ﬁnalitat
divulgadora d’aquest recull, la relació d’incunables que donem a continuació es redueix a resumir les descripcions més completes que
prèviament hem dut a terme amb el company Palou.

8.

Utilitzat per PONS I GURI, Les Col·leccions de Costums de Girona, cit.
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També, entre claudàtors, tal com hem fet abans, donem la designació del número de cada unitat a la secció de reserva. De pas,
hom podrà identiﬁcar cada incunable, àdhuc en el cas, no insòlit, que
es trobi relligat amb altres estampacions.9
A [Petrus Lombardus], Sententiarum libri IV. Paper. 227 folis
+ 9 de guardes. 207 × 291 mm. Caixa de text: 168 × 238 mm, a dos corondells. Tipus gòtics. Caplletres i calderons pintats a mà, amb alternança de vermell i blau (Basilea, 1486). Colofó: Anno Domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, octavo nonas marcii, textum
sententiarum, non attramentali penna cannave, sed quadam ingeniosa
arte imprimendi, cunctipotente aspirante Deo, in egregia urbe Basileense. Nicolaus Kesler. Coberta de cartró folrat de pell amb repussats,
que al llom té la indicació Textus Sententiarum 1486. [R. 472]
B [Ioannes de Lignano]. Tractat de les hores canòniques. Sense paginar. Comença Repetitio .c. dignum de Cale. mis. in cle. per dominum Ioannem de Lignano. Paper. 4 folis. 260 × 390 mm. Caixa
de text: 164 × 290 mm. A dos corondells. Tipus gòtics. Caplletres en
blanc (Pavia, 1488). Colofó: Impressum Papie per Ioannem Antonium de Biretis et Franciscum Ghyrardengum, MCCCCLXXXVIII, die XII
mensis februarii. Relligat en vuitè lloc en el còdex S d’aquesta relació.
[R. 180]
C [Concordia discordantium canonum]. Paper. 517 folis + 5
guardes. 168 × 224 mm. Caixa de text: 138 × 192 mm, a dos corondells i glosses. Tipus gòtic. Rúbriques i inicials en vermell. Edició
molt acurada (Venècia, 1489). Colofó: Divinus Decretorum codex, impressum Venetiis, impensa ac diligentia Thome de Blavis de Alexandria
feliciter explicit, annus salutis christiane millesimo CCCCLXXXVIIII,
die VI februarii, Innocentio octavo pontiﬁce maximo, Augustino Bardabico inclyto venetorum principes. Coberta de cartró folrat de pergamí; al llom: Concordi. Canonum. [R. 194]
D [Laurentio de Ridolﬁ]. Tractat De usuris - Incipit tractatus
continens materiam usurarum editus et compositus a clarissimo V.I.
interprete domino Laurentio de Rodulphis, etc. Paper. 44 folis. 260 ×
391 mm. Caixa de text: 222 × 319 mm, a dos corondells, amb alguna glossa. Tipus gòtics (Florència, 1490). Colofó: Finis solemnissimi
tractatus de usuris et materie… impressi impensis nobilium iuvenum

9. Aquests relligats irregulars són anteriors a la incorporació de l’incunable a
aquesta biblioteca.
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Bastiani et Raphaelis ﬁliorum Ser. Iacobi de Orlandis, anno a Nativitate Domini MCCCCLXXXX die XVIII februarii. Ad laudem Individue
Trinitatis gloriosseque matris virgine Marie. Relligat el novè al còdex S
d’aquesta relació. [R. 180]
E [Marsilio Ficino], Comentaris a l’obra de Plotí. Paper. 440
folis + 1 de guarda. S.p. 215 × 333 mm. Caixa del text: 142 × 248 mm.
Caplletres en blanc. Comença per la traducció que l’autor fa de la biograﬁa de Plotí escrita per Porﬁri. Tipus gòtics (Florència, 1492). Colofó: Magniﬁco sumptu Laurentii Medicis patriae servatoris, impressit
ex archetypo Antonius Miscominus, Florentiae anno MCCCCLXXXXII
nonis maii. Coberta de cartró folrat de pergamí, al llom: Plotini opera.
[R. 395]
F [Nicola Tedeschi], In quinque Decretalium libri commentaria
(… cuncta optimis glossis seu additionibus clarissimi iuris utriusque
doctoris domini Bartholomei de Bellenzinis et aliorum insignis virorum…). Paper. 537 folis + 4 de guarda. 259 × 394 mm. Manca el primer foli. Caixa de text: 206 × 328 mm. Tipus gòtics. A dos corondells,
amb notes i glosses. Caplletres en blanc, advertides per petites minúscules (Venècia, 1492). Colofó: Ultima pars clarissimi ac famosissimi doctoris domini Abbatis Panormitani super quarto scilicet quinto
Decretalium, hic ﬁnit die XX augusti… Impressa Venetiis impensa et
cura interregimorum virorum magistri Gabrielis Brixiensis ac Dionysii
de Bertochis de Bononia. Et in primis diligenter emendata ad laudem
Dei et commumem utilitatem. Coberta de cartró folrat de pell amb el
nom i l’emblema del Col·legi d’Advocats de Barcelona; al llom, Super
quarto et quinto Decretalium lectura. [R. 177]
G [Alexander Scoti (?)], Incipit vocabularium iuris. Paper. 75
folis. 215 × 310 mm. Caixa de text: 162 × 239 mm. A dos corondells.
Sense caplletres (Venècia, 1491). Colofó: Vocabularium iuris impressum Venetiis, mandato domini Octaviani Scoti civis Modoetiensis, artiﬁcio atque elucubratione magistri Boneti de Locatellis Bergomensis,
ﬁnitum est feliciter penultima maii 1491. És el primer de diversos llibres relligats en el mateix volum, amb coberta de pergamí i 4 guardes
de paper d’època recent; al llom: Bolognia. In Decretum. [R. 372]
H Instituta, cum sumariis. Paper. 191 folis + 1 de guarda. 118
× 169 mm. Caixa de text: 90 × 143 mm, a dos corondells. Rúbriques
i inicials majúscules en vermell (Venècia, 1493). Colofó: Impressum
Venetiis per Hieronymum de Paganinis Brixiensem. Anno Incarnationis Domini MCCCCLXXXXIII, die XXVIIII martii. Coberta de fusta
folrada de pell repussada i tanques metàl·liques. [R. 249]

236

J. M. PONS I GURI

I [Constitucions de Ferran II en la Cort General celebrada amb
els catalans a la ciutat de Barcelona l’any 1481]. Paper. 51 folis. 205
× 291 mm. Caixa de text 107 × 191 mm. Foliació a mà que comença
amb el número 23. Lletra gòtica. Proemi: In nomine Domini nostri
Iesuchristi. Pateat universis quod cum nos Ferdinandus Dei gratia etc.
No dóna indicació de lloc i data d’impressió, bé que Guillem Maria
de Brocà creu que és estampació barcelonina de Spindeler o de Posa
del mateix any 1481.10 Titulació manuscrita Constitutions fetes per lo
il·lustríssimo e sereníssimo lo senyor rey don Ferrando segon, rey de
Castella, de Aragó, etc. en la primera cort de Catalunya celebrada en
Barchinona en lo Capítol de la Seu a VIII dies del mes de octubre de
l’any MCCCCLXXXI. Relligat amb altres opuscles dels quals aquest
ocupa el primer lloc. Coberta de cartró folrat de pell repussada; al
llom: Constitucions de Cathalunya I Quaderns. [R. 193]
J Constitutiones fetes per lo il·lustríssimo e sereníssimo senyor
Rey don Ferrando, Rey de Castella, de Aragó, etc. En la segona cort de
Cathalunya Celebrada en Barcelona En l.any Mil CCCCLXXXXIII. Paper. 28 folis. 210 × 291 mm. Caixa de text de 126 × 199 mm. Lletra gòtica. Al full davanter, Constitutions de Cathalunya i escut reial. Portada
artística (Barcelona, 1494). Colofó: Divina favente clementia ﬁnitum
et terminatum est hoc opusculum Constitutionum in principalissima
et excellentissima civitate Barchinone, Principatus Cathalonie, per reverendum magistrum Ioannem Rosenbach alemanum de Haydelberch.
Sub anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto die
vero XIIII mensis februarii. Al verso del foli 28, notes manuscrites de
la primera meitat del segle següent. Relligat a continuació de l’opuscle que precedeix en ordre i en el mateix volum. [R. 193]
K [Constitucions de Catalunya]. Paper. 342 folis numerats amb
impressió de xifres romanes + 32 d’índexs i proemi + 9 de guarda. 190
× 269 mm. Caixa de text irregular amb 136 × 228 mm de mitjana. Índexs i proemi, text seguit. Constitucions, folis 1-247 a dos corondells.
Pragmàtiques, text seguit ﬁns al ﬁnal. Comença Taula e sumari molt
útil dels títols en general, etc. Proemi Com per ordinatió de les corts
generals. Sense portada. L’espai destinat a caplletres resta en blanc i
presenta la senzilla indicació d’una petita minúscula. No hi ﬁgura la
làmina de la cort que presenten altres exemples. Sense colofó. Correspon a l’edició de Barcelona de l’any 1495 atribuïda a P. Michael i

10. BROCÀ, G. M. DE, Taula de les Stampacions de les Constitucions y altres Drets de
Catalunya, Barcelona, 1907, p. 25. Cal situar-lo entre 1481-1494.
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D. de Gumiel.11 Coberta de fusta folrada de pell repussada adornada
amb un escut on hi ha la creu de Sant Jordi. [R. 257]
L [Pietro Baldo de Ubaldis], Tractatus perutilis excellentissimi
iuris pontiﬁcii et cesarei doctoris Baldi novelli de Bertolinis de Perusio
De dotibus et dotatis mulieribus et earum iuribus et privilegiis et cetera.
Paper. 108 folis, guarda. 261 × 392 mm. Caixa de text: 196 × 305 mm,
a dos corondells. Lletra gòtica. Caplletres en blanc. Al primer foli titulació en vermell i gravat que representa sant Pere. Índexs (Venècia,
1496). Colofó: ...elaboratus et emendatus Venetiis, expensis et ingenio
Paganini de Paganinis, sub anno salutifere Incarnationis domini nostri
Iesuchristi MCCCCXCVI die vero IX martii. Relligat el quart al còdex
S d’aquesta relació. [R. 180]
M [Lodovico Bolognini], [In Decretum]. Paper. 94 folis. 216
× 310 mm. Caixa text: 145 × 227 mm, a dos corondells. Tipus gòtics
(Bolonya, 1496). Colofó: Impressum in alma ac inclita civitate Bononie, per me Ugone de Rugeriis, sub divo ac illustri principe et domino
D. Ioanne secundo Bentivolo Sfortia Vicecomiti de Aragonia, serenissime lige armorum gubernatori dignissimo, etc. Anno ab Incarnatione
domini nostri Iesu Christi MCCCCLXXXXVI die XXIII septembris. Relligat el segon amb l’incunable G. [R. 372]
N [Vitalis de Gambanis], Tractatus clausularum. Paper. 72 folis + 4 de guarda. Caixa de text: 201 × 303 mm, a dos corondells. Tipus gòtic. Caplletres en blanc (Venècia, 1498). Colofó: Finis est operis
clausularum quod est satis copiosum et utile in manu propriata tam in
iudicando quam in advocando et legendo, ubi sunt exquesite auctoritates doctorum et iurium. Impresum Venetiis a Philippo Pincio mantuano. Anno Domini MCCCCXCVIII die XXVI aprilis, regnante serenissimo domino Augustino Barbadico invictissimi venetorum senatus duce
felicissimo. Finis Laus Deo. Coberta de cartró folrat de pell repussada
amb l’emblema del Col·legi d’Advocats de Barcelona, al llom Vitalis
de Gambanis – Tractat. Clausul. [R. 178]
O [Battista de Santo Blasio], Singularis tractatus Centum
Questionum continentium centum differentias inter arbitratorem, etc.
Paper. 15 folis. 260 × 393 mm. Caixa de text: 196 × 304 mm, a dos
corondells. Tipus gòtics. Caplletres en blanc (Venècia, 1498). Colofó:

11. FONT I RIUS, J. M., Estudi introductori a l’edició facsímil de les Constitucions
i altres drets de Catalunya. (Incunable de 1495), feta pel Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988, p. LXVI.
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Explicit solemnissimus tractatus centum questionum de centum differentiis arbitrum et arbitratorem compilatus per clarissimum utriusque iuris doctorem dominum Baptistam de Sancto Blasio de Patavio.
Impresus quoque est Venetiis per me Paganinum de Paganinis, die IX
mensis maii MCCCCXCVIII. Relligat en segon lloc al còdex S. [R.
180]
P [Battista de Santo Blasio], [Tractatus correlativorum]. Paper.
6 folis. 261 × 393 mm. Caixa de text: 197 × 305 mm, a dos corondells.
Tipus gòtics. Comença: Incipit tractatus correlativorum singularis de
novo compilatus per me Baptistam de Sancto Blasio de Padua utriusque iuris doctorem. In presentiarum iura civilia legentum in felici studio patavino de anno MCCCCLXII. Espai per a les caplletres en blanc
(Venècia, 1498). Colofó: Quequidem tractatum Paganinus de Paganinis die XI mai MCCCCXCVIII impresit feliciter. Relligat en tercer lloc
al còdex S d’aquesta relació. [R. 180]
Q [Battista de Santo Blasio], Tractatus de privilegiis dotalibus
et que specialiter circa dote statuta sunt, tam respectu ipsarum dotium
quam respectu viri vel mulieris. Paper. 12 folis. 260 × 391 mm. Caixa
de text: 198 × 304 mm. Dos corondells. Lletra gòtica. Espai destinat a
les caplletres en blanc (Venècia, 1498). Colofó: Impresumque est idem
tractatus in Venetiis per Paganinum de Paganinis, die IX mensis maii
MCCCCXCVIII. Relligat en cinquè lloc del còdex S d’aquesta relació.
[R. 180]
R [Angelo d’Arezzo], Lectura eximii doctoris domini Angeli Aretini super Institutis noviter revisa. Amb rúbriques i paragraﬁa
de Francesco d’Arezzo. Paper. 196 folis + 5 de guarda. 282 × 417
mm. Caixa de text: 201 × 318 mm, a dos corondells. Índexs (Venècia,
1499). Colofó: Impressa Venetiis a Philippo Pincio mantuano, regnante serenissimo D. Augustio Barbadico invictissimi Venetiarum Senatus
duce felicissimo. Anno domini 1499, die 3 octobris. Coberta de cartró
folrat de pell repussada, amb el nom i emblema del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Al llom: Angelus Aretini. Lect. Super Instit. Novi.
revisa. [R. 179]
S [Antonio Corsetti], De potestate ac excellentia regia, una cum
Tractatu de minimis, de verbis geminatis, de privilegio pacis, de fallentis ad regulam «spoliatus ante omnia» et de materia trebellianice.
Paper. 29 folis. 260 × 393 mm. Caixa de text: 220 × 317 mm, a dos
corondells. Tipus gòtics. Espai per a les caplletres en blanc (Pàdua,
1499 ?). Colofó: Summarium Maiestatum Hispanie humillius ac devotissimus cliens servitor Antonius Corsettus neptinus de Sicilia iuris
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utriusque doctor Padue legens MCCCCXCIX. Enquadernació en pergamí. Al llom: Corsettus. Operas varias (és el primer dels tractats que
conté el volum). [R. 180]
T [Nicola Tedeschi i altres], Abbas super quinto cum additionibus novis famosissimi iuris utriusque doctoris domini Andree
Barbacie siculi et domini Bartholomei de Bellenzinis, necnon domini Bernardini de Landrano. Paper. 271 × 386 mm. 129 folis + 4 de
guarda. Caixa de text: 322 × 233 mm, a dos corondells. Tipus gòtics. Notes i glosses. Espai per a les caplletres en blanc, indicades
per inicials minúscules (Milà, 1500). Colofó: Ultima pars clarissimi
ac famosissimi doctoris domini Abbatis Panormitani super quarto et
quinto Decretalium hic ﬁnit, scinta optimis glossis seu additionibus
clarissimi iuris utriusque doctoris domini Bartholomei de Ballenzinis, et cum apostillis noviter additis famosissimi utriusque iuris doctoris domini Andree Barbace siculi et domini Bernardini de Landriano
mediolanensis et aliorum insignum virorum cum casuum Bernardi
interpositione. Et in primis diligenter emendata, ad laudem Dei et comunem studentium utilitatem. Impressa per magistrum Nicolaum de
Benedictis M.CCCCC, die XVII februarii. Coberta de cartró folrat de
pergamí; al llom, Nicolaus Tedeschi super Quinto Decretalium. Mediolanium 1500. [R. 493]
U [Nicolau de Lyra], Postilla venerabilis fratris Nicolai de Lyra
super Psalterium (folis 1-162r); Postilla super Cantica canticorum (folis 162v-172v). Paper 172 folis + 1 guarda. 165 × 237 mm. Caixa text
i glossa: 122 × 187 mm. Lletra gòtica (sense esment de la localitat
d’impressió, 1500). Colofó: Explicit postilla eximii doctoris fratris Nicolai de Lyra ordinis minorum, super Cantica canticorum, impressa
per Ioannem Pinard. Anno Domini M.CCCCC. die XXVI maii. Laus
Deo. Coberta en pergamí, que sembla aproﬁtada d’una enquadernació anterior. [R. 464]
Es mostren sense datació els dos altres còdexs d’impressió arcaica que ressenyem a continuació, que hi són relligats en 6è i 7è lloc
respectivament, en el mateix volum on ﬁguren els incunables B, D, J,
M, N, O, P, Q i S de la relació precedent.
a) [Pietro Baldo de Ubaldis], Solemnis atque aureus tractatus
dominum Petri de Ubaldis de Perusio, de duobus fratribus et aliis quibuscumque sociis. Paper. 42 folis. 260 × 391 mm. Caixa de text: 196
× 306 mm, a dos corondells, lletra gòtica. Resta en blanc l’espai destinat a caplletres (Avinyó, s/d). Colofó: Explicit solemnis tractatus de
duobus fratribus et aliis quibuscumque sociis, editus per famosissi-
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mum doctissimumque virum dominum Petrum de Ubaldis de Perusio
utriusque iuris doctorem. In altera, Avinione, Roma iure nuncupata,
impressus, castigatus accuratissime vigilantissimeque emendatus. Deo
gratias. [R. 180]
b) [Giovanne Calderini], Solemnis et admodum practicabilis
tractatus de ecclesiastico interdicto sive divinorum, editus per profundissimim iuris utriusque doctorem dominum Ioannem Calderini
bononiensem, qui ﬂoruit temporibus Ioannis Andree iuris canonici
veri illiminatoris eiusdem quem precipuus fuit discipulis circa annos
Domini MCCCXXXIIII. Paper. 17 folis. 261 × 390 mm. Caixa de text
162 × 288 mm, a dos corondells. Lletra gòtica. Als marges superiors, De censura. L’espai destinat a caplletres resta en blanc (Pavia,
s/d). Colofó: Explicit tractatus de excomunicato interdicto dominum
Ioannis Calderini excellentissimo utriusque iuris doctoris. Impressum
Papie per Ioannem Antonium Biretam ac Franciscum Ghyrardengum,
necnon emendatus per dominum Petrum Crassum utriusque iuris doctorem in Ticinensi academis publice legentem. [R. 180]

*

*

*

Sense cap més raó que la de respectar la sistemàtica en ús,
separarem de les estampacions precedents les produïdes després
de l’any 1500. Cal no oblidar que ﬁns al tombant de mitjan segle XVI
persisteixen edicions amb les mateixes característiques dels incunables, pel que fa als tipus, generalment gòtics, les romallanes del
sistema abreviatiu medieval, les rúbriques, caplletres xilogràﬁques
o bé mantenint el vell costum de deixar en blanc l’espai destinat
a caplletres per tal de poder-les dibuixar o pintar a mà, guies dels
plecs, etc.
De la centúria que va del 1501 al 1600, la Biblioteca del Col·legi
d’Advocats en posseeix un bon nombre que, sense comptar exemplars duplicats, excedeix la cinquantena, la gran majoria d’especialització jurídica, on hi ﬁguren peces insignes per a la història del
nostre dret. La relació sintètica que en donem a continuació comença amb l’edició barcelonina de 1502 del Consolat de Mar i es clou
amb l’estampació dels comentaris d’Antoni Olibà a l’usatge Alium
namquem, passant per opuscles de successius actes de cort, la primera edició oﬁcial de les Constitucions i altres drets de Catalunya,
tractats de prestigiosos juristes catalans i estrangers i, entre altres
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impressions importants, set edicions del Llibre del Consolat de Mar;
tres catalanes, una en castellà i les tres restants en italià.12
1. Llibre de Consolat tractant dels fets marítims, etcètera. 107
folis. Imprès per Johann Luschner, alemany. Barcelona, 1502.
2. Constitucions fetes per lo il·lustríssimo e sereníssimo senyor
rey don Ferrando, rey de Castella e de Aragó, etc. en la quarta cort de
Cathalunya celebrada en l’any M sinchcents e III. 12 folis. Imprès per
Johann Luschner, alemany. Barcelona, s/d.
3. Jaume Marquilles, Comentaria Iacobi de Marquilles super
usatici Barchinone. 402 folis. Imprès per Johann Luschner, alemany.
Barcelona, 1505.
4. Constitucions fetes per lo Il·lustríssimo e Cathòlich príncep,
Rey e senyor don Ferrando, Rey de Aragó e de les dos Sicílies etc. en la
quinta cort de Cathalunya celebrada en la sglésia de sancta Maria de la
vila de Montsó. En l’any Mil cinch cents e deu. 22 folis. Sense indicació
d’impressor, localitat ni data.
5. Constitucions fetes per la molt alta senyora reyna dona Germana, consort e lochtinent general del sereníssimo e cathòlich príncep
lo senyor don Ferrando rey de Aragó, de les dos Sicílies etc. en la sizena
cort de Cathalunya celebrada a tots los regnes de ça mar, en la vila de
Montsó en l’any Mil D e dotze. 12 folis. Sense indicació d’impressor,
localitat ni data.
6. Decretales domini pape Gregorii noni, acurata diligentia novissime quam pluribus, cum exemplaribus emendatis aptissimisque
imaginibus exculte, cum multiplicibus repertoriis antiquis et de novo
factis ad materias quascumque inveniendas amplissimis. Addistis omnibus necessariis addi possibilibus que de se legentibus patebunt. 594
folis. Glosses i notes. Imprès per Antoni de Bionta, ﬂorentí. Venècia,
1514.
7. Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, cum historia christianissimi regis Iacobi ipsius primi conquistatoris. 276 folis. Imprès per Dídac de Gumiel. València, 1515.
8. Libre appellat Consolat de mar. Novament estampat e corregit. Affegits los capítols e ordinacions dels drets del General. E del dit

12. L’estampació que relacionem a continuació sota l’epígraf 1), fou la tercera de
les del Consolat de Mar. La Biblioteca del Col·legi d’Advocats n’ha anat recollint també les
posteriors ﬁns als nostres dies; entre altres, la britànica de l’any 1874.
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pes del Senyor Rey. Ab altres coses necessàries les quals ﬁns al present
no eren estades estampades. 138 folis. Imprès per Carles Amorós, provençal. Barcelona, 1518.
9. Jaume Callis, Sollempnissimi aureique tractatus excelentissimus utriusque iuris doctoris et equitis domini Iacobi de Callicio, videlicet: De pace et tregue et De sono emisso… 111 folis. No presenta notícia d’impressor, localitat ni data. Probablement imprès a Barcelona
per Pere Posa, el 1518.
10. Jaume Callis, Extragravatorium Curiarum, per dominum Iacobum de Callicio. 26 folis. Imprès per Pere Posa. Barcelona, 1518.13
11. Constitucions fetes per la sacra, cesàrea, cathòlica y real
magestat de don Carles, elet en rey dels Romans y sdevenidor emperador y de la molt alta y excellentíssima senyora dona Joanna mare sua,
reys de Castella y de Aragó y de les dos Sicílies, etc. En la primera cort
de Barcelona celebrada en lo monastir de sanct Francesch dels frares
Menors de dita ciutat de Barchinona en l’any Mil D. XX. 32 folis +
1 manuscrit.14 Imprès per Carles Amorós, provençal, a despeses de
Bartomeu Aguilar. Barcelona, 1520. En el mateix volum i a continuació en dos folis, l’acte del donatiu de la cort de Carles I a Montsó de
l’any 1528.
12. Tomàs Mieres, Prima pars aurei apparatus Thome Mieres
super constitutionibus et capitulis curiarum Cathalonie ab originalibus manu dicti Mieres propria scriptis extracta et diligenter emendata
et cum eisdem comprobata. 175 folis (revisió de Francesc Romeu i addicions de Francesc Franch). Imprès per Carles Amorós. Barcelona,
1533.
Secunda pars aurei apparatus Thome Mieres super constitutionibus et capitulis curiarum Cathalonie ab originalibus manum dicti
Mieres propria scriptis extracta et diligenter emendata et cum eisdem
comprobata. 232 folis (amb les mateixes revisió i addicions). Imprès
per Pere Montpezat. Barcelona, 1533.
13. Constitucions fetes per la Sacra, Cesàrea, Cathòlica y Real
Magestat del Emperador Don Carles y per la molt alta y excellentíssima
Senyora dona Johanna mare sua, Reys de Castella y de Aragó y de les

13. Coneixem algun exemplar d’aquesta mateixa edició formant un sol volum amb
la precedent de n. 9.
14. Aquest ms. conté una còpia del s. XVI del privilegi de la Taula de Canvi de
Barcelona.
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dos Sicílies, etc. En la tercera Cort de Cathalunya en la sglésya de sancta
Maria de la vila de Monsó en l’any MDXXXIIII. 18 folis. Imprès per
Carles Amorós, provençal, a despeses de Llàtzer Millà. Barcelona,
1534.
14. Jasó Mayni, Prima super Infortiato. Iasonis de Mayno medilanensis iureconsulti clarissimi in Primam Infortiati partem comentaria. 208 folis. Imprès pels germans Melcior i Gaspar Treschel (portada en tipus humanístics i la resta gòtics). Lió, s/d.
15. Jasó Mayni, Secunda super Digesto Novo. Iasonis de Mayno
medialanensis iureconsulti clarissimi in Secundum Digesti Novi partem commetaria. 196 folis. Imprès per Melcior i Gaspar Treschsel,
(portada en tipus humanístic i la resta gòtics). Lió, 1536.
16. Constitucions fetes per la Sacra, Cesàrea, Cathòlica i Real
magestat del Emperador Don Carles y per la molt alta y excellentíssima
Senyora dona Joana mare sua, Reys de Castella y de Aragó y de les dos
Sicílies, etc. En la quarta Cort de Cathalunya en la sglésia de sancta
Maria de la vila de Montçó en l’any MDXXXVII. 9 folis. Imprès per
Carles Amorós, provençal, a despeses de Llàtzer Millà. Barcelona,
1537.
17. Libro de Consolato (Edició del Llibre del Consolat de mar en
italià). 126 folis (manca la portada i comença per Comincia il trattado
del Libro de Consolato). Imprès per Giovanne Padoano, per encàrrec
de Giovanne Battista Pedrezano. Venècia, 1539.
18. Libro llamado Consulado de mar. Obra muy vtil y provechosa etcètera (Traducció castellana del Llibre del Consolat de Mar).
166 folis. Imprès per Francisco Díaz Romano. València, 1539.
19. Llibre de les Costums generals scrites de la insigne ciutat de
Tortosa, ab alguns privilegis, conﬁrmacions e sentències fahents per a
la administració de justícia, etcètera (revisió i correcció del Dr. Joan
Amich). 124 folis. Imprès pel mestre Guillem de Montpesat. Tortosa,
1539.
20. Constitucions fetes per la Sacra, Cesàrea, Cathòlica y Real
magestat del Emperador Don Carles y per la molt alta y excellentíssima
Senyora dona Juana mare sua, Reys de Castella e de Aragó e de les dos
Sicílies, etc. En la quinta Cort de Cathalunya, en la església de sancta
Maria de la Vila de Monçó any 1542. 26 folis. Imprès per Carles Amorós. Barcelona, 1543.
21. Antiquiores Barchinonensium leges quas vulgus usaticos
appellat, cum commentariis supremorum iurisconsultorum Iacobi a Montejudaico, Iacobi et Guillermi a Vallesicca et Iacobi Callicii,
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etcètera. 177 folis. Imprès per Carles Amorós, provençal. Barcelona,
1544.
22. Furs e actes de Cort fets e atorgats per lo invictíssimo señor
Don Carlos Emperador y rey nostre señor als regnícoles de la ciutat y
Regne de València, en les corts per aquell celebrades en la vila de Monçó
als regnes de Aragó, València y principat de Catalunya. En lo any de la
Nativitat de Nostre Señor Déu MDXXXVII. 22 folis. Impressor Joan de
Mey. València, 1545.
23. Furs e actes de Cort fets e atorgats per lo invictíssimo señor
Don Carlos, emperador y rey nostre senyor, als regnícoles de la ciutat
y regne de Valèntia, en les corts per ell celebrades en la vila de Monçó,
als regnes de Aragó, València y Principat de Catalunya. En lo any de la
Nativitat de Nostre Señor Déu. MDXXXXII. 25 folis. Impressor Joan
de Mey. València, 1545.
24. Francesc Solsona, Stilus capibreviandi multis questionibus
ac aliquibus Regiae Audientiae decisionibus ad res faciendam cum formis creandi iudices, concessionum territorium, stabilimentorum novarum laudationum, recognitionum, amortitzationum et aliquarum
literarum ordinario et alcaldes missarum cum indice materiorum, etc.
76 folis. Imprès per Salvador Leget. Barcelona, 1547.
25. Constitucions fetes per lo sereníssimo, molt alt y poderós
don Phelip, príncep de les Astúries y de Gerona, primogènit dels regnes de Aragó y loctinent general de la Sacra, Cesàrea, Cathòlica y Real
Magestat del emperador y rey nostre senyor don Carles vuy benaventuradament regnant en lo principat de Cathalunya y comdats de Rosselló
y Cerdanya, en la sisena cort de Cathalunya per dita Cesàrea Magestat
convocada y per dit sereníssimo don Phelip príncep y loctinent general
celebrada a tots los regnes de la Corona de Aragó Deçà la Mar, en la sglésia de Sancta Maria de Monçó, en lo any MDXLVII. 46 folis. Estampat
per Pere Mompezat. Barcelona, 1548.
26. Fori regni Valentiae. Impressi Imperiali cum privilegi Montissoni concesso. Anno MDXLVII. 261 folis.
Secunda pars fororum regni Valentiae. In extravaganti.105 folis.
Imprès per Joan de Mey, ﬂamenc. València, 1548.
27. Joan de Socarrats, Ioannis de Socarratis iurisconsulti cathalani, in tractatum Petri Alberti canonici Barchinonensis, de Consuetudinibus Cathaloniae inter dominos et vassallos, ac nonnullis aliis
quae Commemorationes Petri Alberti appellantur, doctissima ac locupletissima commentaria, nunc primum typis excusa, quibus feudorum
materia diligentissime pertractatur. 319 folis. Imprès per Joan Gordiola. Barcelona, 1551.
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28. Pietro Rebuffo, Praxis beneﬁciorum utilissima acquirendi,
conservandique illa ac amittendi modos continens usumque et stylum
literarum Curiae Romanae, formas dedique signatura bullae simplicis
ac nove provisionis, dispensationisque, etc. 359 folis. Imprès apud Senetonios fratres. Lió, 1553.
29. Constitucions fetes per lo sereníssimo, molt alt y molt poderós don Phelip, príncep de les Astúries y de Gerona, primogènit dels
regnes de Aragó y loctinent general de la S.C.C. y Real Magestat del
emperador y rey nostre senyor don Carles, vuy benaventuradament regnant en los principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
en la cort de Cathalunya per dita Cesàrea Magestat convocada, y per dit
sereníssimo don Phelip príncep y loctinent general celebrada, a tots los
regnes de la corona de Aragó Deçà la Mar, en la sglésia de Sancta Maria
de la vila de Monçó, en lo any MDLIII. 18 folis. Imprès per Jaume
Cortey. Barcelona, 1553.
30. Jaume Callís. Iacobi Callicii iurisconsulti clarissimi, militisque generosissimi, Margarita Fisci accessere eiusdem Viridari Militiae, praerogativae militaris, ac de Monete tractatus, non minus eruditi
quam necessarii iis qui reipublicae praesunt. 107 folis. Imprès per haeredes Cornelii a Septem Grangiis. Lió, 1556.
31. Francesc Solsona. Francisci Solsonae iuris utriusque professoris acutissimi notariique publici, Lucerna Landemiorum omnia
emphyteuseos iura complectens. 63 folis. Imprès per haeredes Cornelii
a Septem Grangiis. Lió, 1556.
32. Jaume Callís. D. Iacobi a Calicio iureconsulti clarissimi
equitisque aurati, Curiarum extragravatorium, rerum summis illustratum. 40 folis. Imprès per haeredes Cornelii a Septem Grangiis. Lió,
1556.
33. Constitutiones sacrorum conciliorum Tarraconensium sub
illustri et reverendissimo in Christo patre D.D. Hieronymo de Aurea,
miseratione divina tituli divi Thomae in Parione Sanctae Romanae
Ecclesiae diacono cardinali et Tarraconensis perpetuo administratore,
collectae sacri concilii Tarraconensis celebrati anno MDLV. 130 folis.
Imprès per Claudi Bornat. Barcelona, 1557.
34. Bernabé Serra, Adnotationes decisivae non minus vtiles
quam necessariae ad causam debatorum quae in curiis generalibus
Cathaloniae inter brachia quandoque suscitari solent, debata enim antiquo patrio vocabulo controversiae huiusmodi seu dissentiones appellantur quibusquidem facile quisque percipere poterit quam perniciosas
in his sit abusus. Imprès per Jaume Cortey. Barcelona, 1563.
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35. Libro del Consolato de Marinari. 136 folis. Imprès per
Francesco Lorenzini. Venècia, 1564.
36. Constitucions fetes per la sacra, cathòlica y real magestat
de don Phelip, rey de Castella i de Aragó y de les dos Sicílies, etc. en la
primera cort de Barcelona celebrada en lo monestir de Sant Francesch
dels frares menors de dita ciutat de Barcelona en l’any 1564. 34 folis.
Imprès per Jaume Cortey. Barcelona, 1564.
37. Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y atorgats per la
S.C.R.M. del senyor rey don Phelip nostre senyor gloriosament regnant
en les corts generals per aquell celebrades als regnícoles de la ciutat y
regne de València en la vila de Monçó en lo any MDLXIIII. 30 folis.
Imprès per Joan Mey. València, 1565.
38. Francesc Solsona. Francisci Solsona angulari et notarii publici Barcinonae iurumque professoris, Laudemiorum lucerna. 120 folis. Jaume Cendrat i la vídua Monpesat. Barcelona, 1576.
39. Lluís de Peguera. Nobili Ludovici a Peguera iurisconsulti
cathalani, Aurea et elegans repetitio in cap. III incipens «Item ne super
laudimio et cetera», domini regis Petri III in curia Cervariae. 149 folis.
Imprès per Pere Mali. Barcelona, 1577.
40. Constitutionum provincialium Tarraconensium libri quinque (arquebisbe Antoni Agustí). 258 folis. Imprès per Felip Mey.
Tarragona, 1580.
41. Constitutionum synodalium Tarraconensium, partes quinque. 115 folis. Imprès per Felip Mey. Tarragona, 1581.
42. Il Consolato del Mare, nel quale si comprendono tutti gli
Statuti et Ordini disposti da gli antichi per ogni caso di Mercantia et di
Navigare, etcètera. 115 folis. Seguit de Il portolano del mare nelqual si
ischiara minutamente del sito di tutii i porti, etcètera 38 folis. Estampat per hereus de Francesco Rampazetto. Venècia, 1584.
43. Lluís de Peguera, Liber questionum criminalium in actu
practico frequentium et maxime conducibilium. 150 folis. Imprès per
Hubert Gotart. Barcelona, 1585.
44. Constitutions fetes per la Sacra, Cathòlica, Real Magestat del
rey don Phelip, rey de Castella, de Aragó, de les dos Sicílies, etc. en la segona Cort de Cathalunya per la dita Real Magestat convocada y celebrada
a tots los regnes de la Corona de Aragó en la església de Sancta Maria de
Monçó en l’any 1586. 66 folis. Imprès per Jaume Cendrat. Barcelona,
1586.
45. Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y atorgats per la
S.C.R.M. del rey don Phelip nostre senyor gloriosament regnant en les
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corts generals per aquell celebrades al regnícoles de la ciutat y regne de
València en la vila de Monçó en lo any MDLXXXV. 42 folis. Imprès per
Pere Patricio Mey. València, 1588.
46. Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del capítol de cort XXIII de les corts per la S.C. y Reyal Maiestat
del rey don Phelip nostre senyor celebrades en la vila de Montsó any
MDLXXXV (vol. I). Pragmàticas y altres drets de Catalunya, etc. (vol.
II). Constitutions y altres drets de Cathalunya, superﬂuos, contraris y
corregits, compilats, etc. (vol. III). 466 folis. Imprès per Hubert Gotart. Barcelona, 1588, (vol. I) i 1589, (vols. II i III).
47. Constitutiones synodales Vicenses, editae anno Domini
MDLXXXXI. 80 folis. Imprès per Felip Robert. Tarragona, 1591.
48. Llibre de Consolat dels fets marítims, ara novament corregit y
emendat ab algunes declaracions de paraules als màrgens etcètera.138
folis. Imprès per Sebastià Cormellas. Barcelona, 1592.
49. Constitutiones synodales Gerundenses aeditae anno Domini MDLXXXXIII. 52 folis. Imprès per Sebastià Cormellas. Barcelona,
1593.
50. Constitutionum provincialum Tarraconensium libre quinque, quibus sunt in calce voluminis adiectae nonnullas que iutiles et
superﬂuas visae sunt, ex decreto secundi concilii provincialis celebrati
sub illustrissimo D.D. Ioanne Teres, archiepiscopi Tarraconensi. 258
folis. Imprès per Felip Robert. Tarragona, 1593.
51. Francesc Solsona. Stylus capibreviandi cum quodam utili clausularum tractatu per Franciscum Solsona notarium publicum
Barcinone in lucem editus. 164 folis. Imprès per Sebastià Cormellas.
Barcelona, 1594.
52. Jaume Càncer, Variarum resolutionum iuris caesarei pontiﬁci et municipalis principatus Cathaloniae. 1a part, 126 folis; 2a part,
159 folis; imprès per Jaume Cendrat. Barcelona, 1594 1a part i 1598
2a part.
53. Antoni Olibà, Commentarius ad usaticum Alium namque,
de iure Fisci lib. 10 Constit. Cathaloniae. 186 folis + 2 d’índex. Imprès
per Gabriel Graells i Guerau Dotil. Barcelona, 1600.
*

*

*

Des del començament del segle XVII endavant, tant d’abans com
de després del Decret de Nova Planta de 1716, la bibliograﬁa que
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enriqueix la Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona es va
fent cada vegada més considerable en nombre i qualitat, i ens caldrà deixar d’individualitzar les seves obres, per importants que siguin, car correríem el perill de convertir aquest resum informatiu
en un voluminós catàleg, per més esforços que féssim per sintetitzar-lo. La producció legislativa es mostra el 1603 amb l’edició de les
constitucions de la Cort General del 1599, les de la Cort de Barcelona
del 1701-1702, la darrera edició de les Constitucions i altres drets de
Catalunya feta el 1704 i l’estampació dels actes de Cort de la celebrada el 1706 sota Carles d’Àustria, amb què es va cloure la producció
legislativa pròpiament catalana. No hi manquen tampoc les edicions de la Generalitat de Catalunya en directoris, ordinacions, crides
i altra normativa anterior al 1714. La gloriosa literatura jurídica de
casa nostra s’hi posa de manifest amb les edicions i reedicions de
les obres cabdals de Pere Joan Fontanella, les noves estampacions
de l’obra de Jaume Càncer, edicions pòstumes del Commentarium
de actionibus d’Antoni Olibà, i de les Decisiones de Lluís de Peguera,
com més tard es faria amb la forma i estil de la celebració de corts
del mateix autor. D’aquesta etapa no hi manquen les edicions de les
obres de Pere d’Amigant, Gabriel Berard, Andreu Bosch, Miquel de
Calderó, Miquel Cortiada, Sebatià Cortiada, Segimon Despujol, Pau
Duran, Francesc Ferrer, Francesc Gilabert; i les múltiples d’Acaci
Antoni de Ripoll, Josep Ramon, Francesc Romaguera, Bonaventura
Tristany, Manuel de Vidola, Antoni de Vilaplana, els diversos tractats
de Joan Pau Xammar, etc. Com tampoc no hi falten els grans mestres
de la Universitat de Cervera Josep Finestres i de Monsalvo, Cristòfor
Potau, Ramon Llàtzer de Dou i tants d’altres, ﬁns a enllaçar amb la
intensa producció jurídica catalana del segle XIX i dels més eminents
juristes dels nostres dies. No podríem deixar de banda l’important
nombre de llibres de la nostra biblioteca que són producte de la intensa activitat canònica de la nostra terra durant els segles XVII i XVIII,
reﬂectida en els concilis provincials tarraconenses i en els sínodes de
les diòcesis, ﬁns a la darrera compilació de les constitucions conciliars de Tarragona de l’arquebisbe Costa i Borràs, que veié la llum en
temps del seu successor.
Al costat d’això, la biblioteca del nostre Col·legi d’Advocats ha
anat aplegant altres valuoses edicions de llibres de dret, tant en producció legislativa com en literatura jurídica espanyola i, sobretot, interessants estampacions estrangeres en els seus vessants romà i canònic,
tant pel que fa a les fonts com a les glosses i comentaris i doctrina
de les diverses tendències jurídiques itàliques, germàniques, bàtaves
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i franceses; obres tan útils en altre temps quan, abans de les codiﬁcacions, Europa vivia l’esperit del Dret Comú i la llengua llatina era
l’idioma culte universal emprat ﬁns ben entrat el segle passat en la
literatura jurídica.
Però no podem deixar de tenir en compte que aquesta biblioteca és quelcom més que una mena de santuari que aixopluga tresors
del passat, sinó una institució viva i vigorosa on s’enllaça el pretèrit
amb el present, el dret cientíﬁc i el pragmàtic, a utilitat dels professionals. És una biblioteca que constantment s’ha anat posant al dia
amb noves adquisicions.
Actualment, només en llibres, posseeix més de 150.000 obres
que suposen un conjunt que excedeix els 250.000 volums,15 en la partida més gran d’especialització jurídica, tot i que no hi manquen altres matèries més o menys relacionades amb el dret com la història16
i altres humanitats.17 La seva hemeroteca, que ja començà a ser important a la darreria del segle XIX, avui rep més de 600 revistes, tant
del país com de l’estranger.
*

*

*

No podríem donar per acabada aquesta notícia sobre la Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona sense fer esment del conjunt de documentació jurídica que s’aplega en altres tres sèries, ben
deﬁnides, com són les següents:
a) Els documents en pergamí, en nombre de 362, que pervenen
de diverses procedències, principalment de les comarques catalanes;
uns quants són d’origen castellà, altres, aragonesos, un de mallorquí
i ﬁns i tot un d’italià. Tres d’aquests pergamins són originals del segle
XII, 45 pertanyen al segle XIII, i els restants, del segle XIV al XVIII. El seu
contingut és gairebé tot d’interès patrimonial privat, amb l’excepció
d’un espectacular «privilegio rodado» de Ferran IV de Castella da-

15. Vegeu díptic La nostra biblioteca, cit., p. 2.
16. Tal com s’acostuma a les nacionalitats en renaixença, evocant el seu passat
esplendorós. Altrament, els juristes catalans del segle XIX i de bona part del XX es formaren
en l’esperit de l’escola històrica de Savigny.
17. Des de la ﬁlosoﬁa i la moral, la medicina legal, l’economia, etc., i ﬁns i tot la
geograﬁa. A propòsit d’aquesta darrera disciplina, la biblioteca del Col·legi posseeix 12
magníﬁcs volums de la famosa i luxosa col·lecció Geographia Blaviana, editats a Amsterdam
de 1657 a 1672, amb les làmines il·luminades a mà.
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tat l’any 1304; un precepte d’Alfons XI, també de Castella, de l’any
1339; lletres apostòliques en forma de breu del papa Joan XXII, del
1329, referents a dissensions entre l’Església d’Urgell i la lloctinència
dels comtats de Rosselló i Cerdanya; una sentència de la cort reial de
Barcelona de l’any 1512; una atestació nobiliària lliurada pels decurions de la ciutat de Como el 1633; un títol del grau de doctor en dret
civil lliurat per la Universitat de Gandia de l’any 1750 i l’establiment
de la notaria de Caldes de Montbui del 1543. D’aquesta documentació en pergamí se’n publicà un catàleg que comprèn ﬁns les unitats
ingressades abans de 1990.18
b) Un importantíssim conjunt de documentació impresa, que
s’estén del segle XVI al XIX, formada bàsicament per allegata iuris, decisions, Resolutivae iuris, reials cèdules, etc., es conserva en 623 caixes
arxivadores. Presenta el rastre d’un intent poc afortunat d’inventariació que tingué lloc a començament del segle XX, que no seguí endavant. S’ha parlat algunes vegades de refer aquella tasca i posar a
l’abast dels estudiosos tan important aplec bibliogràﬁc i documental
fruit d’una etapa gloriosa de la història del dret de Catalunya, però si
encara no ha arribat l’hora de fer-ho, caldrà que no ens il·lusionem
en va per un llunyà esdevenidor, en un temps en què prepondera el
sentit utilitari del que hom en diu dret positiu, per damunt del conreu
cientíﬁc o històric.
c) Un conjunt de microﬁlms de matèria jurídica, reproducció
en bona part de manuscrits de la Biblioteca d’El Escorial.

18 Catàleg de documents jurídics de la Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, Barcelona, 1991, a cura de Lluïsa Cases i Loscos i Ignasi Baiges i Jardí.

PRODUCCIÓ DE DRET PACCIONAT
AL VESCOMTAT DE CABRERA
CAPÍTOLS DELS ANYS 1387, 1398, 1415 I 1488

«Ordinacions i capítols del vescomtat de Cabrera», Revista Jurídica de Catalunya, XL,
1934, p. 114-137. Edició revisada.

ELS CAPÍTOLS
CABRERA

EN ASSEMBLEES DEL VESCOMTAT EN TEMPS DE

BERNAT IV

DE

Restituïda transaccionalment bona part del patrimoni que havia estat la casa vescomtal dels Cabrera, a inicis de l’any 1373, Bernat IV entrà en possessió dels seus dominis, començant pel castell,
vila i terme de Blanes, i seguint pels de Palafolls i de Montclús.
Aquest darrer estava sotmès a la tenuta de Timbors, vídua del difunt Bernat II de Cabrera, però n’obtingué d’immediat la possessió
a canvi de constituir un violari a la seva esmentada àvia.
Després de la participació de Bernat en les operacions militars
a Sicília acompanyant el rei Pere III, aquest, el 5 de febrer de 1380, li
restitueix el vescomtat de Bas.
Amb la política d’arrodonir els seus dominis, l’any 1382 compra
al rei el castell i terme de Palafolls amb la seva Vilanova, pel preu de
60.000 lliures barceloneses i, poc després, adquireix també per compra
el mixt imperi del castell, vila i port de Blanes, que consolida així amb
el mer imperi que ja hi tenia. Així, té el trast d’Arenys ﬁns a Blanes, fet
que dóna una àmplia sortida marítima als seus ja importants dominis.
Però aquestes darreres adquisicions comporten que els altres
llocs del vescomtat hagin de participar-hi econòmicament, fet que en
un principi provocà situacions conﬂictives amb acció judicial, que
tot seguit se solucionen1 constituint censals morts per tal de poder
disposar de diner, censals que graven les universitats. Aquest serà

1.

Apèndix, document I.
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el motiu principal de l’assemblea que tingué lloc dins l’església parroquial de Blanes el 9 d’agost de 1387 on, en presència de Bernat IV,
els síndics i representants de les baronies i llocs del vescomtat de
Cabrera presentaren 9 capítols demanant mercès i excempcions en
compensació de la cooperació econòmica donada, que seguidament
foren contestats i acceptats amb el formulari Plau al senyor.2
Els anys 1390 i 1391 Bernat IV participà en la defensa del Principat contra la invasió del comte d’Armanyac i en accions de guerra a
Sicília, on obté ser creat comte de Mòdica. Al seu retorn, el 7 de gener
de 1392, promulgà l’ordinació super littibus abbreviandis, on establí
l’ordre judiciari en matèria civil3 i les taxes pels notaris i escrivans4
que regiren encara segles després.
El 1394, Bernat IV tornava a participar en els afers de Sicília.
Retornat a Catalunya, el 12 de maig de 1398, a la riera de Blanes, en
presència de copiosa multitud, el donzell Huguet Sa Rovira, síndic
i representant de tots els llocs del vescomtat de Cabrera, presentà
18 capítols sobre diversos punts en els quals els vassalls es tenien
per agreujats, tots els qual anaven essent contestats seguidament pel
vescomte,5 que aquesta vegada no fou tan complaent com en l’assemblea del 1387. Prosperen la petició que un escrivà jurat o un prevere
puguin rebre testaments en llocs on no hi hagi notari; la supressió
de guaites al castell de Sentfores; que les qüestions sobre marges,
termes i terres siguin resoltes per promenia o homes bons i no judicialment; s’impedeixen els abusos dels anapers en boscos de propietat
privada; es modera la penalitat del qui sense voler s’introdueix en
terra d’altri; el notari públic d’Hostalric ha de prestar el seu servei a
Maçanet el dia del mercat, o bé tenir-hi l’escrivà jurat i, ﬁns i tot, canviar el sistema de la col·lecta del blat d’acapte. En canvi, el vescomte
denega, per considerar-les contràries al dret comú, usatges i constitucions generals de Catalunya, excloure els impúbers dels mals usos
d’intestia i eixorquia, canvis en la nominació de tutors i curadors de
menors i dements, i els referents a fermances i manlleutes. De manera més hàbil respon a la queixa dels vassalls sobre el cost de l’excés

2. Apèndix, document II.
3. PONS I GURI, J. M., «Ordinacions processals del vescomtat de Cabrera», Recull
d’estudis d’història jurídica catalana, vol. III, Barcelona, 1989, p. 77.
4. PONS I GURI, J. M., Llibre de la universitat de la vila de Blanes, Blanes, 1969, p. 76.
5. Apèndix, document III.
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d’obres de fortiﬁcació a Hostalric, dient-los que «més val obrar en
pau i a temps que no perdre’s en guerra». Amb ambigüitat, contesta
aﬁrmativament la petició de perdó general per bans i penes de caràcter no criminal però continuen les fermances que hagin motivat.
I, ﬁnalment, accedeix a la conﬁrmació de capítols i ordinacions ﬁns
aleshores atorgats, però negant-se a corroborar-ho amb jurament.
El 1400 retorna a Sicília d’on, a més de comte de Mòdica, n’és
mestre justicier, i després d’una breu estada a Catalunya, surt del
port de València com a capità de l’estol que condueix a aquella illa la
princesa Blanca, muller del rei Martí el Jove. I, després de participar
en la guerra de Sardenya, un cop retornat a Catalunya, el 1404 compra a l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem la jurisdicció i
dominis de la vila de Sant Celoni, que ﬁns aleshores havia estat un
molest enclau enmig de les terres del vescomtat.
Ben aviat, de nou a Sicília, en continus conﬂictes amb el partit
aragonesista i amb Martí el Jove i més tard amb la reina Blanca, el
1411 acaba empresonat en una sitja, on rep la nova de la resolució
dels compromissaris de Casp de 26 de juny de 1412. Bernat IV de
Cabrera, partidari del comte d’Urgell, féu present la seva protesta per
mitjà dels seus procuradors, encapçalats per Pere de Montcada.
El nou rei mantenia el comte de Mòdica privat de llibertat ﬁns
que, a les darreries de l’any 1413, a petició de la gran majoria de la
noblesa catalana, sota l’impuls del comte de Pallars i de Bernat de
Cruïlles, el féu posar en llibertat. L’alliberament costa a Bernat IV
de Cabrera la forta quantitat de 120.000 ﬂorins d’or per reparació de
danys amb l’obligació de retornar a Catalunya i posar-se sota l’obediència de Ferran I. El 7 de gener de 1415 tingué lloc una tercera assemblea de Bernat IV de Cabrera amb els seus vassalls del vescomtat,
de la qual només coneixem dos dels capítols per la transcripció que
en dóna una altra assemblea molt posterior, tinguda l’any 1488, amb
una seva besnéta.6
El 1416, participa en l’aplec de nobles catalans tingut a Molins
de Rei en protesta per la inﬂuència de castellans en l’entorn reial. El
4 de desembre de 1419, Bernat de Cabrera, trobant-se a Blanes, hi
atorga el seu testament en què disposa que si la seva mort esdevé al
regne d’Aragó sigui sepultat al monestir de Sant Salvador de Breda i
si esdevenia a Sicília ho sigui a l’església de San Giorgio de Ragusa,

6.

Apèndix, document IV.
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al seu comtat de Mòdica. L’any 1420, el nostre comte de Mòdica es
casa amb Cecília, germana del dissortat comte d’Urgell, a la qual, per
raó d’esponsalici, cedia en capitulacions matrimonials la tenuta dels
dominis de Sant Celoni.
El 1421, Bernat IV acompanyà Alfons el Magnànim a l’empresa
de Nàpols i poc després era enviat d’ambaixador al ducat de Nàpols.
Morí a primers de setembre de 1423. Pocs dies després, el seu ﬁll Bernat Joan, a Hostalric, prenia possessió del vescomtat de Cabrera.
CAPÍTOLS
1488

DE

FREDERIC

I

ANNA ENRÍQUEZ

DE

CABRERA

DE

26

DE FEBRER DE

Un dels capítols datats del 26 de febrer de 1488 pervenen de
l’entroncament del vell casal de Cabrera amb la nova dinastia dels
almiralls majors de Castella.
Però abans d’entrar en matèria, hem cregut convenient recordar, encara que només sigui amb un senzill repàs esquemàtic, els
coneguts i prou divulgats esdeveniments i factors que van comportar
que s’introduís en aquells vescomtats la nova dinastia baronial dels
almiralls majors de Castella.
El retorn a la situació anterior a l’aixecament contra el rei
Joan II fou molt diﬁcultós, sobretot pel que feia a les jurisdiccions
dels vescomtats de Cabrera i de Bas. Bernat Joan de Cabrera, vescomte de Cabrera i de Bas al Principat de Catalunya i comte de Mòdica al Regne de Sicília, havia pres part com a general dels exèrcits
del Principat en la lluita contra el rei i a favor del príncep de Viana.
A la mort d’aquest, es va desentendre de la subversió, ço que el va
posar en situació conﬂictiva amb els dos partits. Traït pels seus
vassalls d’Hostalric, Bernat Joan de Cabrera fou empresonat per
la Generalitat i, alliberat al començament de l’any 1466, s’anà a refugiar al seu comtat de Mòdica de l’illa de Sicília. La seva muller,
Violant de Prades —més coneguda com Violant de Cabrera— restà
a Catalunya i s’esforçà, sovint inútilment, per conservar el patrimoni vescomtal, amb moltes diﬁcultats i condicionada a les vicissituds del conﬂicte.
Bernat Joan mor poc després d’arribar a Sicília, i el 14 de maig
de 1466 és sepultat a l’església de San Giorgio de Ragusa. Deixa dos
ﬁlls, l’hereu, Joan I de Cabrera, i Isabel, casada amb el seu cosí Joan
Ramon Folch, comte de Cardona. Joan I de Cabrera es va declarar
partidari del rei Joan II, i per això li fou conﬁscat el patrimoni de
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Catalunya per Renat d’Anjou, aleshores rei dels catalans, qui l’incorporà a la Corona.
El 18 de febrer de 1471 morí a Barcelona Violant, vídua de Bernat Joan de Cabrera i el seu cadàver fou conduït a Sicília i sepultat al
costat de la tomba del seu marit. El setembre d’aquell mateix any, el
rei Joan II va obtenir per via de la corrupció el que no havia pogut arrodonir per la força de les armes i pactà amb el bisbe de Girona, Joan
Margarit, el germà d’aquest, Bernat, Joan Sarriera, Palol d’Arenys,
Jaume Alemany, Jaume Taravau, Bernat Senesterra, Pere Joan Ferrer i el navarrès Bertran d’Armendaris, que ﬁns aleshores havien seguit la causa de la Generalitat de Catalunya. Amb això, de cop i volta,
passaren a mans del rei la ciutat de Girona, bona part de la Selva i
l’Empordà i el vescomtat de Cabrera, a canvi de mercès i compensacions econòmiques, que foren el preu de la traïció, sovint en forma de
crèdits que afectaven béns patrimonials i jurisdiccionals conﬁscats
als partidaris de la Generalitat.
Així, l’immens patrimoni català de la casa de Cabrera passà a
diverses mans. Quant al vescomtat de Bas, l’havia ocupat poc abans
Francesc de Verntallat, qui se’n titulava capità general en nom del
rei. A la marina del vescomtat de Cabrera, el navarrès Bertran d’Armendaris es féu amo dels termes dels castells de Palafolls i de Montpalau. La vila i el terme del castell de Blanes foren ocupats primer
pel mestre de Montesa i després per Joan Ramon Folc de Cardona,
qui els retingué considerant-los afectats pel dot de la seva muller. La
resta del vescomtat havia estat cedit a Joan Sarriera.
Amb la capitulació de Barcelona l’any 1472, que s’entregà al rei
Joan, s’accelerà l’acabament de la revolta. El Principat de Catalunya
conservà les seves institucions i prerrogatives, i s’obtingué el perdó
dels sotmesos. Però així com la ciutat de Barcelona recuperà el patrimoni que li havia estat conﬁscat, continuaren les conﬁscacions fetes
als nobles i a altres persones compromeses en l’alçament.
En la Cort General de Perpinyà-Barcelona (1473-1479), es féu
greuge que encara no s’havien restituït íntegrament els béns, els drets
i les accions als qui els havien posseït abans de les torbacions, fos
qui en fos el posseïdor,7 cosa que aparentment no defugia de fer el

7.

COROLEU, J. i PELLA, J., Las Cortes Catalanas, Barcelona, 1876, p. 307-309.

258

J. M. PONS I GURI

rei Joan, bé que en la pràctica ho refusava. Calgué esperar el regnat
següent i encara amb diﬁcultats.
Entretant, l’any 1477 morí a Sicília el jove comte de Mòdica,
Joan de Cabrera, menor d’edat i sense deixar descendència. Els seus
drets van passar a Anna, la més gran de les seves germanes, que aleshores tenia divuit anys. El seu immens patrimoni, puix que a més
del comtat sicilià de Mòdica comprenia els extensos vescomtats de
Cabrera i de Bas, desvetllà la cobdícia d’altres magnats: Ferrante
de Nàpols i el comte de Cardona i Prades la volien casar amb els seus
ﬁlls, mentre que els infants Enric d’Aragó i Jaume de Navarra també
s’hi volien casar. En canvi, el rei d’Aragó volia casar-la amb el nen
de nou anys Alfons, bastard del seu ﬁll Ferran, ja rei de Castella, car
temia l’augment de poder de cases prou poderoses o d’ingerències
estrangeres i es valgué de tots els mitjans per barrar el pas als pretendents,8 i allargar la solteria d’Anna tot esperant que Alfons arribés a
l’edat de contraure matrimoni.
El 18 de gener de 1479 morí a Barcelona el rei Joan II. El seu
successor, Ferran II, va adoptar la mateixa actitud pel que feia al futur
matrimoni d’Anna de Cabrera, però aquesta vegada hi havia un nou
pretendent, proposat poc abans pel rei difunt; Federique, ﬁll de l’almirall de Castella Alfonso Enríquez de Quiñones, germà de la difunta
reina Joana i, per tant, nebot del rei Joan i cosí germà del nou rei. Entre el bastard Alfons d’Aragó i Federique Enríquez, Anna es decidí pel
darrer, mentre que el joveníssim Alfons d’Aragó era postulat per arquebisbe de Saragossa. El mateix any 1479, s’atorgaren a Mòdica els
capítols matrimonials d’Anna amb Federique, en els quals, al dictat
del rei Ferran, el marit s’obligava a aportar com a escreix dotal l’import de les indemnitzacions que calgués fer per a recuperar el patrimoni requisat a Catalunya.9 Poc després contragué matrimoni Isabel,

8. ZURITA, J., Anales de Aragón, XX; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., «La España de los Reyes
Católicos», Historia de España, XVII, Madrid, 1989, p. 226.
9. «Declara y manda el rey nuestro señor que el dicho don Fadrique haya de dar
dotario arras o crecimiento de dote tanta quantía en dineros contantes cuanta será menester
para cobrar de manos e poder de Mossen Johan Çarriera bayle general de Cathalunya, las
fortalezas, villas, parroquias o lugares que le fueron empenyadas por el señor rey don
Johan de memoria inmortal e son de la casa de Cabrera y essomesmo para cobrar de
manos y poder de la viuda mujer que fue de Beltrán de Armendáriz y de sus ﬁjos de villa y
fortaleza de Palafolls e otras villas, fortalezas, parroquias e lugares que fueron empenyadas
al dicho Beltrán de Armendáriz.» Transcrit per Andrea GUARNERI, «Capitoli nuziali di
Anna de Cabrera contessa de Modica e Federico Enríquez», Bolletino dell Archivio Storico
Siciliano, 1886. Cf. COMA I SOLEY, V., Los vizcondes de Cabrera, Barcelona, 1968, p. 183.
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germana menor d’Anna, amb Bernardino, ﬁll segon de l’almirall de
Castella, i així es reforçà el lligam de la família amb el rei d’Aragó.
El nou rei Ferran II, els anys 1480-1481 celebrà Cort General
per als catalans a la ciutat de Barcelona.10 Fou molt moguda perquè
el rei tenia pressa pel donatiu i els braços feien qüestió tant de la
famosa interlocutòria sobre els pagesos de remença11 com de la restitució dels béns conﬁscats durant les torbacions del regnat passat.
La interlocutòria restà sense efecte amb la promulgació d’una constitució,12 però el retorn dels béns es decidí per via de greuge per mitjà
d’una sentència del rei de 5 de novembre de 1481,13 en què, quant als
béns de la Casa de Cabrera, hi establia un conjunt de restriccions14

10. SOLDEVILA, F., Història de Catalunya, Barcelona, 1963, p. 791 i s.; CONDE,
R., HERNÁNDEZ, A., RIERA, S. i ROVIRA, M., «Fonts per a l’estudi de la història de les
corts i els parlaments de Catalunya», Les Corts a Catalunya, Barcelona, 1991, p. 45.
11. Sentència d’Alfons IV, Nàpols, 6 d’octubre de 1455.
12. Constitució 15a, Com per lo rei Alfonso.
13. Inserida en les edicions de les Constitucions i altres drets de Catalunya,
Pragmàtiques, llibre VIII, títol I.
14. «E més ne exceptam la vila de Blanes e altres terres que lo egregi Comte de
cardona e la Comtessa muller sua tenen del Vescomtat de Cabrera, ﬁns que hi sie feta
justícia segons orde de dret sobre los quals és devant Nós plet pendent, no volem emperò
que los dits Comte e Comtessa se pugan alegrar de qualsevol donations e gràties o drets
acquisits per causa de les turbacions passades, volens que lo dit Comte e Comtessa sien
tenguts e paguen los censals e altres càrrecs que sobre la dita vila e terres són carregats
tenint e posseint aquelles, segons la forma e orde devall scrita e per nostra Majestat
ordenada.» (Capítol tercer de la sentència reial.)
»Encara més ne exceptam del dit capítol lo que té mossèn Joan Çarriera del comte
de Mòdica, lo qual metem en seqüestre a mans nostres, detenidors per aquelles persones
que per Nós hi seran deputades, ﬁns a tant que per Nós en altra manera hi sie proveït.
Volem emperò que los censals que fa lo dit comte de Mòdica carregats sobre les viles, locs
e terres de aquell, e los que fan las ditas vilas, locs e terras sues, conjuntament o divisa, sien
pagats segons forma dels contractes dels dits censals, reduïts emperò segons la reducció
dejús faedora dels censals, no obstant qualsevol gràtias o donations fetas dels dits censals
per causa de les dites turbacions fetas, las quals desús havem rebocat e revocam.» (Capítol
quart de la sentència reial.)
»Sobre la differència que és entre mossèn Joan Çarriera e los hereus de Bertran
d’Armendaris quòndam de una part, e mossèn Antoni Joan Torres, mossèn Antoni Pere de
Rocacrespa e los hereus de Micer Pere Montmany quòndam de la part altra, demanants les
pensions de sos censals als dits mossèn Çarriera e hereus del dit Bertran d’Armendaris del
temps que han tengut e posseït las vilas e locs de Hostalrich, Sanct Celoni, Palafolls e altres locs
del Vescomtat de Cabrera, sobre los quals los dits creedors tenen los dits censals, pronuntiam
e declaram, vist que los dits creedors són estats sempre obedients a la Majestat del Senyor Rey
e nostra, que totas e qualsevol pensions rebudes o retengudes per los dits mossèn Çarriera e
Bertran d’Armendaris o sos hereus, dels dits censals que los dits creedors rebien e han sobre
les dites viles e locs, universitats e singulars de aquells, hajan de ésser restituïdes y pagades
als dits creedors dins spay de quatre anys primers vinents, ço és a cascú dels dits creedors
quiscun any la quarta part de ses pensions.» (Capítol setzè de la sentència reial.)
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que obeïen a les necessitats d’indemnitzar els beneﬁciaris i els creditors d’aquests que havien estat partidaris de la Corona.
La restitució de béns i jurisdiccions catalanes de la casa de Cabrera era difícil d’executar i s’anà allargant durant sis anys més. Fins
a ben tombat el segon semestre de 1482, Joan Ramon de Montcada
i la seva muller, Isabel de Cabrera, encara posseïen la vila de Blanes, i se’n titulaven «senyors per certs e legítims títols»,15 bé que
continuà poc temps en aquesta situació, perquè es dictà aviat la
sentència favorable a Anna de Cabrera.16 Quant al que retenien Joan
Sarriera i Joana Estefania de Pinós, vídua de Bertran d’Armendaris i llurs ﬁlls,17 que la sentència reial manava segrestar, el mateix
Ferran II i el seu lloctinent, l’infant Enric, en nomenaren segrestador
el cavaller Miquel Joan Gralla, domèstic del rei. El segrestador, el 7
de setembre de 1483 nomenà procurador general del patrimoni de la
casa de Cabrera el cavaller Bertomeu Lena,18 qui encara exercia les
seves funcions i amortitzava deutes i indemnitzacions ﬁns ben entrat
l’any 1488.19
L’any 1485, mort el seu pare, l’almirall Alfonso Enríquez,20 Federique fou investit almirall major de Castella. La participació econòmica
en les indemnitzacions que havia calgut abonar als detentors del patrimoni, pactada a les capitulacions matrimonials, li donaven drets sobre
el patrimoni d’Anna, a més dels que li corresponien a títol marital.
Modiﬁcaren els seus cognoms i, marit i muller, passaren a dir-se Enríquez de Cabrera i a detenir els títols de comtes de Mòdica i vescomtes
de Cabrera i de Bas. La participació de Federique en els fets d’armes
al servei dels reis de Castella i el parentiu proper amb aquests, els donaren una situació preeminent a l’entorn de la monarquia i, a més, la
residència habitual era ben lluny dels seus estats de Catalunya.
Bé que, ja des de l’any 1486, els consorts Enríquez de Cabrera rebien algun rèdit dels dominis directes per mitjà d’un clavari al

15. Arxiu Municipal de Blanes, Llibre de la Universitat, f. 63; PONS I GURI, J. M.,
Llibre de la universitat..., cit., p. 69.
16. ZURITA, XX, 14, núm. 25.
17. En la documentació d’aquells anys s’autotitulava vescomtessa d’Illa.
18. AMFF, Protocols de Palafolls, VIII, s. d., 16 (notari Mateu Simon).
19. PONS I GURI, J. M., «Sobre uns privilegis per als habitants de Blanes que no
foren inserits al llibre de la Universitat», Blanda, 2, 2000, p. 66.
20. Bartomeu Lena el trobem també formant part del seguici dels Enríquez de
Cabrera en l’assemblea vescomtal de l’any 1488. Tal volta el seu nomenament de procurador
per part de Miquel Joan Gralla fou consensuat amb els vescomtes.
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terme de Montclús, ﬁns a les darreries de 1487 no visitaren les jurisdiccions de Catalunya. Aleshores començaren a prendre contacte
amb els seus vassalls per mitjà de les assemblees que havien estat
tradicionals al vescomtat de Cabrera, de les quals reberen el donatiu
conseqüent a llur incorporació, que els ajudava en l’amortització de
les càrregues encara no liquidades.
En aquesta estada dels nous senyors a Catalunya, el 26 de febrer
de 1488, tenia lloc l’assemblea amb els representants dels pobles del
vescomtat, convocats a Hostalric, la seva capital, on foren presentats
i contestats els capítols que es transcriuen a l’apèndix documental V.
Anna i Federique portaven en llur seguici diversos gentilhomes castellans per cobrir càrrecs de govern, entre ells el jove cavaller Diego Dávila, per al càrrec de procurador general,21 ço que fou objecte
de queixa en capítols presentats en l’assemblea que tingueren els
vassalls de gran part del vescomtat, els quals ho consideraven una
infracció de les dotze constitucions sobre prohibicions de càrrecs als
no naturals del Principat, ﬁns aleshores produïdes en les Corts de
Catalunya.
La gestió del nou procurador general dels vescomtats de Cabrera i de Bas ﬁní ben aviat, car encara hi havia pendent de pagament
bona part del deute amb Joan Sarriera. Els creditors i els ﬁadors
d’aquest motivaren una nova intervenció del rei Ferran, que restava
vinculat amb la seva sentència de la cort de Barcelona de l’any 1481,
i la intervenció s’imposà per conveni22 entre l’almirall Federique Enríquez de Cabrera i el cavaller de Barcelona Guillem de Santcliment,
en representació dels creditors de Joan Sarriera, en escriptura atorgada a Blanes el 7 de novembre del mateix any 1488 davant del notari
de Barcelona Esteve Malet. Federique Enríquez de Cabrera assumí el

21. En el capítol 3r dels que presentaren els síndics de les viles i llocs del
vescomtat de Cabrera es deia el següent: «Ítem, per no haver aquella intel·ligència que
fa mestrer, los ofﬁcials ordinaris de la terra, de les pràctiques e costums de la terra, la
justícia per los administrants aquella puxa rebre grans desórdens, dampnatges e perjudicis
de vostres il·lustres senyories. Però, per evitar tals inconvenients qui leument seguir se
porien, a vostres il·lustres senyories humilment suppliquen que, ara e per tostemps, los
ofﬁcials ordinaris del dit vostre vezcomtat sien hòmens naturals del principat, segons per
constitucions de Cathalunya és disposat.» La resposta d’Anna i Federique Enríquez de
Cabrera fou «Plau als dits senyors lo contengut en lo dit capítol, excepte castellanies e
procurador general del vescomtat». I durant tot el període de domini de la dinastia dels
Enríquez trobem habitualment la tinença dels castells a mans de cavallers procedents de
Castella i, pel que fa als procuradors generals, des de l’any 1491 endavant només hi veiem
un català.
22. AMFF, pergamí 1226.
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pagament dels deutes i, en una clàusula addicional, donà a Guillem
de Santcliment el càrrec de procurador general dels vescomtats qui,
a manera d’anticresi, rebé els rèdits i les obvencions que serien aplicades a aquesta obligació; a més, no podia ser rellevat de la procuradoria ﬁns que no s’hagués eixugat el deute.23
El mes d’abril de 1491, un cop cessada la intervenció de Guillem de Santcliment, es féu càrrec de la funció de procurador general
Fernando de Jovara, cavaller castellà casat amb Timbors, ﬁlla d’una
branca espúria de la casa de Cabrera.24 Jovara regí els vescomtats de
Cabrera i de Bas durant vint-i-cinc anys, ininterrompudament.
Cal remarcar que entre els representants de les viles i termes
jurisdiccionals planava el record de l’obra del gran home de govern
que havia estat Bernat IV de Cabrera.

23. AMFF, Protocols de Montclús, XV (Liber Curiae), 16, f. 27-28 i Scedae II, núms.
229 i 233.
24. SOLÀ MORALES, J. M. DE, «Fernando de Jovara y Tímbor de Cabrera», Pyrene,
vol. I (segona època), 1962, p. 23-32.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I
1382, novembre, 21. Hostalric
Nòtula a utilitat del jutge i llicenciat en lleis Guillem Vingut, lliurada
pel notari Pere d’Om, que acredita que Bernat IV de Cabrera ha
absolt i perdonat els prohoms de les universitats dels llocs del vescomtat de Cabrera i els seus particulars de les penes d’ordre civil
en què havien incorregut.
AMFF, Batllia, paper c. 1, 7.

Nobilis et potens vir Bernardus de Cappraria absolvit difﬁnivit et remissit,
perdonavit et relevabit probis hominibus universitatum locorum vicecomitatus
Capprarie et baroniarum eiusdem et eius singularibus presentibus et absentibus et cuilibet ipsorum omnes singulas penas per ipsas universitates et eius singulares usque in ipsum diem <diem>a comissas quibuscumque rationibus sive
causis, factis tamen civilibus tangentes et non aliter, et hoc cum instrumento
publico de hiis, concepto in notaria Hostalrici sub kalendario predicto, ut de
ipso lacius continetur.
De quoquidem instrumento ego Petrus de Ulmo vobis venerabili et discreto domino iudici tenore presentis facio promptam ﬁdem.
[Not. dorsal]: Venerabili et discreto Guillermo Venguti, licenciato in legibus.
a.

diem iterav.

II
1387, agost, 9. Blanes
Capítols atorgats per Bernat IV de Cabrera a les baronies, viles i llocs
del vescomtat.
AMFF, pergamí 734. Trasllat del notari Jaume Boﬁll de la Vilanova de Palafolls,
sense data (entre 1585-1626), tret d’un altre trasllat d’Antoni Pujades, substitut
del notari de Blanes Jaume Joan Manresa, de 12 d’abril de 1526.
Escrivà: Jaume de Puig, notari públic de la vila i terme del castell de Blanes.
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AMBl, Llibre de la Universitat, fol. 107.

Noverint universi quod die nona mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo trescentesimo octuagesimo septimo, in presentia mei Iacobi de
Podio notarii infrascripti et in presentia etiam discreti Guillermi Bitxes, rectoris
ecclesie Beate Marie de Blanis, et Petri Alamanni de Pulcropodio domicelli de
domo nobilis viri domini Bernardi de Cappraria, et plurium aliorum testium in
multitudine copiosa, Petrus Barberii, Petrus Coll iurati villa Hostalrici, Petrus
Jaupini, Francischus Eymerici sindici ville de Blanis, Narcisius Jaumar, Guillelmus Tayeda parrochie Sancti Stephani de Torderia, Bernardus Pont, Arnaldus
ça Riba termini castri de Muntclús, Petrus Canovas alias Cassola termini castri
de Montepalacio, Guillermus sa Sgleya maior dierum, Petrus Verdeguerii baiulie
de Arbuciis, Petrus Guanechs, Ioannes Calvet de Rivoarenarum, Petrus Serra,
Bernardus Lladó parrochie de Massianeto, Guillermus Ianuarii et Bernardus
Castell parrochie de Vitrariis, tam nomine eorum proprio quam nomine etiam
locorum, parrochiarum et baroniarum totius vicecomitatus Capprarie et singularium eandem, presentarunt, et per me dictum et infrascriptum notarium publice legi petierunt et requisiverunt, in presentia dicti nobilis domini Bernardi
de Cappraria, in ecclesia parrochiali Beate Marie de Blanis existentis, quedam
capítula huiusmodi seriei:
Davant vostra senyoria, senyor, humilment suppliquen los sotmesos prohòmens e vassalls de vostres terres de provehir-los en les coses següents de què
són agraviats, segons que a vostra senyoria serà vist fahedor:
Primerament demanem los demunt anomenats, per ells e per tots los prohòmens dels vescomtat de Cabrera e de les baronies de aquell, qui vuy paguen
dehè per raó de les compres dels castells de Blanes e Palafolls, en imposicions,
que ninguna persona dels dits llocs, que plàcia al dit senyor, que no puscha ésser
pres, ne pres star per algun dret civil. Plau al dit senyor.
Ítem que plàcia al dit senyor que fadiga ne clam no se scrisca, ans haje
de star a fe del saig, e açò per tal que, per cada clam e fadiga, d’escriura paga lo
deutor quatre diners. Plau al dit senyor.
Ítem que plàcia al dit senyor que durant lo temps del dehè ne dels interessos, los quals la terra de present fa e paga per rahó de les dites compres, no sien
tenguts de pagar tayes ne questes. Plau al dit senyor.
Ítem que plàcia al dit senyor que, si cas s’esdevendrà que lletra de requesta
vendrà en la terre e’s presentarà a qualsevulla ofﬁcial en la qual seran diverses
persones anomenades, que aquell ofﬁcial vulles sia procurador, veguer o balle,
no puxe haver de aquella sinó dotze diners, segons que era acostumat en temps
antic, ne l’escrivà sinó altres dotse diners per registrar aquella, e lo saig altres dos
diners per persona per posar les dites penes segons que era acostumat en temps
antich. Plau al dit senyor.
Ítem que plàcia al dit senyor que ell no tragua, ni sos ofﬁcials traguen ni
traure fassen, ningun presoner de son terme, pus que presons segures hi hage
en lo dit terme, ço és dels castells o baronies del dit vezcomptat qui privilegis ne
hajen o costum. Plau al dit senyor.
Ítem que plàcia al dit senyor que, si cas se sdevendrà que hun hom dels
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dits llochs manerà ab la cort diversos plets, que no sie tengut de pagar sinó una
comparició lo jorn que serà assignat a plet. Plau al dit senyor.
Ítem que plàcia al dit senyor que, si cas se sdevendrà que huna persona
composarà ab vós o ab vostre procuredor, vaguer o balle o altra persona havent
poder vostre, o davant jutge, no serà vengut, ne per ell conegut no serà, que en
aquell cars de aquella composició lo dit jutge no haje res ni l’escrivà, si donchs
scriptura no li ha feta. Plau al dit senyor.
Ítem que plàcia al dit senyor que remeta totes e sengles penes, bans, empares e terços qui arrendats no seran e tots fets civils comesos tro lo die present de
vuy per qualsevol persones, pagant lo dit dehè. Plau al dit senyor.
Ítem que plàcia al dit senyor que null hom ni fembra qui vage a nengun
mercat del vezcomptat de Cabrera e baronies de aquell, que no puguen ésser presos per rahó de deutes que degue per qualsevula rahó, exceptuant violari, censal,
carta de comanda o obligatió de què’s pogués jutyar marcha, ne li sien preses
bèsties per ninguna rahó. Plau al dit senyor.
Quequidem capitula oblata et dicto nobili domino presentata, et eidem nobili domino de verbo ad verbum lecta, et per dictum nobilem dominum recepta,
illico dictus nobilis dominus respondit dictis capítulis et cuilibet ipsorum prout
in ﬁne ipsorum continetur. Et nichilominus dictis nobilis dominus mandavit
procuratoribus suis quas predicta capitula, et omnia in eis contenta, tenerent et
observarent iuxta eorum seriem et tenorem et prout in responsionibus cuiuslibet ipsorum continetur. Et nichilominus, mandavit michi notario infrascripto,
quaternus de predictis capitulis facerem et conﬁcerem tot publica instrumenta
quot inde petita fuerint per illos quorum intersit. Que fuerunt acta die et anno
predictis, presente dicto nobili domino, et presentibus dictis probis hominibus et
me dicto et infrascripto notario et presentibus testibus supradictis ad hec vocatis
specialiter et assumptis.
Eg†o Iacobus de Podio notarius publicus ville et termini castri de Blanis
auctoritate nobili viri domini Bernardi de Cappraria predictis omnibus vocatus
una cum testibus supranominatis interfui eaque scribi feci et clausi.

III
1398, maig, 12. Riera de Blanes
Capítols atorgats per Bernat IV de Cabrera a les baronies, viles i llocs
del vescomtat.
AMBl, Llibre de la Universitat, fol. 104 (trasllat s/d s. XVII).
Escrivà: Jaume de Puig, notari públic de la vila i terme del castell de Blanes.

Noverint universi quod die duodecimo mensis madii, anno a Nativitate
Domini millesimo trescentesimo nonagesimo octavo, in presentia mei Iacobi de
Podio notarii infrascripti, et in presentia etiam honorabilis Raymundi de Raxacho militis, et venerabilium Gilaberti de Caneto domicelli, et Ioannis de Terres
civis Barchinone, et plurium aliorum testium in multitudine copiosa, venerabili
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Huguetus Çarrovira domicellus domiciliatus infra parrochiam Sancti Laurentii
de Massianeto, et Ioannes Calvet parrochie de Rivoarenarum, tam nomine eorum proprio quam nomine etiam aliorum parrochiarum et baroniarum totius
vicecomitatus Capprarie et singularium earundem, presentarunt, et per me dictum et infrascriptum notarium publice legi petierunt et requisiverunt nobili et
potenti viro domino Bernardo de Cappraria admirato Sicilie, in riaria ville de
Blanis personaliter existenti, quedam capitula huiusmodi seriey:
Davant vostra senyoria, sènyer, humilment suppliquen los sotmesos prohòmens e vassalls de vostres terres, de provehir-los en les coses següents de què
són agraviats, segons que a vostra senyoria serà vist fahedor:
Primerament, senyor, com en alguns térmens, ballies e parròquies de vostra terra hon scrivà no ha, se haje posada pena que negú no gos fer testament
sinó en poder de·l’scrivà de Hostalrich e d’altres llochs e, com lo dit scrivà ells
no puguen haver, sdevense que molts e moltes persones moren intestats, de què
s’esdevé que la ànima del difunt no ha ço que deuria segons la ordinació que ell
ne faria, e los senyors directes dels dits masos tercegen en aquells, perquè molts
ne vendran a desebitació; perquè senyor plàcia a vostra senyoria que·l’scrivà haje
tenir, en quiscun terme e parròquia, jurat sufﬁcient, o lo prevera de la dita parròquia que per los pròmens serà elegit los pusquen pendra e cloura. E si lo dit scrivà o son jurat lo pren e’l fa, que no puxa més haver que lo rector o domer si aquell
testament prengués o fahés. Plau que y tinguen jurat en cada lloch e que’l salari sie
segons és acostumat, e si jurat apte no y tenen que los pròmens pusquen elegir una
persona de cada lloc qui sie apte, vullen sie eclesiàstic o seglar, qui aquells prenga
e oclouga si ecclesiàstic és.
Ítem, senyor, plàcia a vostra senyoria que les guaytes de què són forçats a
fer al castell de Senfores los sien rellevades, com açò senyor, los sia fort dampnós
e los venga en gran anuig. Plau al dit senyor.
Ítem, senyor, que plàcia a vostra senyoria de moderar les obres axí de
Hostalrich com dels altres llochs per vós o per vostres ofﬁcials a nosaltres manades, per manera que ho puscham suffrir com adés sien fort carregoses. Més val
obrar en pau asprau que perdre’s en guerra.
Ítem, senyor, que, si contrast serà entre alguns prohòmens de la terra per
camins veynals, o térmens, marges, o terres, e entre ells no’s poden avenir, que
lo balle de la ballia hon lo contrast serà hi hage elegir prohòmens si ells matexs
no’ls hi volen elegir, e aquells dos prohòmens altres puxen determenar los dits
contrasts sens jutge ne scrivà, ne altres ofﬁcials. Plau al dit senyor que la cort los
hi meta.
Ítem, senyor, plàcia a vostra senyoria que si algun mas o heretat vendrà a
pubill o pubills, que’ls amichs o partida de aquells pubill o pubills puxen elegir
tudor, curador e actor, qui los dits pubills e persones e béns de aquells regescan
e governen a conexensa de dos prohòmens aletes per vostre balla del lloch ont
seran, axí com si lo jutge los hi metia, e que lo dit batle haje a forçar los dits elets
tudors o curadors e actor de pendra lo dit regiment, si fer no ho volien e los dits
dos prohòmens de consellar-los-hi, e açò, senyor, per rellevar grans missions qui
se’n seguexen. Lo dit senyor no poria ne pot atorgar lo present capítol, ne fer observar aquell, si donchs no volia fer contra forma de dret comú, de què leugerament se
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poria seguir mala provisió als dits pubills e, per consegüent, dampnatge a la cosa
pública; mas plau-li que lo jutge de sa terra, qui vuy és e per temps seran, hagen
d’assí avant, a pendre salari moderat de les dites tudories e curadories e actories, ço
és que prenguen del pubill o pubills, per molts que sien, hun ﬂorí per datió e conﬁrmació de tutela, si és que do o conform un tudor o molts si lo patrimoni o béns del
pubill o pubills serà de valor de doscents ﬂorins o de menys, e si serà de més valor de
dos-cents ﬂorins, per molt que sia més, prenguen dos ﬂorins e no pus. E açò matex
sia observat en totes cures sive curadories que seran donades [a] adults furioses e
dements, ventres sive prenyats, absents e altres de dació de actor, si és que sie hun
actor o molts qui’s donen ensemps o de donà consentiment o auctoritat, posador o
pustador en actoria, prenguent la meytat dels salaris demuntdits e no pus, e segons
la distinció damuntdita. Entès e declarat que, si serà dupte de la valor del patrimoni o béns susdits, haje aqui matex hon se farà la dació o conﬁrmació de tutella,
cura o actoria ho’s posarà lo dit decret, consentiment e auctoritat ésser presa de
paraula e sens tot [...lac. 6 litt...] informació per lo notari de dos testimonis los pus
ydoneus e qui mils a son bon arbitre deuran saber la valor del patrimoni o béns, e
haja ésser scrit açò que’ls dits testimonis diran ab sagrament ells saber de veritat en
la valor del dit patrimoni o béns, e si de veritat no ho saben, açò que deposaran de
fama comuna o de llur propri arbitre o pròpria repputació; però si dels dits decrets,
consentiments e auctoritats se deu o és acostumat pendra menor salari, vol lo dit
senyor que stiguen los jutges en lo dret e ús antic.
Ítem, senyor, que com alguns senyors arrendadors demanen exorquies o
intesties d’alguns pubills que no són en edat de haver infants ne fer casaments,
que aquests aytals no sien forçats de pagar intesties ne axorquies. No és rahonable segons los Usatges e la determinació dels antichs advocats de Cathalunya e per
consegüent lo dit senyor no ho atorga.
Ítem, senyor, que plàcia a vostra senyoria que si algú o alguns pladejan o
pladegeran ab la vostra cort per qualsevol fet civil o criminal, que no sia tingut
de pagar comparicions ne salaris de jutge, si donchs vós senyors no·n’havets, e
lavors que·n haie lo dit jutge ço que li’n tanyerà, segons ço que vós, senyor, ne
haurets. E si lo dit delat és absolt per sentència, que’l dit jutge no·n haja res com
ja lo dit delat roman prou damniﬁcat. Plau al dit senyor que aquells qui pladejeran
ab la cort o ﬁsc del dit senyor, en lo qual plet la cort serà demenadora, que los dits
supplicants qui seran deffenedors no paguen ni sien tinguts pagar comparicions ni
salari de jutge, sinó en la manera contenguda en lo present capítol, ço és, si lo dit
senyor ne hauran e segons la quantitat que·n’hauran. Exceptat lo cas de les deffensions que lo deffenedor convengut per la dita cort donarà, de les quals deffensions
que donarà sie tengut de pagar salari e comparicions al dit jutge, segons que és
acostumat; si emperò aquells qui pladejaran ab la cort o ﬁsc del dit senyor seran demanadors, ladonchs hi sien tenguts pagar aytals demanants comparicions e salari
al jutge, axí com eren abans que’l present capítol fos provehit.
Ítem, senyor, que si algú composarà ab vostra cort, e inquisició del fet no
serà feta en la qual testimoni per lo dit jutge personalment no hajen presos, que’l
dit jutge no haje res. Plau al senyor que qui no y càpien que no·n’haje segons ja és
atorgat.
Ítem, senyor, que de res no sien pac comparació, si donchs no és plet
contestat e qui’s men de part a part. Ítem, senyor, que com los saigs e carcellers
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demanen salaris inmoderats, també de presons com de carcellatges, com de peatges, com de emparas, que sia vostra mercè que no gosen demanar ne haver
sinó segons que antigament és acostumat. Plau al dit senyor.
Ítem, senyor, que com sia posada pena que null hom no pas per possessió
de altre, e molt hom podria caure ignorantment, que plàcia a vostra senyoria que
aquesta pena no’s pusqua exequir si donchs la part de qui serà la possessió no
se’n clama. Plau al dit senyor.
Ítem, senyor, suppliquen a vostra senyoria los prohòmens de Massanet
que·l’scrivà de Hostalrich o son jurat hajen a venir al mercat de Massanet tots
dissaptes, segons que ja per vós, senyor, los és atorgat. Plau al dit senyor.
Ítem, senyor, que sia vostra mercè de manar a vostres ofﬁcials que observen e tenguen los capítols, ordinations e gràcies per vós, senyor, als vassals
vostres ja atorgades he fetes, segons que appar per capítols per vós, senyor, fermats e ara, si vostra mercè serà, los conformarets. E per ço, senyor, que mils los
observen vostres ofﬁcials, hagen a fer sagrament de tenir e observar aquells. Plau
al dit senyor.
Ítem, senyor, que plàcia a vostra senyoria de remetre tots los bans, penes
e manaments ﬁns al present die de vuy fets he totes manlleutes si donchs criminosos no són. Plau al dit senyor.
Ítem, senyor, suppliquen los prohòmens de Muntpalau e d’altres térmens
qui paguen blat d’acapte, que lo llevador haje manament ab pena que, per tot lo
mes de agost quiscun any, l’agen llevat e cullit, com los dits llevadors s’esperen
en temps que les gents no’n·han, de que’ls seguex gran dan. Plau al senyor que al
temps legut lo lleven.
Ítem, senyor, que plàcia a vostra senyoria que los anapers no bosquen ni
arrabaçen en ningú bosch de ningú sens licèntia e voluntat de aquell de qui serà
lo bosch, com los prohòmens e masos sien ja prou apremiats axí de censos com
de altres coses, car axí ho solien fer antigament. Plau al dit senyor.
Ítem, senyor, que plàcia a vostra senyoria que si cas serà que algú haje
feta fermança, o la farà a altre, que lo principal sie menat a execució ans que la
fermança. Ítem, senyor, que plàcia a vostra senyoria que, si cas se sdevendrà,
que algun o alguns staran en manlleuta e dins un any no seran stats requests, o
no’ls hauran punits si mal meren, que aquella manlleuta sie nulla, segons és en
Barcelona ne en altres llochs reyals. No és cosa rahonable ne statuïda per dret que,
per callament de un any, les menlleutes sien nulles, jatsie que en Barcelona n’age
antic privilegi, però no·l’han les altres ciutats ne viles de Catalunya.
Ítem, que plàcia al dit senyor que, si cas se sdevendrà que algú o alguns
seran presos, e hauran presos dos o tres testimonis, que lo jutge haje a dar de
consell, si request ne serà, als procuradors o balles, si’s deu dar a manlleuta o no,
aquell consell se scrisca en lo procés. Plau al dit senyor.
Ítem, senyor, com lo jutge vulle haver dotse diners per quiscuna persona
qui’s manlleu de la vostra cort, que plàcia a vostre senyoria que no’n haje res de
assí avant, per ço car és salari <és> injust. Plau al dit senyor servada en lo present
capítol la provisió contenguda en lo capítol que comença «Ítem, senyor, que plàcia
a vostra senyoria que si algú o alguns pladegen» e en la resposta feta a aquell.
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Ítem, senyor, com lo jutge vulle haver dotse diners per quiscun testimoni
qui’s dóna en los plets e qüestions qui’s menen davant vostra cort, e sie salari fort
injust, perquè plàcia a la vostra senyoria que de assí avant ell no’n puxa haver
res. Plau al dit senyor que, dels testimonis que la cort o ﬁsc del dit senyor produhirà contra algú, no sie tingut de pagar aquell contra qui seran produïts los dits
dotse diners, basta que pach al jutge en lo que’l dit senyor o sa cort ne haje e segons
la quantitat que·n’haurà, axí com és desús contengut en lo capítol qui comença
«Ítem, senyor, que plàcia a vostra senyoria que si algú o alguns pladegen», et etiam
la resposta feta al dit capítol, però, dels testimonis que produirà algú en sa deffensió, sie tingut de pagar los dits dotse diners per quiscun testimoni que produirà.
Quequidem capitula oblata, et dicto nobili domino presentata, et eidem
nobili domino, de verbo ad verbum, lecta, et per dictum nobilem recepta, illico
dictus nobilis domnus respondit dictis capitulis et cuilibet ipsorum, prout in
ﬁne ipsorum continetur et nichilominus dictis nobilis dominus mandavit procuratoribus suis generalibus, vicariis, subvicariis, baiulis et aliis ofﬁcialibus suis,
quam predicta capitula et omnia in eis contenta teneant et observent iuxta earum seriem et tenorem et prout in responsionibus cuiuslibet ipsorum continetur. Et nichilominus mandavit michi notario infrascripto quatenus de predictis
capitulis tot publica instrumenta quot inde petita fuerint per illos quorum intersit. Que fuerunt acta die et anno predictis, presente dicto nobili domino et presentibus dictis Ugueto ça Rovira domicello et Joanne Calvet predictis et me dicto
et infrascripto notario, et presentibus etiam testibus supradictis ad hec vocatis
specialiter et assumptis.
Eg†o Iacobus de Podio, notarius publicus ville et termini castri de Blanis
auctoritate, nobilis viri domini Bernardi de Cappraria predictis omnibus vocati
una cum testibus supranominatis interfui eaque scribi feci cum supraposito in
Xª linea ubi dicitur «Ítem, senyor», et in XXª linea ubi legitur «e aya ésser stat
açò que’ls dits dos testimonis diran ab sagrament ells saber de veritat en la valor
del dit patrimoni e béns», et cum literis rasis et emendatis in XXIIIIª linea ubi
narratur «serà demanadora» et clausi.

IV
1415, gener, 7
Dos dels capítols atorgats en l’esmentada data per Bernat IV de Cabrera
a les baronies, viles i llocs del vescomtat.
Inserits als capítols 1 i 4 dels capítols de Frederic i Anna Enríquez de Cabrera
el 26 de febrer de 1488, que segueixen de número IV.

Primerament, senyor, com les scrivanies, special en aquells de Hostalrich,
haje tatxa dels salaris dels notaris qui en los dits vezcomptats, viles e térmens,
ballies e lochs desusdits sia servada la dita tatxa per tots los notaris e scrivans qui
usen de art de notaria e de scrivania sens alguna mudança. Plau al dit senyor.
Ítem, senyor, vostra senyoria en temps passat haja consentit alguns capítols, ordinations e privilegis en moltes maneres són stats trencats e no servats
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per vostres ofﬁcials, que plàcie a vostra senyoria novellament aquells fermar
e consentir e manar als procurador y balles e altres ofﬁcials vostres presents
e sdevenidors que los dits capítols e ordinations e privilegis sien servats e per
ells tenguts els fassen tenir e servar no mudant ninguna sustància en lo dit
vezcomtat, viles, térmens e ballies e llochs dessús dits e cascú de aquells. Plau
al dit senyor.

V
1488, febrer, 26. Hostalric
Capítols atorgats per Frederic i Anna Enríquez de Cabrera a les baronies, viles i llocs del vescomtat.
AMFF, pergamí 1222. Amb el número 1223 del mateix arxiu, un altre exemplar
en pergamí escrit de la mateixa mà, sense cloenda notarial.
Escrivà: Francesc Manresa, notari públic per autoritat reial i resident a Blanes.

Noverint universi quod die martis vicesima sexta mensis febroarii, anno
a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo, coram
egregis et illustrissimis dominis Federico Enríquez et de Cappraria magno admiratico Castelle, comitte de Modica, vicecomite Capprarie et de Basso, et Anna comitissa eius consorte, presente, interveniente et vocato me Francisco Manresa,
regia auctoritate notario infrascripto, et presentibus etiam magniﬁcis Antonio
de Fluviano, Bartholomeo Leva militibus et Gaspare Blanes, alias de Beuda, domicello, testibus ad hec vocatis specialiter et assumptis, intus villam Hostalrici,
in domo Gasparis Negrell dicte ville, personaliter intus quandam cameram eiusdem domus existentibus, comparuerunt pro villa Hostalrici Anthonius Corts draperius et Petrus Ioannes Starramati aphotecharius sindici, et pro villa de Blanis
Montserratus Bosch et Christophorus Morell mercatores, et pro villa de Sancti
Celedonii Ioannes Julià et Ioannes Riera, et pro baiulia termini castri de Palafollis Ioannes Riba et Iacobus Truy, et pro baiulia termini castri de Montepalacio
Iacobi Coll et Petrus Cànoves Sancte Marie de Pineda, et Bernardo Andreu, et
pro baiulia parrochia et termino Sancti Stephani de Torderia Petrus Michael Jalpí, Petrus Jalmar, Ioannes Matheu et Bartholomeus Barçaló, et pro baiulia et termino Sancti Laurentii de Massianeto Martinus Calvo et... [lac. 14 litt.]...a et pro
baiuliis et parrochiis vulgariter dictis de n’Orri Anthonius Roqueta de Arbusiis et
Hipolitus Draper de Gasarans, et pro baiulia et parrochia de Vitrariis Vicentius
Albanell, Ioannes Matheu, et pro baiuliis et parrochiis de Montclús Ioannes Ferreres alias Bonamich et Bartholomeus Lunell, et pro baiulia et parrochia de Rivoarenarum Bartholomeus Sabet, qui omnes superius nominati, tam nominibus
eorum propiis quam nominibus prout dixerunt et asseruerunt in veritate indubia
universitatum, villarum, baiuliarum, castrorum et parrochiarum predictarum et
aliarum baroniarum totius vicecomitatus Capprarie et singularium earundem,
presentium, absentium et futurorum, presentarunt predictis illustris dominis
admirato comitti et comitisse superius memoratis, et per me dictum et infrascriptum notarium ibidem presentem publici legi petierunt et requisiverunt, in
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presentiam dictorum Illustrisimorum dominorum, quasdam supplicationes in
capitulis contentas huiusmodi seriey:
Molt egregis e il·lustres senyors, ab aquella humil submissió que deuen los
vostros faells e humils vassalls de viles e ballies del vostre Vezcomptat de Cabrera, qui postrats en terra besant vostres mans se recomanen a aquella, suppliquen
a vostres il·lustres senyories perpetualment los vulla concentir les següents gràcies, segons que en los capítols dejús scrits són contengudes e expressades:
E primerament, com la justícia sia sustentació e conservació de la república e bé comú, sens la qual bonament ningú viure no pot, e per ço a set del mes
de janer any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesucrist mil quatrecents e
quinze, aquell noble baró e strenu cavaller mossèn Bernat de Cabrera, senyor del
dit Vezcomptat, del qual per lo seu virtuós obrar de ell per tostemps en aquest
principat serà eterna memòria, entre les altres gràcies que consentí atorgà als
dits vostres vassalls una del tenor següent: «Ítem, senyor, vostra senyoria en
temps passat haja consentit alguns capítols, ordinations e privilegis en moltes
maneres són stats trencats e no servats per vostres ofﬁcials, que plàcie a vostra
senyoria novellament aquells fermar e consentir e manar als procuredor y balles
e altres ofﬁcials vostres presents e sdevenidors que los dits capítols e ordinations
e privilegis sien servats e per ells tenguts e’ls fassen tenir e servar, no mudant
ninguna sustància, en lo dit vezcomtat, viles, térmens e ballies e llochs dessús
dits e cascú de aquells. Plau al dit senyor.» E jatsia per lo dit virtuós e egregi baró
sia stat manat tal observança de ordinations, capítols e privilegis, deya per los
dits procuredors, jutge e balles ésser feta, contempnints los dits ofﬁcials la dita
disposició del dit agregi baró, donen grans destrets als poblats en les dites viles
e llochs, tant en haver lexar lurs cases per haver consell, hoc encara lus ne són
procurades excessives e stranyes despeses per fer tornar a lloc e degut stament
les coses que contra dites ordinacions, capítols e privilegis de la terra hauran
fetes. Perçò a vostres il·lustres senyories humilment suppliquen que los ofﬁcials
qui ara són o per temps seran en vostre vezcomtat qui de jurisdicció usaran que,
abans que puxen usar de juredictió, hajen a prestar sagrament e homenatge en
poder de aquella persona e ofﬁcial qui vostres senyories deputaran que servaran
e servar faran les ordinations, privilegis, capítols de la terra e constitucions de
Cathalunya, a ﬁ que los poblats en vostres vezcomtat sien per ells mils tractats
e la justícia pus degudament administrada, e del que per llur pròpria consièntia
no seran remorduts se’n remorden per la divina temor si per les corrections que·s
sperarien haver contrafahents per vostres il·lustres senyories. E més, que lo procuredor e jutge, abans que llors ofﬁcis usen, hajen prestar sagrament e homenatge de fer e administrar la justícia als súbdits de llurs ofﬁcis en lo dit vezcomptat
sens iferència de persones, tot favor e rancor apart posats, los quals hajen a tenir
lurs habitacions en la vila de Hostalric ab lurs famílies, segons és acostumat, com
sie gran interès e dampnatge de vostres senyories e los vostres vassalls haven anar
cercar los ofﬁcials fora vostra terra per demanar llur justícia. Plau als dits senyors
segons de aquells se ha usat e són stats e són en observança, e los dits procurador,
jutge e balles presten sagrament e homenatge ans que usen de llurs ofﬁcis que bé e
lealment regiran llurs ofﬁcis, e si lo contrari faran los remouran e’ls castigaran.
Ítem, senyors molt il·lustres, com la administració de justícia stiga principalment en lo jutge, o lo orde o desorde de aquella stiga en la sua dispositiva
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ordinació, de què fahent lo qui per lo manament de justícia és manat, que és
donar a cascun lo qui seu és, lo vostre patrimoni està conservat, e so és e fahent
lo contrari porta gran depopulació a vostre vezcomtat e evident destructió de
vostre patrimoni. Per ço a vostres il·lustres senyories humilment suppliquen que
lo jutge qui ara és e per temps serà haja e sie tingut tenir taula de tres en tres
anys, de aquell temps que lo dit ofﬁci de judicatura regit haurà, segons los jutges
reals acostumen tenir segons lo orde que per constitucions de Cathalunya parlants e disposants de tenir taula ofﬁcialis reals, és disposat e ordinat. Plau als dits
senyors que’l dit jutge, ans de usar son ofﬁci, prest sagrament e homenatge de bé e
lealment usar de son ofﬁci e, si d’ell se clamaran, fer-lus justícia.
Ítem, per no haver aquella intel·ligència que fa mester, los ofﬁcials ordinaris de la terra, de les pràctiques e costums de la terra, la justícia per los
administrants aquella puxa rebre grans desórdens, dampnatges e perjudicis de
vostres il·lustres senyories. Perçò, per evitar tals inconvenients qui leument seguir se porien, a vostres il·lustres senyories humilment suppliquen que, ara e per
tostemps, los ofﬁcials ordinaris del dit vostre vezcomptat sien hòmens naturals
del principat, segons per constitucions de Cathalunya és disposat. Plau als dits
senyors lo contengut en lo dit capítol, exceptat castellanies e procurador general del
vezcomtat.
Ítem com, de algun temps ençà, per los notaris e scrivans de la terra sie
estat introduhit en la exacció dels salaris de les notaries e scrivanies un gran
abús, jatsia per lo egregi baró e virtuós cavaller mossèn Bernat de Cabrera a tot
lo vezcomtat de Cabrera e baronies de aquell fos estat consentit e atorgat, a setze
de janer de l’any mil quatrecents e quinze, un capítol del tenor següent: «Primerament, senyor, com les scrivanies, special en aquella de Hostalrich, haje tatxa
dels salaris dels notaris qui en los dits vezcomptat, viles e térmens, ballies e lochs
desusdits sia servada la dita tatxa per tots notaris e scrivans qui usen de art de
notaria e de scrivania sens alguna mudança. Plau als dits senyors.» E jatsia la dita
concessió per lo dit noble egregi baró per totes ses terres sia stada feta, emperò
aquella los dits notaries e scrivans contempnexen e han contempnit servar, en
gran interès e perjudici de la cosa pública de la dita baronia e, per ço, a vostres
il·lustres senyories humilment suppliquen que tots los notaris e scrivans del dit
vostre vezcomptat, qui ara són e per temps seran, abans que usar puguen en les
dites notaries e scrivanies, hajen e sien tenguts a prestar sagrament e homenatge
de servar la dita tatxa segons lo literal seny de aquella e sens alguna mudança,
segons per lo dit egregi baró ab lo propdit capítol és stat atorgat e perpètuament
consentit, a ﬁ que la dita tatxa sia mills per los dits notaris e scrivans servada e,
del que per pròpria consciència no seran remorduts, se’n remorden per divina
temor e corrections que contra fahents haver speren de vostres il·lustres senyories. Plau als dits senyors que la dita ordinació sie innodada e observada en quant
de aquells se haurà usat.
Ítem com, de algun temps ençà, sie estat introduït, contra disposició de ley
imperial e constitucions reyals de Cathalunya, que notari és jutge o lochtinent de
aquell, lo que de justície fer no’s deu, com ningun scrivà o notari no puixa ésser
en lloc que regeix notaria o scrivania, axí que en lo matex lloch no porten veus
de dues persones, lo que redunda en gran interès e perjudici de vostres senyories
e de la cosa pública. Per ço a vostres il·lustres senyories humilment suppliquen
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que, de assí avant, los notaris qui ara són o per temps seran no puxen usar directament ni indirecta dels dits dos incompatibles ofﬁcis de jutge o lloctinent de
jutge e de scrivà o notari, ans bé de la hu dels dits dos ofﬁcis haje ésser content,
ne altrament puxa usar de ofﬁci de juredictió en lo vezcomptat tenint lo ofﬁci de
notaria o scrivania. Plau als dits senyors.
Ítem com sia, de algun temps ensà, introduhit abús per lo notari o scrivà
que, del que pressuposa ésser-li degut per los súbdits de la scrivania o notaria
de sos pretesos salaris, aquells exequta e fa exequtar a sa voluntat, no servada
ninguna solempnitat de dret e sens manament de ofﬁcial fet per ell manament
al missatge, tal exequtió fassa per la quantitat per ell asserta ésser-li deguda, lo
que no poch evident prejudici dels súbdits de la dita notaria e scrivania redunda.
Perçò a vostres il·lustres senyories humilment suppliquen que, de assí avant, al
dit notari e scrivà qui ara és e per temps serà sia prohibit e interdit tals exequcions poder fer sens manament de ofﬁcial ordinari de la terra per dits salaris per
ell pretesos, a ﬁ indeguda exactió de salaris no pugue ésser feta. Plau als dits
senyors.
Ítem que plàcia a vostre senyoria voler consignar les rendes del vostre vezcomptat per fer las luytions dels censals a qui són obligats, segons hi ha ha
servir les trenta mília liures per dites luytions de la terra donades. Plau als dits
senyors.
Ítem que si, ans de quinze anys dats a pagar, la terra havia luyt, que los dits
vassalls sien quitis e inmunes del dit donatiu. Plau als dits senyors que sie observada la concòrdia feta entre llurs senyories e los supplicants en los dits capítols del
dit servici e donatiu.
Ítem que, durant aquest donatiu, no’s puxen los senyors capbrevar en ninguna part de la terra. No és de rahó, pus, per fer-lus gràcia, lus ne dóna sinc anys.
Ítem que lo dit jutge, qui ara és e per temps serà, no puxe haver de ninguna
distribució qui’s fassa de heretat o béns, sinó dotze dinés per lliura, e que de la
dita venda qui’s farà de dita propietat no puxe haver salari per lo decret. Plau als
dits senyors que arretglaran lo dit jutge e’l faran arreglar en sos salaris.
Ítem que, qualsevula heretat qui vindrà a pubillatge, que los amichs e parents de dits pubills puguen elegir hun home o dos per regir e governar aquells
béns, e que tals home eligit o hòmens elegits sien presentats al procurador qui
aquells tals fassa jurar que bé e lealment usaran e regiran los béns del dit pubill
o pubills, e açò per conservació de les heretats sens despeses ningunes. Plau als
dits senyors que sie servat lo dret comú.
Ítem que tots los qui pretenen franquesa qui habiten en tota la senyoria
que sien tinguts de pagar en lo donatiu, segons llur porció, exceptats los hòmens
de honor. Plau als dits senyors que paguen los qui han acostumat de pagar e són
de sa jurisdictió.
Ítem que us plàcia atorgar gràcia que nenguns vassalls de vostres senyories no sien tenguts pagar castellatge o dret de castell en tot lo vezcomptat. Plau
als dits senyors axí com és acostumat.
Ítem, senyor, vos suppliquen los vostres vassalls, per beneﬁci de vostre
patrimoni e repòs de la cosa pública de aquestes vostres terres, que us plàcia,
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senyor abdicar e llevar-vos tot poder per vós o per los vostres succehints en dites
terres, ab totes aquelles seguretats, condicions e pactes que’s puxa mills a seguretat de la cosa, perquè vós ne los vostres ne qualsevule succehint, no puxen vendre
ne empenyorar propietats ne rendes de aquestes vostres terres, salvo que per un
any les rendes se puguen vendre e empenyorar, e si u fa que sie nul·le e per no fet.
Plau als dits senyors, exceptat que puxen arrendar los fruyts de sinc en sinc anys.
Ítem, senyor, vos suppliquen tots los vostres vassalls que us plàcia fer remissió general de tots bans e penes, e de tots crims civils e criminals, e de tots
accessos de què fossen delats e inculpats, tant inquirit com ni inquirit ﬁns la
present jornada. Entès, emperò, que stiguen a dret a la part. Plau als dits senyors
sie feta remissió general a tots qui sien en la terra, satisfet en primer a la part.
Ítem, senyor, vos suppliquen tots los vostres vassalls qui com davant lo
jutge vendrà qualsevule qüestió de qualsevula quantitat e no se’n manarà procés,
que lo jutge no pugue haver sinó la citiada, qui són setze dinés, com se·n’abús
en gran perjuy de la cosa pública e que no pugue haver lo jutge sinó salari del
condempnat. Plau als dits senyors lo contengut en lo dit capítol, declarat que puxa
haver los setse dinés en la forma del dit capítol de quiscuna causa per la qual entre
parts diverses tindrà citiada.
Quibusquidem supplicationibus in capitulis expositis dictis egregiis et
Illustris dominis Admiratico comitti et comitisse, sic ut predicitur presentatis,
et per me dictum et infrascriptum notarium de verbo ad verbum coram ipsis
lectis, ipsi dicti Illustri domini predictis supplicationibus et eorum capitulis
responsum dederunt, prout in ﬁne cuiuslibet capituli per decretationes sub hac
foma layca «Plau o no plau» et alia apparet et continetur. Et etiam dicti illustri domini, per eos et suos succesores, laudarunt, approbarunt, ratiﬁcarunt et
conﬁrmarunt, ﬁrmarunt et concesserunt perpetuo, ac etiam iurarunt in vim
privilegii perpetuo, predictis universitatibus villarum, baiuliarum, castrorum et
parrochiarum predictarum et baroniarum totius vicecomitatus et singularibus
earundem presentibus, absentibus et futuris et in eisdem populatus, in posse
mei dicti et infrascripti notarii, tanquam publice persone, nomine eorundem et
aliorum omnium quorum interest et intererit in futurum, legitime stipulantis et recipientis. Predicta omnia et singula in predictis supplicationibus sive
capitulis ac positionibus contenta prout in ﬁne earum per decretationes et responsiones apparet. Et nichilominus tenore presentis publici intrumenti cunctis
temporibus valituri voluerunt, iurarunt et promisserunt in posse mei, dicti et infrascripti notarii ut supra stipulantis predicta omnia et singula iuxta preinsertas
responsiones per dictos egregios el illustres dominos factas in omnibus teneri
perpetuo et inviolabiliter in vim privilegii perpetuo observandi. De quibus omnibus et singulis supradictis predicti superius nominati nominibus quibus supra
petierunt at requisierunt et dicti egregii et illustri domini mandarunt predictis
hominibus et dictis universitatibus et cuilibet ipsarum et aliis quorum intersit
ﬁeri et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta et tot et quod et
tociens quociens petierunt et habere voluerint per me dictum et infrascriptum
notarium ad habendum memoriam in futurum. Que fuerunt acta et ut predicitur per dictos egregios et illustres dominos prout in ﬁne uniuscuiusque capituli
apparet laudata, ﬁrmata, ratifﬁcata et concessa, et per superius nominatos nomine dictarum universitatum villarum, castrorum, parrochiarum et baiuliarum,
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ac totius vicecomitatus supplicata in dicta villa Hostalrici die, mense, anno et
loco preespressis presentibus et ad hec vocatis me dicto et infrascripto notario
et testibus superius nominatis.
Sig†num mei Francisci Manresa regia auctoritate notarii publici habitatoris ville de Blanis qui predicta interfui eaque scribi feci et clausi cum supraposito
in linea XIª baro et cum raso et emendato in linea LVIIma. iurarunt et promisserunt.
a. Aquest espai en blanc ﬁgura en els dos exemplars d’aquest document.

ACTES POSSESSORIS
DE LES JURISDICCIONS DELS VESCOMTATS
DE CABRERA I DE BAS

FEDERIQUE ENRÍQUEZ DE CABRERA, ANY 1527*
GASTÓ DE MONTCADA I GRALLA, ANY 1594

*«Les jurisdiccions dels vescomtats de Cabrera i de Bas l’any 1527», Revista de Dret
Històric Català, 1, 2001, p. 171-224.

LES JURISDICCIONS DELS VESCOMTATS DE CABRERA I DE BAS, L’ANY 1527
Els darrers dies del mes de maig i els primers de juny de l’any
1527, Federique Enríquez, almirall major de Castella,1 va dur a terme
les diligències de presa de possessió de les jurisdiccions dels vescomtats de Cabrera i de Bas. Els notaris Marc Coll i el seu ﬁll, Jaume-Joan
Coll,2 anaven llevant acta pública d’aquest fet simultàniament.
Aquest instrument fa una relació de les successives diligències
possessòries del mer imperi en cada una de les baronies dels vescomtats de Cabrera i de Bas, de tal manera que, malgrat la relativa
uniformitat de les fórmules, reﬂecteix les característiques de cada
demarcació —on distingeix les localitats emmurallades de les que no
ho són—, i l’existència de regismes d’administració local permanent

1. Ens n’ha pervingut un exemplar posat en forma pública per Jaume Joan Coll,
notari del terme del castell de Montpalau, clos el 29 de juliol de 1529, format per deu peces
de pergamí que, cosides, formen un rotlle de 0,773 × 6,633 m amb 712 ratlles escrites,
avui en poder del senyor Lluís Adan i Ferrer, de Mataró, besnét del notari Nicolau Adan i
Rizzo, que havia tingut al seu càrrec l’escrivania de Calella, successora de la de Montpalau.
Agraïm al senyor Adan les facilitats que ens ha donat per descriure aquest document tan
important.
2. L’1 de desembre de 1461, a Hostalric, el donzell Guillem de Vilanova,
procurador general del vescomte Bernat Joan de Cabrera, establí en quasiemﬁteusi la
notaria i l’escrivania del terme del castell de Montpalau al cirurgià Jaume Coll de Pineda,
davant el notari de Palafolls Antoni Pasqual Clapers. El dia 17 del mateix mes i any,
Joan de Cabrera, ﬁll de Bernat Joan, ratiﬁcà l’establiment davant el mateix notari (Arxiu
Municipal Fidel Fita [AMFF], fons en pergamí, núm. 1100). Marc i Jaume Joan Coll,
ﬁll i nét, respectivament, de Jaume Coll, foren els notaris que autoritzaren l’instrument
objecte d’aquest estudi.
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per part dels cònsols o jurats en determinades poblacions que gaudien de privilegi, mentre que en altres es manté el sistema inorgànic
assembleari de les universitats;3 consigna els castells on subsisteix
alguna activitat i disposen de guarnició amb l’alcaid o capità corresponent —prescindint dels enderrocats o abandonats—, en aquella
precisa data, així com algunes altres varietats que anirem observant
en el curs del present treball. Bé que aleshores el patrimoni de la
Casa de Cabrera no arribés a l’extraordinària extensió que havia tingut quan es va crear el comtat d’Osona,4 continuava essent un dels
més importants d’aquella Catalunya on el règim baronial persistia en
un setanta per cent del territori. En aquell moment, les jurisdiccions
dels vescomtats de Cabrera i de Bas s’estenien per les vegueries de
Girona, Vic, Barcelona i la sotsvegueria de Besalú, o sia distribuïdes
dins una actual nomenclatura comarcal —i discutible— de la Selva,
el Maresme, el Vallès, Osona i la Garrotxa.
El contingut va descabdellant el punt de vista jurisdiccional pel
qual el baró gaudia de la plena potestat del mer i del mixt imperi.
Cal tenir en compte que si els vescomtes de Cabrera eren a l’ensems
senyors directes de nombrosos masos i terres, aquesta matèria emﬁteuticofeudal, aliena a l’aspecte jurisdiccional i pròpia de les capbrevacions corresponents de dret privat, no s’esmenta en el document.
A la mort d’Anna de Cabrera, Federique Enríquez de Cabrera,
almirall major dels regnes de Castella i de Granada, duc de Medina
de Ríoseco i comte de Melgar, com a hereu universal de la seva muller, havia adquirit la plenitud dels dominis del comtat de Mòdica, al
regne de Sicília, i dels vescomtats de Cabrera i de Bas, al principat
de Catalunya. Per a prendre la possessió efectiva sobre les seves jurisdiccions de Catalunya, l’almirall havia atorgat procura especial a
favor dels donzells Juan de Villarroel i Juan de Jovara, davant Juan
Serrano, notari de Medina de Ríoseco, el 16 de maig de 1527.
L’apoderat Juan de Villarroel es constituí a Hostalric, vila emmurallada que posseïa la capitalitat del vescomtat de Cabrera i on se
centralitzaven les seves funcions jurisdiccionals, amb el procurador

3. Sobre aquestes universitats, Tomàs MIERES, Apparatus super constitutionum
Curiarum Generalium Cathalonie, col·lació II, cap. 30 i col·lació VIII, cap. 5. Jaume CÀNCER,
Variarum resolutionum, part I, cap. III i part II, cap. VI. Miquel DE CORTIADA, Decisiones,
tom III, decis. 158, núm. 55-62.
4. Vegeu el rescripte d’erecció del comtat d’Osona donat per Pere III l’1 de març
de 1356, transcrit per Francesc MONTSALVATGE, a El Vizcondado de Bas, Olot, 1893, ap. II;
PLADEVALL I FONT, A., El comtat d’Osona a mig segle XVI, Barcelona, 1972.
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general, les atribucions del qual s’havien anat fent cada vegada més
patents com a lloctinent d’uns barons que residien fora del Principat de Catalunya5 i el jutge ordinari del vescomtat i que, a l’ensems,
era l’assessor del procurador general i suplent d’aquest, si calia, els
quals formaven la cúria jurisdiccional. El càrrec de procurador general el detenia sempre un cavaller o un donzell, i el de jutge ordinariassessor, un doctor o un llicenciat en drets. Un altre càrrec clau en el
govern dels vescomtats de Cabrera i de Bas, centralitzat a Hostalric,
era el de clavari general, que acostumava a conﬁar-se a comerciants
importants o persones de posició econòmica sòlida, qui regia el patrimoni econòmic i a qui donaven compte i raó els batlles de sac dels
diferents llocs del vescomtat.6 El castell d’Hostalric, que tenia el seu
capità de castell7 i una reduïda guarnició, servia també de presó.
No coneixem les diligències possessòries fetes per Juan de Villarroel a Hostalric, que ho serien a la seva cúria, castell i vila. El document que motiva aquestes notes, redactat pels notaris Marc i Jaume
Joan Coll, fa al·lusió al que s’havia fet a Hostalric el dia abans8 i a la
participació del procurador general Francesc Vilana de Montrodon,9
i del jutge assessor dels vescomtats misser Antoni Lentes.10

5. El càrrec de procurador general del vescomtat de Cabrera, com a apoderat ja
no sols eventual del baró, sinó com a missió permanent, es féu més important a la darreria
del segle XIV amb Bernat IV de Cabrera, per raó de les llargues absències d’aquest fora dels
seus dominis de Catalunya. Però encara tingué més poder sota els Enríquez de Cabrera,
residents a Castella. Al darrer quart del segle XVI, amb els Montcada-Aytona, el càrrec rep
sovint el nom de governador.
6. La funció del clavari general s’encomanava a gent molt benestant del mateix
vescomtat. Entre aquests, al començament del segle XVI, ho fou el famós home de negocis,
gemmòleg, col·leccionista i pretès cartògraf, Jaume Ferrer de Blanes.
7. Des de la darreria del segle XII, al vescomtat de Cabrera, en lloc de castlans de
dret feudal, es posen simples alcaldes o capitans de castell, perquè eren de remoció més fàcil.
8. Pel que feia a la vila d’Hostalric, que com hem dit abans, no s’inclou en el relat
notarial, cal creure que s’hauria seguit un ritual semblant al que anirem veient per als altres
llocs emmurallats del vescomtat, com ara Blanes i Sant Celoni. Hostalric, amb muralla des
del segle XIII, havia renovat la fortiﬁcació l’any 1398 (PONS I GURI, J. M., «Ordinacions i
capítols del Vescomtat de Cabrera», Revista Jurídica de Catalunya, XL, 1934, p. 114-137).
Cal tenir en compte que Hostalric, almenys des de l’any 1387, també tenia organització
local per mitjà de jurats («Ordinacions...», p. 100) i podem pensar en la seva presència a
l’acte, tal com a les viles que gaudien de la mateixa estructura orgànica.
9. El procurador general Francesc Vilana de Montrodon era senyor aloer de la casa
forta de Menola, al terme de Pineda, a la demarcació del castell de Montpalau. Exercí la
procuradoria general dels vescomtats de Cabrera i de Bas des de 1519 ﬁns a 1528. (SOLÀ
MORALES, J. M. de, «Los procuradores del vizcondado de Bas», Pyrene, V, 1957, p. 1650-1658.)
10. Antonio Lentes era llicenciat en lleis (dret romà) com s’esmenta als libri curiae,
AMFF.
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L’instrument dels notaris Marc i Jaume Joan Coll comença el
dia 24 de maig i segueix, dia per dia, explicant les diligències de presa
de possessió en cada un dels termes jurisdiccionals, amb un ordre
processal que ve a ser essencialment el mateix per a cada lloc del
vescomtat de Cabrera, però adaptat a les condicions i les característiques de l’organització de cada terme o lloc. Comença arreu amb
l’arribada de Juan de Villarroel, apoderat de l’almirall Federique Enríquez de Cabrera, acompanyat per Francesc Vilana de Montrodon,
procurador general dels vescomtats, i del jutge ordinari Antoni Lentes, en presència dels notaris. Continua l’instrument dient que els
habitants són convocats a toc de campana i veu de viafors i la munió
de gent que hi concorre, encapçalada pels batlles del terme. Als llocs
que disposen d’un regisme orgànic de llur universitat (col·lectivitat),
fa esment de la presència dels seus cònsols, jurats o síndics, segons
la nomenclatura de cada lloc. Dóna principi a l’acte una breu exhortació de Juan de Villarroel, que es dóna a conèixer mitjançant
la presentació de l’escriptura d’apoderament, i invita a sotmetre’s al
nou senyor per títol hereditari. Segueix l’assentiment dels habitants
i els actes simbòlics de la possessió, com són, en els llocs emmurallats, el lliurament de les claus i l’obertura i el tancament del portal
principal de la vila, i tant en els uns com en els altres, el passeig per
la població. Arreu, el batlle entrega a l’apoderat un ral d’argent, com
a símbol de la possessió dels rèdits. Si el batlle cenyeix espasa, la desembeina i la posa a la mà de l’apoderat Villarroel, el qual la torna a
cenyir al batlle. A continuació, l’apoderat fa una destitució simbòlica
del batlle, i aquest li cedeix la vara de comanament i, tot seguit, torna
a nomenar el mateix batlle, qui així ho passa a ser en servei del nou
senyor. No hi manca mai el jurament de ﬁdelitat que van fent cada
un dels presents, l’homenatge segons els usos feudals, usatges i constitucions de Catalunya. En cada lloc hom fa constar l’aclamació dels
circumdants: «Déu mantigua lo senyor Almirant de Castella nostron
senyor.» Els castells en ús i amb alcaid o capità són objecte d’actes
semblants, requesta de l’apoderat Villarroel, submissió del tenidor
de la fortalesa, entrega de claus, introducció a l’interior del castell,
cessació i nou nomenament del mateix alcaid, jurament de ﬁdelitat i
homenatge segons usatges i constitucions.
L’acte dels notaris Coll, pare i ﬁll, com hem dit abans, comença
el divendres 24 de maig de 1527, a Blanes, vila emmurallada. Villarroel hi és rebut pel batlle de la vila, Joan Vilallonga, i pels jurats de
la Universitat, Miquel Costurer, Joan Mas i Frederic Mas, car la població gaudeix de regisme local permanent i estructurat per privilegi
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vescomtal.11 En la munió de poble, els notaris hi ressenyen nominalment cent disset caps de casa. No es fa cap esment del castell de
Blanes,12 aleshores sense alcaid ni guarnició.
L’endemà, dissabte 25 del mateix mes, Juan de Villarroel i els
seus acompanyants es presenten a la plaça de la Vilanova de Palafolls
(avui Malgrat)13 on radicava el centre de govern del seu extens terme
jurisdiccional, format per la parròquia de Sant Genís de Palafolls, la
vall de Santa Susanna, part de Sant Pere de Riu i, més enllà de llevant
del riu Tordera ﬁns arribar a la riera de Blanes. Són rebuts pel batlle
jurisdiccional, Esteve des Clapers. Per bé que la Vilanova de Palafolls
gaudí de carta de poblament, no disposava de govern local orgànic i
es mantenia en règim de consell obert. En l’esment dels concurrents,
citen nominalment cent dos caps de casa. Es prescindeix del castell
de Palafolls,14 ja aleshores sense guarnició.
El diumenge 26 de maig, Villarroel i els seus acompanyants es
presenten a la riera de Sant Pol de Mar, que era el lloc acostumat de
les reunions assembleàries del terme del castell de Montpalau. Constituïen el terme les parròquies de Santa Maria de Pineda, amb la vila
de Calella, Santa Eulària d’Hortsavinyà, Sant Pere de Riu, Vallmanya,
Sant Cebrià de Vallalta amb la ribera de Sant Pol, Sant Iscle de Vallalta,
la vall de Canet i Sant Martí d’Arenys amb la seva ribera marítima.
Aquest cop no es va convocar el poble a toc de campana, sinó a so de
corn per la dispersió de les poblacions. Hi són presents dos batlles,
Quirze Pere Roger, que ho era del terme de Montpalau,15 i de Gabriel

11. Des de l’any 1458, Blanes tenia regisme local amb dos síndics electes per cada
any (PONS I GURI, Llibre de la universitat de la vila de Blanes, Blanes, 1969, p. 127-131). Des
de 1477, per privilegi donat pel comte de Cardona i de Prades, s’hi establí el regisme local
de jurats (Ibíd. p. 36-40).
12. L’antiquíssim castell del Forcadell o Sant Joan de Blanes no estava en servei
però subsistia la seva capella de Sant Joan.
13. Des de l’any 1345, i renovada i ampliada el 1373, la Vilanova (Malgrat) gaudia
de carta de poblament atorgada pels barons de Palafolls (PARAREDA, F., Malgrat i sos
contorns, Malgrat, 1915, p. 53). Parareda suposa que es concedí el regisme local per un
tal Berenguer de Cabrera (sic) el 1466, però el cert és que el govern per jurats no comença
a aparèixer en la documentació ﬁns a l’entorn de 1580. Aquesta mateixa mancança es
reﬂecteix en les diligències possessòries de l’any 1527.
14. Aquest castell, que estava en ús i ocupat per la guarnició navarresa de Bertran
d’Armendaris durant l’alçament contra Joan II, fou abandonat poc després. (AMFF, Notaria
de Palafolls, VIII [M. Simon], de 1471 a 1480, núm. 5-14.)
15. El 17 d’abril de 1389, Bernat IV de Cabrera va cedir temporalment la batllia
del terme del castell de Montpalau a Miquel de Torres i la seva muller, pel preu de 550
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de Tria, que ho era d’Arenys.16 En la munió de caps de casa concurrents, els notaris hi consignen els noms de 240 persones. No hi ha cap
representació comunitària, com serien jurats, cònsols o síndics, car la
totalitat del terme, àdhuc la vila de Calella, tot i la carta de poblament,17
mantenien encara el consell assembleari obert. El castell de Montpalau, ja en situació ruïnosa, havia deixat de ser ocupat al començament
del segle XIV i era només un símbol de la jurisdicció de la baronia.
El dilluns, dia 27, es constitueix a la vila de Sant Celoni, població emmurallada, i l’acte es porta a terme davant la capella de Sant
Celedoni, o sia el lloc conegut avui per plaça de l’Estudi. Són rebuts
per Jaume Julià, batlle local,18 i per Antoni Ortal i Miquel Garbeller,
síndics de la universitat de la vila, que des d’antic gaudia de règim
municipal orgànic.19 Hi concórren i són esmentats nominalment noranta-nou caps de família.
El mateix dia van a la plaça de la Cellera de Palautordera,
centre administratiu del terme del castell de Montclús, format per
Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Vilalba
Sasserra, Vallgorguina, Olzinelles, Sant Cristòfor de Montclús, la Costa del Montseny, Sant Julià de Montseny, Mosqueroles i les quadres
de Campins i de Vilardell. Juan de Villarroel és rebut per Bartomeu
Galceran de Canyamars, batlle del terme del castell de Montclús, i
per Bartomeu Bancells, lloctinent de batlle de Montseny.20 No hi conlliures barceloneses, exceptuant-ne expressament la batllia d’Arenys, que posseïa en Tria.
(Arxiu Històric de Girona, Protocols de Blanes, 385 [Jaume PUIG], f. 56v.) Novament i amb
la mateixa exclusió d’Arenys, Violant, lloctinent del seu marit Bernat Joan de Cabrera, en
fa establiment quasiemﬁtèutic a l’esmentat Miquel de Torres (PONS I GURI, J. M., Com va
néixer una ciutat, Calella, 1988, p. 28).
16. La batllia natural d’Arenys de Mar, la posseïa Gabriel Tria, com a descendent
de Guillem Tria, a qui fou establerta a perpetuïtat per Bernat IV de Cabrera, el 31 de maig
de 1373 (AMFF, pergamí 624).
17. PONS I GURI, J. M., «El mercado y la carta de población de Calella», Anuario de
Historia del Derecho Español, LI, 1981, p. 607-618. Al mateix terme de Montpalau, Arenys
de Mar, Arenys d’Amunt, Canet, Calella i Pineda, hagueren d’esperar ﬁns a l’any 1599 per a
tenir organització local; els altres pobles de la baronia persistiren en el sistema assembleari
ﬁns al Decret de Nova Planta.
18. Jaume Julià era batlle natural de Sant Celoni, per establiment atorgat per
Federique Enríquez i Anna de Cabrera l’any 1488. (AMFF, pergamí 1227).
19. Privilegi de 13 de setembre de 1380 donat per fra Guillem de Guimerà,
comanador de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, als habitants de Sant Celoni
(AMFF, pergamí 677).
20. El terme que s’havia dit dels castells de les Agudes i de Miravalls al Montseny,
abandonats i dels quals ara no hi ha rastre, al segle XIII tenia el cap al castell de Montclús i
prengué el nom d’aquest. Tenia un batlle per a tota la baronia i un sotsbatlle a les parròquies
de Sant Cristòfor de Fogars i Sant Esteve de la Costa.
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corre representació de cap organisme administratiu local, puix que
totes són poblacions que segueixen amb el sistema obert assembleari. Nominalment, hi consta la presència de cent un caps de casa. Es
prescindeix del castell de Montclús, desocupat de feia temps i que
poc abans havia servit de presó.
El dimecres, 29 de maig, es constitueixen a la batllia de n’Orri, formada pels llocs d’Arbúcies, Breda, Cerdans, Lliors, Sant Pere
des Pla, Sauleda, Riells, Viabrea, Gaserans, Grions, Maçanes, Vall de
Gualba (amb jurisdicció compartida amb el monestir de Sant Cugat
del Vallès), Sant Feliu de Buixalleu i Sant Andreu de Reminyó. El
punt de reunió és en un despoblat, al pla de Biure del terme de Sant
Feliu de Buixalleu, i són rebuts pel batlle Joan Negrell i per cent sis
caps de família de diferents localitats de la demarcació. Hom hi veu
l’organització primària local assembleària.
El mateix dia arriben a Montsoriu, on el capità del castell, Alfonso de Escovar, entrega la possessió a l’apoderat de Villarroel,
obrint la fortalesa, introduint-l’hi, i amb l’acostumada destitució i
nou nomenament de l’alcaid i els juraments feudals de ﬁdelitat i homenatge.
El dijous, 30 de maig, Juan de Villarroel i els mateixos acompanyants entren a les terres d’Osona, i es presenten a la plaça de la
vila de Torelló, on s’apleguen amb la gent de la vila i parròquia de
Sant Feliu i de Sant Vicenç i Sant Pere i del terme del castell de Torelló, de Manlleu, Espinelves, Sau, Sentfores, Sant Bartomeu del Grau,
Casserres, Sant Sadurní d’Osormort i del Cabrerès amb Roda de Ter,
el Corcó, Sant Martí ses Corts, Vilasetrú, Alboquers, ses Gorgues,
Sant Llorenç del Munt, Pruït, Rupit i Sant Julià de Cabrera. Són rebuts per Vicenç Gallifa, batlle de la vila i terme del castell de Torelló,
i per Gabriel Puig, Baltasar Puig, Bernat Golba i Bartomeu Soler (a)
Masgrau, jurats de la vila i terme,21 Bernat Ponsich (a) Puig, batlle de
Roda, Esteve Faciedes (a) Masjoan, lloctinent de batlle d’Espinelves,
Pere Arimany, batlle del Cabrerès, Jaume Güell, veguer de Manlleu
i les Quadres, Ramon Bravenc (a) Campeny, batlle de Sau, i setanta
caps de família. No es visiten el castell de Torelló22 ni els de Cabrera
i Barrès.23

21. No hem pogut concretar l’origen del sistema municipal de Torelló que, segons
l’instrument notarial, es veu constituït per jurats d’elecció anual.
22. Havia existit al terme parroquial de Sant Vicenç de Torelló.
23. Abandonats des de feia més d’un segle.
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El divendres, 31 de maig, Villarroel i els acompanyants deixen el
vescomtat de Cabrera i entren al veí vescomtat de Bas. L’organització
i la nomenclatura d’aquest vescomtat (constituït pels termes del Mallol, Sant Privat de Bas, Sant Esteve de Bas o Salull, Sant Romà de Joanetes, Sant Joan dels Balbs, Puigpardines, la Pinya, Turó i Ridaura),
no és exactament la mateixa del vescomtat de Cabrera. A la plaça,
dins dels murs del Mallol, els reben el veguer (vicarius) del vescomtat
de Bas, Bartomeu Albert, que és també batlle de Sant Privat, Puigpardines i la Pinya, juntament amb Miquel Bigues, batlle del Turó, Sant
Esteve de Bas i Sant Romà de Joanetes, i Simeó Grau, que ho és de
Ridaura, amb Pere Carreres, Marc Armanguer i Antoni Llagostera,
cònsols del vescomtat de Bas,24 el cavaller Gaspar de Vilamala, batlle
de sac del vescomtat de Bas,25 i setanta-nou caps de família de diversos llocs. El cessament i la nova nominació en el càrrec només es fa al
veguer, i l’entrega del ral d’argent va a càrrec del batlle de sac. En les
altres diligències possessòries se segueixen les mateixes formalitats
que per als llocs del vescomtat de Cabrera.
El mateix dia, Villarroel i els acompanyants pugen al castell del
Mallol, on els rep el seu capità Joan Graeres,26 i la presa de possessió
es fa amb les mateixes formalitats que les del castell de Montsoriu.
Hom prescindeix del castell de Castelló de Bas, abandonat de feia
temps.
El dissabte, 1 de juny, hom torna al vescomtat de Cabrera. Juan
de Villarroel, amb els mateixos acompanyants, es constitueix al terme del castell d’Anglès, que comprèn la vila i la Cellera. A la vila,
sumàriament emmurallada, són rebuts pel batlle, Joan Almera, i hi
concorren setanta-cinc caps de família. La vila es manté en el sistema
de consell general obert. La convocatòria es fa a so de corn, a més de

24. Aquests cònsols tenien funcions semblants a les d’un síndic de greuges. Els
habitants del vescomtat de Bas n’havien demanat la creació en el capítol tercer dels que
presentaren en assemblea que tingueren amb Bernat Joan de Cabrera el 28 de maig de
1427, però el vescomte els ho va denegar (MONSALVATJE, F., El vizcondado de Bas, Olot, 1893,
ap. doc. VIII, p. 42). El 8 de gener de 1485, Francesc de Verntallat, en funcions de capità
general de Bas, concedí que els pobles del vescomtat poguessin elegir catorze prohoms
entre les diverses localitats, els quals al seu torn elegirien tres cònsols. El 24 de gener de
1467, la reina Joana Enríquez conﬁrmà el privilegi donat per Verntallat (SOLÀ MORALES, J.
M. de, «Notícies sobre Francesc de Verntallat», Medievalia, 10, 1992, p. 407).
25. El batlle de sac tenia la missió limitada a la recaptació dels rèdits, sense
jurisdicció pròpiament dita.
26. Sembla que aquest capità era català. Altrament, la reserva que feren els
Enríquez de Cabrera en l’assemblea de 1488 afectava el vescomtat de Cabrera, sense que hi
participessin els llocs del vescomtat de Bas.
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toc de campana. En les habituals cerimònies possessòries, Villarroel
rep les claus de la vila i s’hi introdueixen després d’obrir i tancar el
portal.
Tot seguit es trasllada a la porta del castell d’Anglès, on el rep
el seu capità Matxiu de Ugarte. La possessió s’hi duu a terme amb el
mateix ritual que als castells de Montsoriu i del Mallol.
El diumenge, 2 de juny, Villarroel i el procurador general, el
jutge i els notaris, es presenten a la batllia de Riudarenes, que comprèn la vila del seu nom, Sils, Vallcanera, l’Esparra i l’Hostal de la
Belladona. L’acta llevada pels notaris Coll, pare i ﬁll, no explica quin
fou el punt de reunió. Són rebuts pel lloctinent de batlle, Ferran de
Montcorb, que regia el terme en nom de la seva mare, Antònia Sàbet, que n’era batllessa natural, i hi concorren vuitanta-cinc caps de
casa dels diferents llocs de la batllia. En cap de les localitats hi havia govern municipal orgànic, car es mantenien en el consell general
multitudinari de la universitat. No es pren possessió de cap fortalesa,
puix que el simbòlic castell d’Argimont fa temps que és abandonat i
conserva només la condició d’ermita-santuari.27
El mateix dia es presenten a la vila i batllia de Vidreres. L’instrument notarial no concreta el punt de reunió. Són rebuts pel batlle,
Joan Romeu, i cinquanta-dos caps de llar. La vila no té estructura de
govern orgànica i persisteix en el consell general obert. Hom no fa
esment del vell castell de Sant Iscle de Vidreres, que feia ja dos segles
que estava en estat ruïnós.28
El dia s’acaba amb les diligències possessòries a la batllia que,
a més de la vila de Maçanet de la Selva, comprenia la parròquia de
Sant Pere de Martorell. L’acte té lloc a la plaça Major de la vila de
Maçanet. Amb el seu batlle, Esteve Ruscalleda (a) Soliva, concorren
cinquanta-nou caps de família. La localitat tampoc no disposa d’organització municipal i conserva el sistema multitudinari de consell
general. No s’hi esmenta cap fortalesa, car les restes avui existents
eren de senyoria aloera no jurisdiccional.

27. Existí al terme d’Esparra. Fou un dels castells assetjats en la resistència a
l’ocupació reial des de 1364 ﬁns a 1371. El castell és en ruïnes, però la capella es conserva
com a santuari de Santa Maria d’Argimont.
28. El castell de Sant Iscle de Vidreres ja era abandonat al segle XIV, però s’ha conservat
com a santuari la capella, dedicada a sant Iscle (PONS I GURI, J. M., «Nomenclátores sinodales del
Obispado de Gerona», Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XVII, 1964-1965, p. 62).
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Aquest important document, que ha donat una mostra puntual
de les jurisdiccions amb la plenitud del mer imperi dels que foren
els vescomtats de Cabrera i de Bas al començament de l’edat moderna, acaba el dilluns 3 de juny de 1527 amb els actes de possessió
a la batllia de la vila de Tordera i l’annex de Sant Cebrià de Fogars.
S’apleguen a la porxada de l’església de Sant Esteve de Tordera amb
el batlle, Galceran Jalmar, i noranta-sis caps de casa. La vila no disposa d’organització de regisme local i conserva el sistema de consell
general obert i multitudinari.
Aquestes actuacions possessòries no les trobem enregistrades als libri notularum del notari Marc Coll de l’any 1527.29 Tal
volta, per raó de la seva extensió, hauria format un volum especial, tal com esdevenia amb moltes capbrevacions. A la mort de
Marc Coll, el 18 de maig de 1529, la notaria establerta a Pineda va
pertànyer al seu ﬁll i substitut, Jaume Joan Coll, qui el 29 de juliol
de 1529 clou en forma pública l’exemplar posat en pergamí. En la
cloenda adverteix que abans ha tret del document un exemplar en
paper,30 que entregà al procurador Juan de Villarroel, i ho anotà
a l’original.
A aquesta darrera còpia en pergamí autenticada pel notari
Jaume Joan Coll l’any 1529 devem la conservació de la notícia.
L’any 1545 els corsaris turcs de Dragut saquejaren la vila de Pineda i incendiaren bona part dels registres de la notaria de Jaume
Joan Coll, i ﬁns i tot captivaren el notari,31 i esdevingué un segon incendi a la mateixa notaria, durant la invasió francesa de
l’any 1694,32 que provoquen algunes llacunes en la sèrie notarial
de Montpalau.33
El trasllat d’aquests actes possessoris el tenim publicat íntegrament en la referència continguda a l’inici del capítol.

29. AMFF, Fons notarials, Montpalau (Marc Coll) VI, 11.
30. Probablement en forma de llibre, per la seva extensió.
31. PONS I GURI, J. M., «Aventura d’un antic notari de Pineda», Recull d’estudis
d’història jurídica catalana, vol. I, Barcelona, 1989, p. 17.
32. SIMÓN TARRÉS, A., Pagesos, industrials i capellans de la marina de la Selva,
Barcelona, 1993, p. 67.
33. PONS I GURI, J. M.; PALOU I MIQUEL, H., Catàleg de l’Arxiu Històric Notarial
d’Arenys de Mar, Barcelona, 1992, p. 21.
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POSSESSIÓ DEL COMTAT D’OSONA I DELS VESCOMTATS DE CABRERA I DE BAS EN
NOM DE GASTÓ DE MONTCADA L’ANY 1594
Francesc de Montcada, comte d’Osona i d’Aitona i poc després
marquès d’aquest darrer títol, era creditor per diversos préstecs fets a
Lluís Enríquez de Cabrera, duc de Medina de Ríoseco i vescomte de
Cabrera i de Bas. Mogut plet a la Reial Audiència de Catalunya, Lluís
Enríquez fou condemnat al seu pagament, però no havent-ho pogut
fer en període d’execució de sentència, l’any 1574 hagué d’adjudicar
els seus dominis de Catalunya a Francesc de Montcada.
Amb el nou senyor, el govern central d’aquells grans territoris
continuà a Hostalric, regit pel sistema precedent, o sia per mitjà d’un
procurador general a l’ensems que governador, un jutge ordinari, que
en cas d’absència o vacant substituïa el procurador. A aquest s’hi afegia un clavari general dels vescomtats amb càrrec de la gestió econòmica. La funció d’escrivà d’aquella cúria l’exercia el notari públic
d’Hostalric, qui també se’n titulava de tot el vescomtat de Cabrera.
L’arxiu del vescomtat era conservat en una de les sales del gran
castell d’Hostalric, des de les darreries del segle XIV, moment que Bernat IV de Cabrera traslladà la residència de Montsoriu al palau que
havia acabat d’ediﬁcar a Blanes. Al castell d’Hostalric hi havia també
les presons del vescomtat.
Francesc de Montcada havia conﬁat el càrrec de governador i
procurador al seu germà fra Jaume de Montcada, qui, dins del seu
orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, era també comanador
d’Ascó i, per raó de la seva absència continuada fora dels vescomtats
de Cabrera i de Bas, exercia les seves funcions el jutge ordinari Joan
Germà.34 El càrrec de clavari i receptor general dels rèdits dels vescomtats era exercit per Miquel Riera.
L’any 1593, Francesc de Montcada, marquès d’Aitona, gran senescal d’Aragó i lloctinent i capità general del Regne de València,
havia decidit cedir en vida, amb efecte per després de la seva mort, el
comtat d’Osona i els vescomtats de Cabrera i de Bas al seu ﬁll primogènit Gastó de Montcada, però no ho dugué a efecte ﬁns al 10 de novembre de 1594, des del palau virreial de València i amb intervenció
del notari d’aquella ciutat Lluís Josep Miquel.

34. El tenim documentat com a tal jutge ordinari des de l’any 1593 al 1600. El
pamﬂetari Viatge a l’Infern d’En Pere Porter posa a l’infern el jutge misser Joan Germà
«assentat a una cadira de foch per faltar en son oﬁci» (vegeu la nostra edició publicada a
Barcelona, 1999, p. 39-40 i 151).

290

J. M. PONS I GURI

El primogènit, Gastó de Montcada i de Gralla, que tenia la
consideració de conseller reial i la de mestre racional de la Corona
d’Aragó, era lloctinent i capità general del regne de Sardenya en nom
de la reial majestat Felip II, des de feia temps. I, l’endemà de l’heretament, 11 de novembre, des de València mateix, atorgà procura als
germans Jeroni i Medard Saportella, per tal que en el seu nom es
possessionessin de la investidura d’aquells comtat i vescomtats. De
fet, qui en féu ús fou només Jeroni, jurista que ja estava al servei de la
casa de Montcada en qualitat de governador pel marquès d’Aitona.
Els esdeveniments possessoris començaren dues setmanes després, concretament el 26 del mateix mes de novembre de 1594, al castell d’Hostaric. Jeroni de Saportella rebé la possessió de mà del jutge
ordinari Joan Germà, qui fa l’entrega com a substitut del procurador
general i governador dels vescomtats pel marquès d’Aitona.
Així com els actes possessoris en nom de Federique Enríquez de
Cabrera de l’any 1527 pressuposen haver-se practicat primerament a
Hostalric i que s’anessin succeint per les diverses baronies dels vescomtats de Cabrera i de Bas, en aquesta de l’any 1594 tot s’esdevé
únicament a Hostalric, on han estat convocats i han fet via les persones que tenen responsabilitats de govern en les viles i termes de la
jurisdicció. L’escriptura pública fa esment de cada un d’aquells en un
convencional ordre jeràrquic, començant pels que tenen la consideració de batlle natural, és a dir els que gaudeixen de tal condició per
dret propi, hereditari i inamovibles, bé que, sovint, no exerceixen personalment les seves potestats, com ho eren els dels termes d’Hostalric
i Fogars de la Selva, Montpalau, batllia de n’Orri, Anglès, Arenys de
Mar i Arenys d’Amunt, Maçanet, Roda, Palafolls, Sant Esteve de Bas,
Ridaura, Fogars de Montclús, Montseny, Manlleu i vescomtat de Bas
(aquests dos darrers amb nom honoríﬁc de veguer). Segueixen els
que tenen batlle temporal, o sia els de nominació revocable, com els
d’Espinelves, Cabrerès, Torelló, Vidreres, Tordera, Sant Bartomeu del
Grau i Sant Privat de Bas i, més endavant els que només són regents
de la batllia, com els d’Hostalric mateix, Montclús, Fogars, Montpalau, Blanes, Arbúcies, n’Orri, Breda, Anglès, Maçanet, Montseny i
Riudarenes.
No hi manquen els alcaids o els capitans dels castells que estan
en servei, com eren el mateix d’Hostalric i els d’Anglès, el Mallol, i
ﬁns i tot els de Blanes i Palafolls, que no tingué en consideració l’acte
possessori de 1527. Així mateix, hi concorre el conservador del palau
vescomtal de Blanes. Aquesta vegada no es fa cap esment del tradicional castell de Montsoriu, encara amb alcaid l’any 1527 i que en
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aquest any 1594 sembla no tenir guarnició o ser en desús, puix que,
segons el document possessori, ara el castell d’Hostalric és el cap y
principal fortalesa dels presents vescomtats.
Però no tan sols hi ﬁguren els que d’alguna manera governen,
sinó també els de l’àmbit de l’administració local, relacionant en primer lloc els de les poblacions que disposen de regisme orgànic permanent, amb la presència de tres jurats i dotze consellers d’Hostalric,
i de dos de les viles de Blanes, Tordera, Anglès, Torelló, Roda, Cabrerès i Sant Bartomeu del Grau, els jurats de Bas que prenen el nom de
cònsols, quatre consellers de la Vilanova de Palafolls (Malgrat). Els
indrets que es mantenien amb el sistema inorgànic hi foren representats per mitjà de síndics elegits expressament, com fou el cas de
Calella, o bé per obrers de la respectiva església parroquial35 com els
de Sant Genís de Palafolls, Espinelves, Maçanet, Vidreres, Pineda,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Canet de Mar, Arenys
d’Amunt, Arenys de Mar, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Montseny, Arbúcies, Riells, Fogars de la Selva,
Vallgorguina, Breda, Vallcanera, Sils, Manlleu, Grions i Riudarenes.
Amb els esmentats no hi hauria una presència total i exhaustiva, però
sí molt nombrosa i representativa.
En un estil farragós, plagat de conceptes repetitius, el notari
Francesc Cortils d’Hostalric anà relatant, punt per punt, com era
duta a terme la possessió, amb actes simbòlics, exhortacions del procurador Saportella i respostes dels concurrents, entrega de la possessió per part del jutge ordinari i lloctinent de governador Joan Germà
amb un conjunt d’actes cerimonials, presa de possessió del castell
i les seves cinc presons i cambra dels turments, i ﬁns i tot l’ús del
dret de clemència exercit en nom del nou senyor per mitjà de l’alliberament d’un dels presoners. Els «¡visques!» i aclamacions a llaor
del nou baró, les entregues de claus de les fortaleses fetes pels seus
alcaids que hi eren presents i pel conservador del palau de Blanes,
i el seu retorn amb la ratiﬁcació del precedent càrrec, els actes de
jurament de ﬁdelitat i d’homenatge, que el procurador anava rebent
35. Una constitució sinodal del bisbe de Girona Arnau de Montrodon de l’any 1336,
disposava que en totes les esglésies parroquials del bisbat hi hagués dos feligresos que amb
el títol d’obrer, elegits pels caps de casa d’aquella universitat, tinguessin al seu càrrec les
obres de l’església, les seves reparacions, adquisicions de llibres litúrgics, mobiliari, etc.
El sistema de llur elecció els conferia prou legitimitat perquè, en cas necessari, als llocs
que no disposessin de govern local permanent, tinguessin cura de gestionar el permís per
aplegar el veïnat en assemblea i elegir síndics per a la gestió que calgués, els quals cessaven
tan bon punt havien dut a terme la seva missió.
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de cada un dels presents, presa de possessió de l’arxiu concentrat
al castell, acatament per part del clavari general del vescomtat amb
entrega dels seus llibres de comptes, que torna a rebre la ratiﬁcació
del càrrec. Es clou la jornada amb la publicació d’un pregó en nom
del nou senyor.
Els actes possessoris es continuaren el següent dia, diumenge
27, a la Casa de la Vila, seu de la universitat local d’Hostalric, on
els jurats i els membres del consell anaren fent, un rere l’altre, els
juraments de ﬁdelitat i d’homenatge a mà del procurador misser Saportella. Després d’això, tothom en comitiva féu via cap a l’església
parroquial de Santa Maria d’Hostalric, on de manera solemne misser
Jeroni de Saportella, en nom de Gastó de Montcada, jurà els privilegis, immunitats, drets i costums que els precedents del seu principal
havien atorgat a la vila d’Hostalric i als vescomtats de Cabrera i de
Bas. Finit l’acte s’encaminaren al portal major de la vila, conegut per
Portal de Barcelona, on el procurador de Gastó de Montcada féu l’acte simbòlic de tancar i obrir amb clau les seves portes en senyal de
possessió.
Les actuacions ﬁniren el dilluns, dia 28 de novembre, en l’escrivania d’Hostalric, on misser Saportella va nomenar novament Joan
Germà en el càrrec de jutge ordinari del comtat d’Osona i dels vescomtats de Cabrera i de Bas; aquest va prestar per fermances diversos veïns de la localitat, i, a continuació, a l’església parroquial, jurà
solemnement el càrrec i l’obligació de tenir taula annexa a aquell.
El mateix dilluns, de nou a l’escrivania, misser Jeroni de Saportella, en nom de Gastó de Montcada, va nomenar governador general i procurador del comtat d’Osona i dels vescomtats fra Jaume de
Montcada, comanador d’Ascó pel seu orde de l’Hospital de Sant Joan
de Jerusalem, oncle paternal de Gastó, que ja havia tingut els mateixos càrrecs sota el seu germà Francesc de Montcada. I, a continuació,
misser Germà tornava a ser habilitat com a lloctinent de governador
i general procurador.
En el curs de les dues darreres jornades, arribà la nova de la
defunció de Francesc de Montcada, per la qual raó els esments a
la persona d’aquest són seguits en aquest document pel mot quòndam, i els actes de possessió ja no són sota la condició de nunc pro
tunc, que hom anava veient en la part inicial dels actes possessoris.
De tot plegat en llevà acte públic l’esmentat notari Francesc Cortils, qui, a més dels exemplars lliurats a la procuradoria del marquès
d’Aitona, en redactà la nòtula del corresponent protocol notarial de
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l’escrivania d’Hostalric. El 7 de novembre de 1809, un incendi provocat per l’enemic destruí la totalitat dels llibres notarials d’aquella
localitat. Però un altre notari d’Hostalric, Salvador Vila, el 30 de novembre de 1635 n’havia obtingut, seguint el contingut de la nòtula,
un trasllat posat en pública forma, que constituïa un volum de 27
folis, procedent del fons Moixó i que avui es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya sota la signatura 3321,5.
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APÈNDIX
I
1574, maig, s. d. Cort de Montpalau
Pregó de la Reial Audiència del Principat de Catalunya seguint un tràmit d’execució en el plet sobre la reclamació d’una quantitat de
diner, mogut per Francesc de Montcada, comte d’Aitona, contra
Lluís Enríquez de Cabrera.
AMFF, Batllia c. 7, n. 22

Ara hoyats tothom generalment que us notiﬁquen he fan saber de part
de mossèn Hierònim Folcrà, algutzir de Sa Majestat, mer executor en aquestes
coses elegit y deputat per lo excel·lentíssim senyor Loctinent y Capità General de
Sa Sacra Cathòlica y Real Majestat en los principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, ab ses reals exequtorials lletres en la Real Audiència provehides a relació del magníﬁch micer Bernabé Serra, doctor de dita Real Audiència, jutge o relador assignat en la causa de reclam que per part de·l’il·lustre don
Francesc de Montcada, comte de Ytona, és estat exposat contra la persona y béns
de·l’il·lustre don Lluís Enríquez de Cabrera, duch de Medina de Riosecho, comte
de Mòdicha y vescomte de Cabrera y Bas, per cantitat de coranta milia lliures
y per les despeses, dades en Barcelona a deu dias del present mes de maig, que
com en dita causa sia estat provehit que algun ofﬁcial real, ab la família necessària, anàs als comtats de Osona y vescomtats de Cabrera y de Bas y a hon fos menester dins lo present Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
e dit il·lustre comte de Ytona o son legítim procurador metés y posàs en actual
y real possessió dels dits comtat de Osona y vescomtats de Cabrera y Bas y de
altres béns, drets, fruyts, rendes y emoluments de aquells per dit comte de Ytona
tenidora, ﬁns íntegrament sia satisfet en la dita cantitat de coranta mília lliures
y en las despeses, y que per dit effecte, dit Algusir real compellís los hòmens dels
dits comtat d’Osona y vescomtats de Cabrera y Bas de prestar los homenatges de
ﬁdelitat al dit comte de Ytona o a son llegítim procurador y, per so, sien estades
despedides de la Real Cancellaria las dites lletras exequtorials ab lo real segell
segellades a ell, dit Folchrà, dirigides, y que per exequció dit mossèn Hierònim
Folcrà, algutsir y mer executor predit hage mès y posat en possessió als nobles
y magnífﬁcs senyors don Pedro de Aymerich y micer Hierònim Pasqual doctor
en quiscun Dret, ciutadans de Barcelona, procuradors generals en estas cosas y
altres ensemble y in solidum constituhits y ordenats per lo dit comte de Ytona,
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de la vila de Calella y termes y batllia de Montpalau, qui és del dit vescomtat de
Cabrera, y de tota la jurisdicció civil y criminal de aquells y de tots los fruyts, rendes, drets y emoluments e senyoria que lo dit Lluís Enríquez de Cabrera havia y
possehia y devia haver y possehir en dita vila y terme y batllia de Montpalau. Per
tant lo dit mossèn Hierònim Folcrà, atgutsir real y mer executor predit, en virtut
de dites lletres reals exequtorials y per exequció de aquelles, de part de Sa Majestat tenir per absolts y remesos, com de present absol y remès los homenatges
tenen prestats al dit il·lutre don Lluís Enríquez de Cabrera, diu y mana a tothom
generalment de la dita vila y terme de Montpalau, a pena de sis-cents ﬂorins de
or de Aragó als reals cofres aplicadors en dites reals lletres contenguda, que d’esta hora en avant tinguen y obeescan lo dit il·lustre comte de Ytona per senyor y
possessor de la dita vila de Calella y terme de Montpalau y de tota la jurisdicció
civil y criminal de aquella y de tots los fruyts, rendes, drets y emoluments que
lo dit il·lustre don Lluís Enríquez de Cabrera ﬁns assí ha tinguda y possehida y
ha acostumat y podia y devia rebre y haver en aquells y, dins tres dies primer
vinents presten sagrament y homenatge de ﬁdelitat al dit comte de Ytona o a son
legítim procurador, segons com vassalls són tinguts prestar a llurs senyors, y al
dit il·lustre comte de Ytona y a sos ofﬁcials y no a altri obeescan y respongan de
cors y haver ﬁns a tant que dit comte de Ytona sia íntegrament satisfet en la dita
cantitat de les dites coranta mília lliures y en les despeses. Y gort s’i qui gordar
s’i ha.
S. Palau Puig, notari.

II
1594, novembre, 25-28. Hostalric
Actes possessoris del comtat d’Osona i dels vescomtats de Cabrera i de
Bas, practicats per misser Jeroni de Saportella, procurador, i en
nom del noble Gastó de Montcada i Gralla.
ANC, Fons Moixó, 3321,5.
Escrivà Francesc Cortils, notari públic d’Hostalric i de tot el vescomtat de Cabrera.
(Volum que en totes i cada una de les seves 94 pàgines presenta un esquinç que
afecta el text en una superfície de poc menys d’11 cm²).

In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo nonagesimo quarto, die vero sabbati vigesima sexta
mensis novembris intitulata. Lo il·lustre senyor misser Hierònim Çaportella,
donzell, en quiscun Dret doctor, governador del marquesat de Aytona per lo
excel·lentíssim señor de aquell, com a procurador de·l’il·lustre señor don Gastó
de Montcada del consell de Sa Majestat, Lloctinent y Capità General del regne
de Cerdenya per la dita Sa Magestat, com de dits poders ço és de dita procura
del dit señor, don Antoni de Bellvís, per acte públich rebut y testiﬁcat en la ciutat
de Càller del dit regne de Cerdeña, a denou del mes de maig del any mil sinchcents noranta-tres, clos y certiﬁcat per lo discret mossèn Hierònim Orda, notari
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públich de la dita ciutat de Càllar y de la dita substitució del dit señor misser Hierònim Çaportella per acte públic rebut y testiﬁcat en la dita ciutat de Valèntia a
deu del present y corrent mes de novembre, clos y testiﬁcat per lo discret mossèn
Joan Guardiola, notari públich de dita ciutat de Valèntia, lo tenor de les quals
procura y substitució són del tenor següent:
.................................................................................................. a
Constituhit personalment dins lo pati del castell de la vila de Hostalrich
del bisbat de Gerona, davant y en presèntia del molt magníﬁch señor misser
Joan Germà, doctor en quiscun Dret e jutge ordinari y lloctinent de Governador
y general procurador del comtat de Osona y dels vescomptats de Cabrera y de
Bas per lo il·lustríssim y excel·lentíssim señor don Francesc de Montcada, marquès de Aytona, compte del comtat d’Osona y vescompte dels dits vescomptats
de Cabrera y Bas, Gran Senescal de Aragó e Lloctinent y Capità General per Sa
Majestat en la ciutat y regne de Valèntia, en lo qual pati acistien y eren presents
los següents: Ço és los senyors Joan Pau Ciurana, balle natural de la vila de
Hostalrich y parròchia de Sant Sebrià de Fogàs; Fèlix de Roger, balle natural del
terme de Montpalau; Antoni Negrell y de Orri, balle natural de la ballia de n’Orri;
Galceran Olmera y de Çarrovira, balle natural de la vila y terme de Anglès; los
honorables Pere Antich Tries, balle natural de las vilas y térmens de Santa Maria
y de Sant Martí de Arenys; mossèn Francesch Soliva, balle natural de la vila y terme de Sant Llorens de Massanet; mossèn Joan Puig, balle natural de la vila y terme de Roda; mossèn Pere Estornell, balle natural del terme de Palafolls; Sebastià
Toron .................. de Sant Esteve de Bas; Miquel Oliveres, balle ................ de la
parròchia de Ridaura; Pere Rovira ...................... balle natural de la parròchia
de Fogas de ..................... -gimon Auladell, balle natural de la parròchia de Sant
Julià de Montseny; Jaume Valls, veguer de Manlleu; Pere Clapera, veguer del vescomptat de Bas; Jaume Boxeda, balle del terme de Espinelbes; Francesch Dot,
balle del terme de Cabrerès; Bernat Clavaria, balle del terme de Torelló; Sebastià
Vallocera, balle del terme de Vidreras; Steve Thió, regint la ballia de la vila y terme de Tordera; Joan Farreres, balle del terme de Sant Barthomeu del Grau; Joan
Pasqual, balle de la parròchia y terme de Sant Privat de Bas; Hierònim Amaller,
regint la ballia de la sobredita vila de Hostalrich y de la dita parròchia de Sant
Sebrià de Fogàs; Pere Comellas, regint la ballia del dit terme de Monpalau; Antich Florit, regint la batllia i terme de Blanes; Antoni Duran, regint la batllia de la
parròchia y terme de Arbúcies per lo sobredit señor Antoni Nagrell, balle natural
de n’Orri; Pere Miralpeix, regint la ballia de n’Orri; Pere Pons àlias Batlle, regint
la ballia del lloch y parròchia de Sant Salvador de Breda per lo dit balle natural
de n’Orri; Pere Comas àlias Spinàs, regint la ballia de la sobredita vila y terme
de Anglès; Joan March, regint la ballia del terme de Montclús; Joan Viader, lloctinent de regint la ballia de la dita vila y terme de Massanet; Joan Cot, regint la
ballia de la parròchia de Sant Julià de Montseny; Pere Fort, regint la ballia de la
parròchia de Riudarenes; Francesc Joan Agostí, capità del castell de la sobredita
vila de Hostalrich; mossèn Joan Teixidor, guarda del palau y casa de la vila de
Blanes; Joan Albert, capità del castell del Mallol; Benet Pijoan, capità del castell
de Palafolls; mossèn Benet Mercader, capità del castell de la sobredita vila y
terme d’Anglès; Rafael Fàbregas, Antoni Puig Bosom, lo any present y corrent
jurats de la universitat de la sobredita vila de Hostalrich; Joan Peyre, clavari de
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la dita universitat de la sobredita vila de Hostalrich; Antich Vives, Jaume Duran,
Salvador Martí, Monserrat Riera, Pere Michalet, Pere Furió, Rafael Albert, Joan
Martorell, Miquel Toya, altres dels dotze del concell de la dita universitat; Pere
Ruyrans, major de dies; Sebastià Domènech, altres dels jurats lo any present de
la universitat de la vila de Blanes; Steve Thió, Pere Palomer, altres dels jurats
de la vila y terme de Tordera; Antoni Torell, Antoni Planella àlias Fanera, lo any
present jurats de la sobredita vila y terme de Anglès; Pere Cortada, Feliu Gayris,
jurats de la vila y terme de Torelló; Antoni Duran, Montserrat Amatller de la
vila y terme de Roda; Joan Farrús, Miquel Llagostera, cònsols del vescomtat de
Bas; Miquel Bach, Bernat Collell, jurats de la universitat del terme de Cabrarès;
Gabriel Codina, Joan Pujol, jurats de la dita universitat de la parròchia de Sant
Barthomeu del Grau; Pau Comaleras, Bernat Falló, obrers de la iglésia parrochial de la vila de Massanet; Matheu Puigtió, Joan Francesc, obrers de la iglésia
parrochial de la vila de Vidreras; Quirze Oliver, Antoni Ferrer, Bernat Bossegay
àlias Jovany, obrers de l’iglésia parrochial de Sant Genís de Palafolls; Bernat
Boﬁll, Sebastià Rossell, Pere Truy, Miquel Jaumet, altres dels sis homes del consell de la universitat de la Vilanova de Palafolls; Barthomeu Torrent, Montserrat
Dalmau, obrés de la iglésia parrochial de Santa Maria de Pineda; Jaume Poller,
Rayner Moní, síndichs de la vila de Calella; Jaume Coll, altre dels obrers de la
iglésia parrochial del lloch de Sant Pol del Maresma; Jaume Gibert y Pere Llobet,
obrers de la iglésia parrochial de Sant Cebrià de Vallalta; Llàtser Lligada, Jaume
Torras, obrers de la iglésia parrochial de Sant Iscle de Vallalta; Gaspar Bigues,
Joan Niella, obrers de la iglésia parrochial de la vila de Canet del Maresma;
Antoni Bellsolell, Pere Taxonera, obrers de la iglésia parrochial de Sant Martí de
Areny; Pere Rexach, Gabriel Lleu, obrers de la iglésia de Santa Maria de Arenys;
Antoni Sala, Francesc Martorell, obrers de la iglésia parrochial de Santa Maria
de Palautordera; Bernat Puigvert ..................., obrers de la parròchia de Sant
Steve de Palautordera ...........................; Pere Servera, Sagimon Auladell, obrers
de la parròchia de Sant Julià de Montseny; Pere Castellar, altre dels obrers de la
iglésia parrochial de Vallgorguina; Mossèn Sagimon Roquer, Joan Aulet, obrers
de la iglésia parrochial de la vila de Arbúcies; Pere Bosch altri dels obrers de la
iglésia parrochial de Santa Maria de Breda; Miquel Pelegrí, Antoni Mollfulleda,
àlias Marlet, obrers de la iglésia parrochial de Sant Martí de Riells; Pere Metge,
altri dels obrers de la iglésia parrochial de Sant Martí de Riudarenes; Pere Frexes, altri dels obrers de la iglésia parrochial de Santa Eulària de Vallcanera; Salvi
Gelats, altri dels obrers de la iglésia parrochial de Santa Maria de Cils; Antoni
Pladevall y Miquel Torras, obrers de la iglésia parrochial de Sant Cebrià de Fogàs; Pere Massaguer àlias Raminyó, Pere Vilamala, Steve Spinàs, obrers de la
iglésia parrochial de Sant Vicens d’Espinelbes; Jaume Boxeda, altri dels obrers
de la iglésia de Sant Sadurní de Osormort; Pons Taraval en nom y per part de la
vila de Manlleu y Rafael Riera, altri dels obrers de la iglésia parrochial de Sant
Gabriel de Grions.
Y en presència de mi, Francesc Cortils, notari Real y públich de la dita vila
de Hostalrich y de tot lo vescomptat de Cabrera devall scrit, y del reverent senyor
fra Joan Elorsa, monjo y camarer del monastir de Sant Salvador de Breda, y dels
magníﬁchs señor Hierònym de Argensola, donzell en la vila y parròchia de la
Verge Maria de Pineda domiciliat; Onophre de Comelles, donzell en la vila predi-
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ta de Hostalrich domiciliat; Ros Sastre, doctor en Medicina, y Jaume Coll, doctor
en Lleys, en la matexa vila domiciliats, testimonis per a les coses devall scrites
cridats y aplegats, lo dit il·lustre señor misser Hierònym de Çaportella en dit nom,
dirigint les paraules devall scrites al dit señor misser Joan Germà en dits noms
jutge ordinari y lloctinent de Governador y general procurador dels dits comtat de Osona y vescomptats de Cabrera y Bas, digué y exposà de paraula les coses
següents:
«Senyor misser Joan Germà: Per quant lo il·lustríssim señor don Francesc
de Montcada, marquès de Aytona, compta de Osona y vescomte dels vescomtats
de Cabrera y Bas, com a vertader, natural e indubitat señor y possehidor dels
dits comtat de Osona y vescomptats de Cabrera y Bas, rendes y dret dominical de
aquells y jurisdicció civil y criminal, alta y baxa, mer y mixte imperi y ab ses pertinèntias y cosas annexes pertanyents, segons que és notori y públich, ha consentit y permès de grat y certa scièntia seva, que lo il·lustríssim señor don Gastó de
Montcada, ﬁll major y primogènit de Sa Excel·lència y llegítim y vertader successor aprés dels llargs dies de Sa Excelència, en tots los stats que ara de present per
ell o per son legítim procurador apprehengués la possessió real, corporal y actual
de tots los castells, fortaleses, viles y llochs, cases, terres, térmens, montanyes,
rius, fonts, deveses y altres qualsevol pocessions rechaents en dits stats y qualsevol de aquells, de la perceptió dels fruyts, rendes, drets y emoluments a señor
quomodocumque et qualitercumque pertanyents en dits stats y de la jurisdicció
civil y criminal, mer y mixte imperi, alta y baxa, suprema e ínﬁma y qualsevol
mòdica cohertió y correctió, ús y exercici de aquella y de tots los demés drets y
pertanèntias al señor en dits stats y en quiscú d’ells pertanyents, axí com l’a rebut
y li fonch donada y lliurada a Sa Excel·lència o a son procurador al temps que
adquirí lo domini o senyoria de dits stats ab plenitud de tots sos drets y assò per a
aprés dels llargs dies de Sa Excel·lència, com de dites coses consta ab acte rebut
en lo palàcio o casa real de la ciutat de Valèntia a deu dies del present mes de
novembre, clos y certiﬁcat per mossèn Josep Lluys Miquel, notari públich de la
dita ciutat y regne de Valèntia, del qual ne fas a vostra mercè occular ostenció y
requeresch que sia insertat en lo present acte. Per tant, volent jo, com a procurador susdit del dit il·lustríssim señor don Gastó de Montcada, usar de dita facultat
y permès en dit nom de procurador, diu, amonesta y mane y, en quan menester
és, requer ........................ com a jutge ordinari y lloctinent de go- ..........................
-neral procurador dels dits comptat de ......................... -tats de Cabrera y Bas,
que me entregueu ...................................... actual y vertadera pocessió o quasi
de les ................................. dalt designades, concistents en los dits comptat de
Osona y vescomptats de Cabrera y Bas, castells, fortaleses, viles, llochs, cases,
terres, térmens, montanyas, boschs, pastures, aygües, fonts, rius, molins, forns,
pedreres, deveses, vernedas, roviras, stanys, sdeveniments aparents y no aparents, regalies, feus, vassalls, emphiteotas, feudataris, hòmens propis, reddituaris, la jurisdiccions civil y criminal, mer y mixt imperi, alta y baixa, suprema y
ínﬁma, mòdica coertió y correctió, ús y exercici de aquella, archius, capbreus,
scripturas y actes, y de la perceptió dels fruyts, rendes, delmes, terçons, cortans,
taschas, censos, censals, violaris, acaptes, terços, lluysmes y foriscapis, successions y amortitzations, trebuts, castellatges, lleudas, ribatges, pesches, casses,
ràﬁcas, notaries, scrivanias, ballias, vegarias y altres qualsevol béns, drets y emo-
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luments a señor quomodocumque et qualitercumque pertanyents ab plenitud de
tots sos drets a pertinèncias de dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera
y Bas, si y segons la prengué y li fonch donada y lliurada Sa Excel·lència o a son
procurador al temps que adquirí lo domini e senyoria de dits stats, e assò per
aprés de los llarchs dias del dit il·lustríssim y excel·lentíssim señor don Francesc
de Montcada, marquès, compte y vescompte predit nunch pro tunch y en son cas
y lloch ara de present, per quant jo, en dit nom de procurador del dit il·lustríssim
señor don Gastó de Montcada, estic assí per al dit effecte de aprehendre la dita
pocessió o quasi de les dites cosas per aprés dels llargs dies de Sa Excel·lència,
nunch pro tunch y en son cars y lloch ara de present com dalt és dit, de les quals
coses requeresch a vós, en Notari, ne lleveu acte públic.»
E lo dit señor misser Joan Germà, jutge y lloctinent de governador y general procurador predit, hoyda la dita exposició y demanda y requisitió verbal per
lo dit señor misser Hierònym de Çaportella en dit nom, mana encontinent a mi,
dit notari, que ......................... lo dit acte de consentiment del dit excel·lentíssim
señor Marquès de Aytona y que·l’insertàs, de mot a mot, segons que per mi, notari predit, és estat llegit en presèntia dels sobredits y devall scrits testimonis, lo
qual és del tenor següent:
«In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini
millessimo quingentesimo nonagesimo quarto, die vero intitulata decima mensis
novembris, lo il·lustríssim y excel·lentíssim señor don Francisco de Moncada,
marquès de Aytona, compte de Ozona, vescompte de Cabrera y Bas, Gran Senescal de Aragó, lloctinent y Capità General per Sa Magestat en la ciutat y regne de
Valèntia, constituhit personalment en presèntia de mi Luys Josep Miquel, notari
públic de la dita ciutat y regne de Valèntia, y dels testimonis deiús scrits, en lo
real palàtio construhit fora o prop los murs de dita ciutat, e dix que per quant Sa
Excel·lència és verdader e indubitat señor e possehidor dels dits comptat de Ozona y Biscomdats de Cabrera y Bas situat en lo principat de Cathalunya e, com a
tal, està en possessió quieta y pacíﬁca de rebre per sos procuradors e colectors
totes les rendes y drets dominicals de aquells y exercir, segons que exerceix, en
aquells la jurisdictió civil y criminal, alta y baxa, mer y mixt imperi, per haver
adquirit aquells ab justs e legítims títols, segons que assò és notori ab oﬁcial
comunitats y consells dels dits estats, e com per mostrar lo molt que ama a·l’illustríssim don Gastó de Moncada ﬁll major y primogènit de aquell y successor
aprés de sos llarchs dias en tots los estats, y per altres justs e bons respectes lo
ànimo de Sa Excel·lència digna y justaments movents, ha desliberat y de bon
grat certifﬁcat de tots sos drets, consent y vol que lo procurador del dit don
Gastó de Moncada, en virtut del dit consentiment, aprehenga la possessió real,
corporal y actual de tots los castells, fortalesas, viles e llochs, cases, térmens,
montanyes, rius, fonts, deveses e altres qualsevol pocessions rechaents en dits
stats y qualsevol de aquells, de la perceptió dels fruyts, rendes, drets y emoluments a señor quomodocumque et qualitercumque pertanyents en dits stats y
de la jurisdicció civil y criminal, ............... e mixt imperi, ús y exercici de aquell
......................... demés drets y pertanèntias a señor en ...................... -tanyents, axí
com la prengué y li f- ...................... -rada a Sa Excel·lència o a son procurador al
temps ............................ -quan lo domini e senyoria de dits stats ab plenitud de
tots sos drets, e assò per a aprés dels llargs dies de Sa Excel·lència. Pregant e en-
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carregant molt als justícies, jurats, concells e universitats de dits castells, viles y
llochs dels dits stats que tinguen per bé de prestar y que presten los homenatges
y sacraments de ﬁdelitat al dit don Gastó de Moncada a son procurador, axí com
lo prestaren a Sa Excel·lència al temps de la adquisitió de dits stats, que de fer-ho
axí, demés de complir los dits ofﬁcials e singulars persones de ditas vilas e llochs
ab la obligatió que tenen, Sa Excel·lència ne restarà molt servit, ab conﬁansa que
lo dit don Gastó de Moncada los guardarà los furs e privilegis y les pràctiques e
bons constums del principat de Cathalunya y dels dits castells, viles y llochs, com
ﬁns avuy se han observat y guardat, certiﬁcant la dita promesa ab jurament si’ls
serà necessari hi’ls affavorirà hi’ls tindrà sots sa protectió, com Sa Excel·lència
los y té axí sots la obediència paternal, manat y advertit per aprés de sos llarchs
dies, com dejús és dit, absolent y delliurant als dits vassalls, vehins o habitants
de dits castells, viles e llochs, ara per llavors, del dit sacrament y ﬁdelitat que al
temps de la dita possessió per aquells fonch prestat en favor de Sa Excel·lència y
que de totes les dites coses se’n rebe y continue acte per conservatió dels drets de
tots del qu’és interès, pregant-los molt que en les dites coses no posen difﬁcultat
ni en cas que es fes lo contrari, com Sa Excel·lència de aquells molt ................
no’n faran, ans compliran ab la voluntat de Sa Excel·lència com dejús és dit. De
totes les quals coses lo dit excel·lentíssim señor Marquès requirí e manà a mi dit
Luys Joseph Miquel, notari, ne rebés acte públich y de aquell ne donàs tantes
còpies auctèntiques quantes vegades request ne fos, per haver-ne memòria en lo
esdevenidor, lo qual dit acte per mi dit notari fonch rebut en dit palàtio y casa
real de la ciutat de Valèntia los dits dia, mes y any. Presents foren per testimonis
a totes les dites coses los molt nobles don Pedro de Moncada, don Éctor Corella
e don Carlos Juan, cavallers, habitants de la dita ciutat de Valèntia, los quals dixeren que conexien y cregueren a Sa Excel·lència. Sig†num mei Ludovici Iosephi
Miquel, notarii publici civitatis et regni Valentiae qui predictis interfui eaque
manu propria scripsi et subsignavi, rogatus et requisitus.
»Cum ex distantia locorum dubitari contingat de ﬁde et legalitate notariorum, idcirco nos Petrus d’En Guix, actis iustitiae in civilibus iudexque ordinarius
insignis civitatis Valentiae, certifﬁcamus universis et singulis harum et seriem
inspecturis quod dictus Ludovicus Iosephus Miquel notarius qui preinsertum
instrumentum recepit, clausit et subsignavit ut notarius publicus ﬁdelis et legalis
huius civitatis et regni Valentiae scriptorisque et actis per eum receptis, clausis
et subsignatis, tam in iuditio quam extra, indubia adibetur ﬁdes. In quarum testimonium presentes expediri mandavimus nostri ofﬁci sigillo munitas ac pro
scribam nostrum referendatas. Datum Valentiae die undecimo novembris anno
a Nativitate Domini millesimo quingentessimo nonagesimo quarto. Ioannes
Baptista Vila, notarius et scriba Curiae civilis Valentiae.»
Lo qual acte de consentiment per mi dit notari llegit y per lo dit señor
misser Joan Germà en dits noms hoyt, responent ha dit que vist y hoyt llegir dit
acte y, per consegüent entesa la voluntat y manament de·l’excel·lentíssim señor
marquès de Aytona, compte de Ozona y vescompte dels vescomptats de Cabrera
y Bas, y vists y examinats los poders del dit señor misser Hierònym de Çaportella procurador de·l’il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, està prompte
y aparellat de lliurar, donar y integrar al dit il·lustríssim señor don Gastó de
Moncada y per sa senyoria al dit señor misser Hierònym de Çaportella, en lo dit
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nom de son procurador, la pocessió vertadera, real y actual dels dits estats del
comtat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas y de les dites coses dalt desig.................... y speciﬁcades y en los dits actes de consentiment ........................
substitució mensionadas de la manera ........................ li pertanyen y pertànyer
poden af- ....................... manera que dita pocessió li fonch ......................... Excellència o per son procurador adquirida e ........................... dels llarchs dies de Sa
Excel·lència nunch pro tunch y en son cas y loch ara de present, la qual pocessió o quasi entén lliurar y integrar, com ara de present realment y de fet nunch
pro tunch et suis casu e loco nunch de presenti nullo alio facto requisito, lliure,
done e integre aquella ab les solempnitats de dret e altrament requisides a bo
e sa enteniment y ab effecte y efﬁcàcia com millor se pot dir y enténdrer y deu
fer, prestar y lliurar, sens ninguna manera de interpretatió contrària, requerint
a mi, notari, que de dit y de dita traditió de pocessió y de les solemnitats y actes
particulars que’s seguiran per la traditió de aquella, axí com se segueixen, ne
llevàs acte públich.
E primerament lo dit señor misser Joan Germà, en dits noms de jutge e
lloctinent de governador y general procurador, posant en effecte dita traditió de
pocessió verdadera, actual y real o quasi de les dites coses dalt designades, consistents en los dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas, castells,
fortaleses, viles, llochs, cases, terres, térmens, montanyas, boschs, pastures, aigües, fonts, rius, molins, forns, pedreres, deveses, vernedas, roures, stanys, sdeveniments, aparents y no aparents, regalias, feus, vassalls, emphiteutas, feudataris,
jurisdiccions civil y criminal, mer y mixte imperi, alta y baixa, suprema e ínﬁma,
mòdica cohertió y correctió, ús y exercici de aquella, archius, capbreus y altres
scripturas y actes, censals, violaris, acaptes, crèdits, terçons, lluysmes, foriscapis, successions y amortitzacions, castellatges, lleudas, ribatges, pesques, casses,
clostos, notarias, scrivanias, ballias, vegarias y altres qualsevol béns, fruyts y
emoluments a señor quomodocumque et quacumque, pertanyents ab plenitud
de tots sos drets e pertinèntias de dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas, vegaries, ballies, parròchies, térmens y territoris de aquells, respective
y, en senyal universal y llegítima de dita pocessió o quasi de totes les damunt
dites coses, dirigint les ................. paraules devall scrites a totes les persones
circumstants dalt .................... -nades, dix: «Senyors balles naturals y vosaltres
veguers, balles, jurats, capitans, alcaides, cònsols y obrers dels presents comptat
de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas, fasseu-me testimoni y vós, en Notari,
continuau y lliurau-me acte públich com jo en los dits noms de jutge ordinari y
lloctinent de general governador dels presents comptat de Ozona y vescomptats
de Cabrera y Bas per aprés dels llargs dies del il·lustríssim y Excel·lentíssim señor
don Francesc de Moncada, marquès de Aytona, compte de Ozona y vescompte
dels vescomptats de Cabrera y Bas nunch pro tunch y en son cars y lloch ara de
present sens ninguna dilatió ni requisit de altra nova pocessió ni acquisitió de
aquella solempnitat ni cerimònia, tinch y repute y obehisc per vertader, llegítim
y natural señor y pocessor dels dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera
y Bas, castells, fortaleses, vegaries y ballies, viles y llochs, parròchies, térmens y
territoris de aquells, rendes, emoluments, jurisdiccions de aquell y en aquells adjacents y rechaents y a señor quomodocumque et qualitercumque pertanyents en
dits stats e quiscú de aquells ab plenitud de tots drets y totes sengles coses y drets
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dalt en qualsevol part speciﬁcades a·l’il·lustríssim señor don Gastó de Moncada,
ﬁll y primogènit de Sa Excel·lència, lloctinent y capità General per Sa Magestat
en lo regne de Cerdenya.»
E encontinent lo dit señor misser Hierònim de Çaportella en lo dit nom
de procurador digué que ell en dit nom, acceptant dita pocessió o quasi de totes
les coses dalt mencionades per lo dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada
son principal, y que protestant que volie y entanie y que de fet vol y entén nunch
pro tunch y en son cars y lloch ara de present, sense altre fet, requisit ni nova
adquisitió, apprehéndrer, tenir y retenir la dita pocessió o quasi de fet y de dret,
animo et corpore y en tot lo millor modo y manera via y forma que segons dret
comú, lleys de la Pàtria y altrament de fet se deu apprehendre, tenir, retenir y
en sana pau procehir, requerint a mi, notari predit, que de dites coses ne llevàs
acte públich.
E girant lo dit señor misser Hierònim de Çaportella en lo dit nom les
veus al dit señor misser Joan Germà ...................... lo exortà y requerí que per
........................ -nas ab la mà, les parts y partides .......................... tots los dits castells, fortaleses, veg- ......................... llochs y térmens, territoris, rius, montanyas,
........................... cosas dalt designadas en dits stats dels dits comptat de Ozona
y vescomptats de Cabrera y Bas y quiscú de aquells consistents y rechaents, y
encontinent lo dit señor misser Joan Germà, en los dits noms, prenent per la mà
dreta al dit señor misser Hierònim de Çaportella, en lo dit nom, lo posà en dret
aspecte devers sol ixent y aprés giraren envers mix dia y aprés devers ponent y
aprés devers tramuntana, rodant poch a poch altra volta ﬁns a sol ixent y ab la
mà individualment y en particular, en presèntia de mi, dit notari, y de tots los
altres circumstants y dels testimonis de sobre y dejús scrits, li amostrà, designà
y per sas pròpries mans anomenà, los dits comptat de Ozona y vescomptats de
Cabrera y Bas, castells, fortaleses, vegaries y ballies, viles y llochs, parròchies,
térmens y territoris, cases, rius, montanyas y sengles coses dalt anomenades y
speciﬁcades y en dits stats y quiscú de aquells concistents y rechaents, segons
que estan situades y situats en lo present principat de Cathalunya y en los bisbats
de Gerona, Barcelona y de Vich respectivament, dient lo dit señor Jutge Ordinari
y lloctinent de Governador que per dita designatió ell, en dits noms, entenia posar al dit señor misser Hierònym de Çaportella en lo dit nom y que, de fet, nunch
pro tunch y en son cars y lloch ara de present lo posava y lo donava la dita actual
y real pocessió com dalt està dit. E lo dit señor misser Hierònym de Çaportella
en lo dit nom digué que ell, en dit nom, protestava que volia y entenia animo et
corpore apprehendere, tenir y retenir, com de animo et corpore té y reté ara de
present et nunch pro tunch ............................ casos y lloch ara de present la dita
pocessió de ........................... -elles coses per lo dit ocular aspecte y designatió a
ell ............................. -m feta axí y de la mateixa manera com si y en ................
......... una de ditas corporalment y entràs y ab los peus la ........................... as y
fes actes particulars de requisitió de pocessió com .......................... apprehenció
de aquella feta per visum y ocular aspecte des de lloch alt, com aquesta hont
ara estem, tingué de dret lo mateix effecte, requerint a mi, notari, ne llevàs acte
públich.
Encontinent, inseguint dit señor misser Hierònym de Çaportella, en dit
nom, altres solempnitats y serimònies per al dit effecte fahents, lo dit señor mis-
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ser Joan Germà en els dits noms manà a·l’honorable Francesc Joan Agostí sotaalcayt del present castell de Hostalrich que, en senyal de dita traditió de pocessió,
donàs y lliuràs les claus de las portas del dit castell y de las presons de aquell y del
arxiu del dit castell al dit señor misser Hierònym de Çaportella en lo dit nom de
procurador y, encontinent, lo dit honorable Francesc Joan Agostí, en presèntia
de mi, dit notari, y dels sobredits testimonis dessobre y devall scrits y de las personas alt designades, donà e íntegra de totas las ditas claus de les portes de les
presons y arxiu del dit castell al dit señor misser Hierònym de Çaportella en lo
dit nom de procurador del dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada aprés
dels dias de Sa Excel·lència nunch pro tunch y en son cars y lloch ara de present
señor y possehidor del dit present castell y comptat de Ozona y vescomptats
de Cabrera y Bas. E lo dit señor misser Hierònym de Çaportella, en dit nom de
procurador del dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, prengué en ses
mans les dites claus y exit de fora del dit castell y lo dit señor Jutge i lloctinent
de Governador en dits noms ha pres la mà dreta al dit señor misser Hierònym
de Çaportella en lo dit nom y’l·ha posat y mès dins lo dit castell y, aprés, lo dit
señor misser Hierònym de Çaportella en lo dit nom, ha tencat ab ditas claus les
portes majors y foranes de dit castell y, encontinent, les ha ubertes, dient que
ell en dit nom protestave y que entenia per dita receptió de claus, clausura y
apertura de portes, prendre, tenir y retenir y que de fet apprenia, tenia y retenia
animo et corpore nunch pro tunch y en son cars y lloch ara de present la pocessió del dit castell de Hostalrich, com a cap y principal fortalesa dels presents
estats y en conseqüèntia de tot .......................... y dels vescomptats de Cabrera
y Bas ..........................., y llochs y parròchies y térmens en ............................ y
pertanyents, requerint a mi, not- ...................... públich. Y anant-se’n aprés lo dit
se- ......................... rònym de Çaportella en lo dit nom vers les presons del present
castell de Hostalrich, ço és diverses presons vulgarment dites de «Paradís» y de
les altres que es diuen del «Infern» y de les que es diuen de la «Figuera» y de les
altres que es diuen del «Arxiu» y de la «Citja» y de les presons dites les «Cambres dels torments», ab les claus de les dites presons obrí i tancà ab ditas claus
aquellas y manà traure y tornar dins las ditas presons los presoners qui y eran,
protestant en dit nom per aquells actes entenia y volia animo et corpore apprehendere y tenir y retenir nunch pro tunch y en son cars y lloch ara de present
la dita pocessió o quasi dels dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera
y Bas y de les demuntdites coses ab tota la jurisdictió civil y criminal, ínﬁma
e suprema y mer y mixte imperi, y qualsevol mòdica cohertió y correctió, a
señor de dits stats quomodocumque et qualitercumque pertanyent y pertànyer
podent y devent nunch o en sdevenidor, requerint a mi, notari, que na llevàs
acte públich. Y, anant-se’n aprés lo dit señor misser Hierònym de Çaportella
en lo dit nom a·l’Arxiu del dit castell de Hostalrich ahont estan recondites les
scriptures públiques, ab les claus de aquell a manat obrir y tancar les portes del
dit arxiu y manat treure y tornar en ell alguns llibres de pergamí en los quals hi
havia moltíssims actes en pergamí, protestant en dit nom y dient que ell en dit
nom aquell acte entenia y volia animo et corpore apprehendere, tenir y retenir
nunch pro tunch y en son cars y lloch ara de present la pocessió o quasi de totes
les scriptures, privilegis, títols, noms, drets, veus y actions, quomodocumque et
qualitercumque al señor dels dits Stats del dit comptat de Ozona y vescomptats
de Cabrera y Bas pertanyents y competents y que pertànyer ...................... -tir
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poden ara o en sdevenidor, requerint a mi ............................. que en llevàs acte
públich y en continent lo señor misser Hierònym de Çaportella en lo dit nom ha
manat fer traure de la presó dita de «Paradís» e menar davant de ell hu dels presos detinguts en dita presó y, essent dit pres davant de ell, li ha dit com se deya
y perquè estava pres y lo dit pres responent ha dit que ell se deya y anomenave
Jaume Pla de Pons y que no sabia del que l’inculpaven y, en assò, lo dit señor
misser Hierònym de Çaportella, en lo dit nom, digué que ell en lo mateix nom,
usant de misericòrdia envers dit pres, lo rematie y li feya remissió llíberament
de tot lo que·l’inculpaven y, en assò, lo dit señor misser Hierònym de Çaportella
y que’l liberave y li donave llicèntia de anar-se’n del dit castell llíberament y sens
pagar ninguns gastos y de fet dit pres se·n’és anat de dit castell, encontinent,
dient y protestant lo dit señor misser Hierònym de Çaportella en dit nom que,
per lo dit acte, entenia y volia animo et corpore apprehendere tenir y retenir
nunch pro tunch y en son cars ara de present la possessió o quasi del dit castell
de Hostalrich y de tot lo comptat de Ozona y dels vescomptats de Cabrera y Bas
y baronias, vilas, llochs, parròchies y térmens en aquells annexas y pertanyents,
requerint a mi, notari, ne llevàs acte públic. Y aprés de assò lo dit señor misser
Hierònym de Çaportella en dit nom, estant constituhit en lo pati del dit castell,
en presèntia del dit señor Jutge Ordinari y lloctinent de Governador y general
procurador y dels balles temporals y llochtinents de aquells y dels jurats, cònsols
y obrés, capitans y alcaydes dels predits estats, conforme dalt estan individuats,
continuats y descrits, posa mà a l’espasa y, arremetent aquella, dix ab veus altes:
«Visca lo il·lustríssimo señor don Gastó de Moncada mi señor, després dels dias
del Excel·lentíssimo señor don Francesch de Moncada mi señor, marquès de Aytona, compte de Ozona y vescompte dels vescomptats de Cabrera y Bas y de totes
les viles, llochs y ........................... territoris, castells, fortaleses, ..........................
..... dits estats y a quiscú d’ells annexes» y .......................... -testant en dit nom y
dient una y moltas vegades que per los dits actes entenia y volia apprendre, tenir
y retenir, y que de fet y actualment nunch pro tunch y en son cars y lloch, ara de
present apprehèn de cors y ànima, té y reté, la vertadera, real y actual pocessió
de aquells, ab totes les predites jurisdictions, ús y exercicis de aquella y plenitud
de drets, rendes y emoluments conforme dalt està dit, requerint a mi, notari, de
dites coses ne llevàs acte públich.
Y, aprés assò, lo dit señor misser Joan Germà, en los dits noms, manà a
tots los altres capitants y alcaydes y guardes dels altres castells, cases y fortaleses
dels presents stats que entregassen la pocessió de aquells y de quiscú de aquells
al dit señor misser Hierònym de Çaportella, en lo dit nom de procurador, donant-li les claus de quiscú d’ells respectivament a totes lliures voluntats del dit
son principal, per a què lo dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, vertader
y natural señor de aquells aprés dels dias de Sa Excel·lència, nunch pro tunch
y en son cars y lloch ara de present ne gose y’n fasse, a ses líberes voluntats, en
virtut del qual manament lo sobredit Benet Pijoan, capità del castell de la vila
de Blanes, integra les claus del dit castell al dit señor misser Çaportella en dit
nom, y Joan Albert, capità del castell del Mallol, integra les claus del dit castell
al dit señor misser Çaportella en dit nom, y Llorens Tomàs, capità y guarda del
castell de Palafolls, integra les claus del dit castell al dit señor misser Çaportella
en dit nom, y mossèn Bernat Mercader, capità y guarda del castell de Anglès,
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integra les claus del dit castell al mateix señor misser Çaportella en dit nom, y
axí mateix mossèn Joan Texidor ......................... la del palau y casa de la vila de
Blanes in- ............ les claus del dit palau y casa al dit señor misser .....................
en dit nom y lo dit señor misser Hierònym de Ça- ................. en dit nom prengué
les dites claus de quiscú, respectivament, dient en dit nom y protestant que en dit
nom entenia y volia per los dits actes de traditió y receptió de claus, apprendre,
tenir y retenir la vertadera, actual y real y corporal pocessió o quasi de tots los
predits castells, fortaleses y cases dalt designats, ço és dels dits castells de la vila
de Blanes y del Mallol y de Palafolls y de Anglès y del palau y casa de la vila de
Blanes y de quiscú de aquells ab totes les jurisdiccions, rendes, veus, actions y
plenituts de dret a ells y quiscú d’ells annexos y pertanyents, ara o en sdevenidor,
com de fet nunch pro tunch y en son cars y lloch ara de present apprehèn y reté
dita pocessió o quasi de les dites coses respectivament requerint a mi, notari, ne
llevàs acte públich.
E encontinent, fetes y seguides les demundites coses, lo dit señor misser
Hierònym de Çaportella, en lo dit nom, dirigint les veus als balles naturals, veguers y balles temporals y lloctinents de aquells, los exortà y digué, amonestà,
demanà y requerí que, segons la sèrie y tenor del acte del dit consentiment de Sa
Excel·lència dalt designat y liberatió de homenatges y sagrament de ﬁdelitat en
aquell contengut, donassen y prestassen tots ells y quiscú d’ells donàs y prestàs
al dit il·lustríssimo señor don Gastó de Moncada y per Sa Senyoria Il·lustríssima
a ell dit misser Hierònym de Çaportella son procurador en dit nom, los homenatges y jurament de ﬁdelitat y naturalitat y tot altre y qualsevol lícit y permès
jurament que, segons Dret Comú, Constitutions de Cathalunya, Usatges de
Barcelona, lleys de la Pàtria, los balles, veguers y ofﬁcials y súbdits són obligats
y deuen donar y prestar, y que reconeguessen y tinguessen al dit il·lustríssimo
señor don Gastó de Moncada per legítim, vertader y natural señor y possehidor
dels dits estats y aquell obehisquen fahel y naturalment, conforme bons y fahels
vassalls de dret y lleys de la Pàtria y altrament són tinguts y obligats, requerint a
mi, notari, que de dita exhortació, demanda y requisitió ne llevàs acte ..................
tinent tots los demuntdits ball- .................. -menats y designats digueren que tots
ells estaven promptes y apa- .......................... dits homenatges y juraments com
......................... rahó de ses ballies e lo dit misser ......................... -portella en
lo dit nom de procurador com- ........................ estes paraules: «Molt magníﬁchs
senyors y honorables balles naturals: Voses mercès los qui [no] són vassalls de
Sa Magestat y exempts de la jurisdicció de Sa Excel·lència, prometen com a
balles naturals y per raó de ses ballies juren a Déu y als quatre Sants Evangelis
y en aquesta Creu de ésser bons y fahels al dit il·lustríssim señor don Gastó de
Moncada aprés dels llargs dies de Sa Excel·lència, nunch pro tunch y en son cars
y lloch ara de present compte de Ozona y vescompte de Cabrera y Bas y de les
jurisdictions civil y criminal, mer i mixte imperi, alta y baxa, suprema y ínﬁma,
y que usaran bé y fahelment y llealment de dites ballies y de·l’exercici de aquells
respectivament, y per ço, per rahó de dites ballies, ne presten sagrament y homenatge ore et manibus comendatum, en mà y poder meu, en dit nom de procurador, conforme se acostume y vosaltres, balles naturals, veguers y regint les
ballies del present comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas respectivament i també vassalls de Sa Excel·lència y aprés de sos dies nunch pro tunch y en
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son cars y lloch, ara de present del dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada,
señor de aquells, prometeu y jurau y quiscú de vosaltres promet y jura a Déu y
als quatre Sants Evangelis y en aquesta Creu, de ésser bons y fahels vassalls y veguers y balles respective, al dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, compte de Ozona y vescompte de Cabrera y Bas, señor vostre, y que aquell tindreu,
reputareu y obehireu com vertader, llegítim y natural señor, guardant-li tota
ﬁdelitat y naturalitat conforme los fahels vassalls y balles acostumen y dehuen
tenir, guardar, servar, y obe- .................... forme constitutions de Dret Comú,
Constitucions de ........................ -nya, Usatges de Barcelona, i altres lleys de la
pà- ................... que fareu bé y llealment vostres ofﬁcis y fareu ..............................
-lment de vostres ballies y de·l’exercissi en aquellas ....................... -vament y dita
promesa y jurament feu y prestau al dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada señor vostre, e a mi en dit nom de procurador de Sa Senyoria il·lustríssima y,
per major seguretat, ne prestau y quiscú de vosaltres presta en mà y poder meu,
en dit nom sagrament y homenatge ore et manibus comendatum et quodcumque aliud licitum iuramentum conforme deuen prestar y se acostuma segons les
dites dispositions de Dret Comú y lleys de la Pàtria.»
Y, encontinent, tots y sengles dalt anomenats balles naturals, veguers, balles temporals regint les ballies y tots balles predits, nemine discrepante, digueren que sí i axí, comensant los uns aprés los altres conforme estant escrits y continuats, hu aprés altre, nemine discrepante, juraren y prestaren y quiscú d’ells
jurà y prestà sagrament y homenatge en mà y poder del dit señor procurador ore
et manibus comendatum, ab les serimònies sòlitas y acostumades y ab la forma
y differèntia dalt mencionada y speciﬁcada, de les quals coses dit señor misser
Hierònym de Çaportella, en dit nom requerí a mi, notari, ne llevàs acte públich.
Y, fetes les dites coses, lo dit señor misser Hierònym de Çaportella, en dit
nom de procurador, girant las veus al magníﬁch mossèn Miquel Riera, Clavari
patrimonial y receptor de les peccúnies dels presents comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas quomodocumque et qualitercumque a Sa Excel·lència
pertanyents y spectants, li digué, exortà y demanà y requerí que ell, dit mossèn
Riera, en dit nom de Receptor de peccúnies y Clavari patrimonial, entregàs, lliuràs y donàs a ell, dit misser Hierònym de Çaportella, en dit nom, los llibres de
la Clavaria en los quals estan continuats les rendes, fruyts y emoluments de dits
estats, castells, viles, parròchies, llochs, térmens, territoris de aquells, y quiscú
de aquells ........................ -tadera, real y actual pocessió de ....................... rendes,
fruyts y emoluments, reg- .............................. que de dita requisitió ne llevàs a....................... Dit magníﬁch mossèn Miquel ......................... de clavari i receptor
predit, digué que ....................... dit acte de consentiment de Sa Excel·lència y
dels ........................ -dre del dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada y de les
altres coses y solempnitats predites, estave prompte y apparellat de fer-ho, com
de fet ara per aprés dels dies de Sa Excel·lència, nunch pro tunch y en son cars
y lloch, ara de present lliura y dóna en mans del dit señor misser Hierònym de
Çaportella en dit nom de procurador de los dits llibres de emoluments y clavaria,
en senyal de vertadera, real y actual pocessió o quasi de les rendes, fruyts y emoluments en los dits estats del comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas
concistents. E lo dit señor misser Hierònym de Çaportella, en lo dit nom, prenent
de sa mà dits llibres de la Clavaria y emoluments, dix en dit nom que ell protes-

ACTES POSSESSORIS DE LES JURISDICCIONS...

307

tave que, per so, per dit acte accumulant als altres, volia y entenia apprehendre,
tenir y retenir la vertadera y real pocessió o quasi de totes e sengles dites rendes,
fruyts y emoluments, y que, nunch pro tunch y en son cars la té y reté la possessió o quasi de la receptió de aquella, requerint a mi, notari, que en llevàs acte.
Encontinent, seguides y fetes les sobredites coses y solempnitats, lo dit
señor misser Hierònym de Çaportella, en dit nom, tornà a encomanar en nom de
dit señor son principal, ara per aleshores nunch pro tunch y en son cars y lloch,
ara de present, la custòdia y guarda de les dites claus dels dits castells, cases y
fortaleses, als dits sobreanomenats, ço és les claus del castell de Hostalrich y
presons y archiu de aquell al dit Francesc Joan Agostí, creant-lo ara per aleshores y en son cars y lloch ara de present sota-alcayd del castell de Hostalrich y de
les presons comunes del dit castell y dels presents estats, conforme abans stava,
e les claus del castell de Blanes al dit Bernat Pijoan de la mateixa manera y ab
la mateixa crea- ......................... dit és del dit Francesc Joan Agostí y les claus
del ................... del Mallol al dit Joan Albert de la mateixa ma- ................... ab la
mateixa creatió que dit és del dit Francesch ..... gostí, y les claus del castell de
Palafolls al dit Llorens ....................... de la mateixa manera y ab la mateixa creatió que dit és del dit Francesc Joan Agostí y les claus del dit palau y casa de la
vila de Blanes al dit mossèn Joan Teixidor, creant aquell ara per leshores y en son
cars y lloch ara de present guarda del dit palau y casa de la vila de Blanes, dient
lo dit señor misser Hierònym de Çaportella, en dit nom per rahó de dits actes de
comandas y creations, entenia y volia apprehendre, tenir y retenir la vertadera,
actual, real y corporal pocessió o quasi dels dits castells, fortaleses y cases dalt
designats y de quiscú de aquells, ab totes les jurisdictions, rendes, veus y actions,
plenitud de dret a ells y quiscú de aquells annexes y pertanyents ara y en sdevenidor, com de fet nunch pro tunch y en son cars y lloch ara de present apprehèn,
té y reté la dita pocessió, requerint a mi, notari, ne llevàs acte públich.
E encontinent, lo dit Francesc Joan Agostí sotaalcayde novament creat del
dit castell de Hostalrich en lo dit nom, prestà los homenatges y sagrament de
ﬁdelitat de mà y de boca encomenat en poder del dit señor misser Hierònym
de Çaportella, en lo dit nom de procurador, del modo y forma y si y segons que de
dret y lleys de la Pàtria està disposat y altrament en son cars és tingut y obligat,
prometent, dit mingensant jurament, ésser fahel al dit il·lustríssim señor don
Gastó de Moncada y obehir-lo conforme bons vassalls y capitans y sotaalcaydes
deuen obehir a son vertader y natural señor y de mateixa manera prestaren
los homenatges y sagrament de ﬁdelitat de mà y boca encomenat en poder
del dit senyor misser Çaportella en dit nom los sobredits Benet Pejoan, novament creat en sotalcayt del dit castell de la vila de Blanes, y Joan Albert,
novament creat en sotalcayt del castell del Mallol, y Joan Thomàs, novament
creat en sotalcayt del castell de Palafolls, y lo dit mossèn Benet Mercader,
novament creat en sotalcayt del castell de An- ...................................., Joan
Teixidor, novament creat ................................... y casa de la dita vila de Bla..................... homenatge y sagrament .............................. y encontinent presos
y rebuts ....................... homenatges, protesta lo dit señor ............................... de
Çaportella en dit nom que ell en lo dit nom ............................... dits sagraments
y homenatge entenia y volia tenir y conservar de ànimo y de cors a la vertade-
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ra, real y actual pocessió o quasi dalt designada y speciﬁcada, requerint a mi,
notari, ne llevàs acte públich.
E ﬁnalment, de la mateixa manera lo dit señor misser Hierònym de Çaportella, en dit nom, tornà a encomanar los llibres de la dita Clavaria y emoluments
dels dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas al dit mossèn Miquel
Riera com a clavari y receptor predit, per a que aprés dels dies de Sa Excel·lència
continue son ofﬁci de receptor y clavari predits, en nom y per lo dit il·lustríssim
señor don Gastó de Moncada en la forma y en la manera que ara està, lo qual
mossèn Riera accepta dits llibres y càrrech en la forma predita, requerint los dits
señor misser Hierònym de Çaportella, en dit nom y mossèn Riera, clavari, a mi,
notari, ne llevàs acte públich.
De quibus omnibus et singulis supradictis, sicut predicitur actis, factis,
gestis et sequutis, illico dictus illustris dominus Hieronymus de Çaportella dicto
nomine verbo petiit et requisivit instrumentum conﬁci et sibi dicto nomine seu
dicto illustrissimo domino principali sui et aliis cuyus intersit ﬁeri, dari, atque
tradi unum et plura publicum et publica consimilia instrumenta per me et per
infrascriptum notarium. Que omnia et singula supradicta ﬁeri acta, gesta et sequuta die, mense, anno et loco predictis, presentibus me dicto notario pre et
infra ach supradictis testibus ad hec vocatis, rogatis et assumptis, prout superius
continetur et expressatur.
Deinde auctem dictis decet anno superius speciﬁcatis, de mandato dicti
illustrissimi domini Hieronymi de Çaportella dicto nomine procuratorio me dictum Francischus Cortils notarium publicum pre et infrascriptum fuit exorditum
et ex predictum pre ............................ -um infra scriptum et sequens:
«Ara oiats tothom generalment que us noti- ......................... -n a saber de
part de·l’il·lustríssim señor don Gastó ....................... lloctinent y Capità general
per Sa Magestat ......................... de Sardenya aprés dels dies de·l’Excel·lentíssim
señor don .............................. de Moncada son pare nunch pro tunch y en son
................ y lloch ara de present compte del comptat de Ozona y vescompte dels
vescomptats de Cabrera y Bas y, per dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, de part y manament de·l’il·lustre señor misser Hierònym de Çaportella, donzell, procurador general seu, que de aquesta hora al devant no sie ninguna persona de qualsevol grau o preheminència que sia dels dits comptat y vescomptats,
que gose ne presumesca jurar lo nom de Déu ni de la humil Verge Maria, mare
sua, ni dels gloriosos sants ni santes del Paradís, sots pena de sinch sous barcelonesos o de una lliura de cera per cada hu y per cada vegada que serà fet lo contrari, aplicadora dita pena a la Obra de la Sglésia de aquella vila, lloch, parròchia
y terme ahont se sdevindrà e altretant als còfrens de Sa Il·lustríssima Senyoria.
E guart-s’i qui guardar si a.»
Quodquidem preconium de mandato dicti domini Hieronymi de Çaportella dicto nomine, fuit publicatum alta e intelligibili voce in platea publica et
comuni villae Hostalrici, et per alia loca solita eiusdem villae, per Ioannem Xarampionum Cellent, nuntium et curritorem vel preconem publicum eiusdem
villae, sono tubae per prius emisso dictis die et anno superius nominatis illudque
prebegente Francisco Camps, scriptore iurato in notaria et scrivania publicas
eiusdem villae, sub me dicto Francisco Cortils et presentibus etiam quampluribus hominibus dictum preconum audientibus et abscultantibus.
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Ex inde auctem die dominica vigesima septima predictorum mensis novembris et anni millesimi quingentesimi nonagesimi quarti. Constituhit personalment lo dit il·lustre señor misser Hierònym de Çaportella en dit nom de
procurador de·l’il·lustríssim señor don Gastó de Moncada en la present vila de
Hostalrich, ço és en la casa de la dita vila y en la sala comuna ahont lo Consell
General y particular de la Universitat de la dita vila de ............................... se ajuntar y congregar per .............................. presèntia de mi, dit Francesc ....................
......... -vall scrit, y dels magníﬁchs .......................... na, donzell en Barcelona y en
.............................. -rich domiciliat y Onofre de Co- .......................... en la mateixa
vila domiciliat y .................................... en Medicina de dita vila, testimonis en
assò cridats y també en presèntia dels honorables jurats y consellers y pròmens
de la dita vila de Hostalrich llegítimament y en la forma y modo y ab les solempnitats requisides, ab so de campana congregats, representants consell general y
a la dita universitat y singulars de aquella com a la major y a la més sana part
de dita universitat, en lo qual concell general entrevingueren y foren presents
los honorables Rafel Fàbregues, Antoni Puig Bosom, lo any present y corrent
jurats de la universitat, Joan Peyret, Joan Martorell, Antich Vives, Miquel Onofre
Nadal, mossèn Joan Mas, Joan Sglésies major de dies, Joan Sglésies menor de
dies, Joan Avara, Ferrando Riera, Gaspar Peyret y Planas, Matheu Conanoves y
Vila, Salvador Martí, Pere Fanó, Miquel Toya, Jaume Bernada, Pere Michalet,
Steva Xirau, Joan Amatller, mossèn Pere Bosch y Vila, Pere Simon, Miquel Rovira, Pau Fàbregas, Joan Pujals, Rafael Albertí, Pere Clapers, Montserrat Riera,
Jaume Duran y Antoni Lloreta de la dita vila d’Hostalrich, en la presèntia dels
quals constituhit lo dit señor misser Hierònym de Çaportella en dit nom, tenint
a son costat al dit señor misser Joan Germà en los dits noms, digué y exposà les
paraules següents:
«En notari, continuau e llevau-me acte públic com, inseguint y acumulant
els actes de pocessió que ayr, dissapte, que comptàvem a vint-y-sis de noembre,
en lo castell de la vila de Hostalrich, cap del comptat de Ozona y dels vescomptats de Cabrera y Bas se feren y ﬁu jo com a procurador de·l’il·lustríssim señor
don Gastó de Moncada, compte de Ozona y vescompte de Cabrera y Bas, legítim y vertader y natural señor de aquells, en presèntia del señor misser Joan
Germà com a jutge ordinari y lloctinent de governador y general procurador
del dit comptat y vescomptats, y dels magníﬁchs balles naturals y dels honorables balles temporals y regint de ballies y sosballes .......................... cònsols y
pròmens y obrés de les viles y llochs y parrò- ......................... -leses y cases dels
presents estats del comptat de ............................... y ........................... -comptats
de Cabrera y Bas, conforme està en .............................. més llargament continuat, expressat y desig- ............................ constituhit davant los honorables jurats, còn- ...................... pròmens y hòmens de la universitat de la present vila de
Hostalrich, consell y representants, los diu, amoneste, exorte y requeresch una y
moltes vegades que presten y quiscun d’ells preste al dit il·lustríssim señor don
Gastó de Moncada, compte de Ozona y vescompte de Cabrera y Bas, señor de la
present vila de Hostalrich ab ses pertinènties e o per Sa Il·lustríssima senyoria
a mi, en lo dit nom de procurador seu, lo sagrament de ﬁdelitat y naturalitat y
homenatge y tot altre lícit jurament, que com a fahels y naturals vassalls són subjectes a prestar a·l’il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, compte de Ozona
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y vescompte de Cabrera y Bas, y que aquell tingueu y obehiscau per vertader,
llegítim y natural señor seu y dels dits comptat y vescomptat y de la present vila
de Hostalrich y altres viles, llochs, parròchies, térmens y territoris en dits estats
rechaents y en aquella annexes en la forma y manera que los bons fahels y naturals vassalls acostumen y deuhen tenir y obehir a son vertader, llegítim y natural
señor, conforme Dret comú, Constitucions de Cathalunya, consuetuts y usatges
de Barcelona y altres lleys de la Pàtria, requerint a vós, notari, ne llevau acte.»
On, feta dita demanda y requisitió verbal, lo dit honorable Rafel Fàbregues,
jurat en cap, en nom de tots los consellers predits nemine discrepante, ans bé
ab expressa voluntat de quiscú d’ells, responent, digué: «Que tots los qui estaven
aquí convocats y congregats, sent y representant consell general de tota la dita
universitat, tenim per vertader y natural senyor de la dita vila de Hostalrich y del
comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas y dels castells de aquells al
dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, compte de Ozona y vescompte de
Cabrera y Bas, ﬁll primogènit y legítim successor en los stats de·l’Excel·lentíssim
señor marquès de Aytona son pare y que, en virtud del acte de consentiment de
Sa Excel·lència y altres ............................ y poders que estaven plena- ...............
........... -taven tots ells, tant en nom de jurats y consellers ........................ de la
vila de Hostalrich y si- ............................ -tes y aparellats ab molt gran ............
................ los homenatges y prestar lo ........................... e naturalitat y tot altre
lícit jurament ............................. señor don Gastó de Moncada, compte de Ozona
y vescompte de Cabrera y Bas y llur vertader y natural señor, y de obehir-lo y
tenir, amar y reverenciar-lo com a tal.» E encontinent, posant en effecte la dita
resposta y promesa, se alsaren los dits honorables jurats, lo un rere l’altre y, en
presèntia de mi, dit notari, y dels dits testimonis dalt dits, y anaren a jurar y de
fet juraren y quiscú d’ells, nullo contradicente, jurà en mans y poder del dit señor
misser Hierònym de Çaportella en lo dit nom de procurador, a Nostre Senyor
Déu y als seus Quatre Evangelis y a la Creu, que serien bons y fahels vassalls, ells
y la dita universitat y singulars de aquesta, al dit il·lustríssim señor don Gastó
de Moncada, compte de Ozona y vescompte de Cabrera y Bas y que’l tindran y
tenien per vertader, llegítim y natural señor y, com a tal, obehiran y obehirien y
li guardarien tota ﬁdelitat y serien y observarien totes y sengles altres coses que
los vertaders, fahels y naturals vassalls acostumen y deuhen fer y observar a son
vertader, legítim y natural señor, conforme Constitucions de Cathalunya, Dret
Comú, Usatges de Barcelona y altres lleys de la Pàtria, y per ço, tots ells y quiscun d’ells ne prestaren y prestà jurament, sagrament y homenatge en mà y poder
del dit il·lustre misser Hierònym de Çaportella en dit nom de procurador ore et
manibus comendatum en la forma sòlita y acostumada.
Y, encontinent, lo dit señor misser Hierònym de Çaportella, en dit nom de
procurador, de paraula digué que, en dit nom, propalava la pocessió que ell en
lo mateix nom havia presa dels dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera
y Bas y de la dita vila de Hostalrich, ab totes les pertinènties, conforme dalt està
dit, y que protesta que per aquell acte de sagrament y homenatge volia y entenia
tenir y retenir y que actualment tenia ........................... -ia la vertadera, llegítima
y actual pocessió o .......................... -ls estats y de quiscú de aquells y de tot lo demés ......................... y permès de appendre, tenir y retenir, rea- ............................
conforme assí y dalt està speciﬁcat, reque- ............................ de totes y sengles
coses sobredites ne lliuràs acte públich.
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E, encontinent, lo dit señor misser Hierònym de Çaportella en lo dit nom
de procurador del dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada y los dits honorables jurats y consellers predits de la dita vila de Hostalrich, juntament ab mi,
dit notari, y ab los mateixos testimonis alt nomenats, se·n’anaren tot dreta via de
aquí en fora a la sglésia major y parrochial de la dita vila de Hostalrich y, estant
constituït y agenollat lo dit señor misser Hierònym de Çaportella, en dit nom,
devant lo altar major de la dita sglésia, posà les mans sobre un missal, lo qual
tenia ubert ab la ﬁgura de un Christo Crucifﬁcat lo venerable Joan Arara, prevere
beneﬁciat de dita sglésia, lo dit señor misser Hierònym de Çaportella en lo dit
nom de procurador del dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, compte de
Ozona y vescompte de Cabrera y Bas y señor de dita vila, jurà y prestà jurament
en ànima del dit señor son principal y per Sa Senyoria il·lustríssima, de guardar,
tenir y fer tenir y retenir, guardar y observar axí tots los furs, privilegis, bones
pràctiques, usos y bons costums concedits als dits stats y als habitants de aquells
y de quiscú d’ells, tant de la vila de Hostalrich com de qualsevol altres vilas,
llochs, parròchies y térmens del comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y
Bas y baronies de aquells, com encara les ordinations de la Casa de Cabrera per
los senyors passats de dits estats fetes y ordenades de la manera que ﬁns vuy se
és observat, de les quals coses tant lo dit señor misser Hierònym de Çaportella
en dit nom com los dits honorables jurats y consellers en nom de dita universitat
han requerit a mi, notari, ne llevàs acte públich.
E encontinent, anant-se’n de aquí enfora tots plegats del mateix modo com
dalt està dit, al portal major de dita vila, vulgarment dit «lo portal de Barcelona»,
los dits honorables jurats; en nom y per part de tota la dita universitat, en presèntia de ....................... -cellers y de mi, dit notari, ................................ -tregaren
les claus del dit p- ..................... de dita vila al dit señor mi- ..................................
-tella en dit nom de procurad- ............................. don Gastó de Moncada com............................ lo dit señor misser Hierònym de .............................., prenent
dites claus, restant defora del dit portal y trobant aquell tencat obrí ab dites claus
les portes del dit portal y, encara dins la dita vila y de part de dins, tornà tencar
y obrir dites portes y després encomanà les dites claus als dits honorables jurats,
dient que ell en dit nom protestave que, per los dits actes, volia tenir y retenir la
vertadera pocessió de les claus de dit portal y dels altres portals de la dita vila de
Hostalrich, la qual entenia tenir y retenir de animo et corpore conforme dalt està
dit, requerint a mi notari que de totes y sengles coses ne llevàs acte públich.
De quibus omnibus et singulis supradictis sicut predicitur actis, factis, gestis et sequutis, illico dictus illustrissimus dominus Hieronymus de Çaportella
dicto nomine verbo petiit et requisivit instrumentum conﬁci et sibi dicto nomine
seu illustrissimo domino principali suo et aliis cuyus intersit ﬁeri, dari atque
tradi unum et plura publicum et publica consimilia instrumenta per me dictum
notarium pre et infra scriptum.
Deinde autem die lune, vigesima octava mensis novembris et anni millesimi quingentesimi nonagesimi quarti. Constituhit personalment lo dit señor
misser Hierònym de Çaportella en dit nom de procurador del dit il·lustríssim
señor don Gastó de Moncada, en la notaria y scrivania públicas de la vila de
Hostalrich, en presèntia de mi, dit Francesch Cortils, notari predit y devall scrit,
y del venerable mossèn Antoni Mas Ros, prevere beneﬁciat de la sglésia parro-
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chial de la dita vila y del magnífﬁch señor Pau Ciurana, donzell en la ciutat de
Barcelona y en la dita vila de Hostalrich domiciliat, testimonis en assò cridats
devant dels honorables Rafel Fàbregues y Antoni Puig Bosom, lo any present y
corrent jurats de la universitat ............................. -ta vila de Hostalrich, Antich
Vives, Rafael Albertí .......................... -artí, Jaume Duran, Joan Martorell, Pere
............................., Montserrat Riera, altres dels dotse del consell .......................
.... de dita universitat, lo qual dit señor misser ............................... Çaportella en
dit nom y de paraula exposà y ................................. següent: «En notari, continuau y lliurau ............................... vostres mercès me fassen testimonis com jo,
com a procurador que só de·l’il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, compte
del comptat de Ozona y vescompte dels vescomptats de Cabrera y Bas, creo,
elegesch y anomeno y provehesc en jutge ordinari dels dits comptat de Ozona
y vescomptats de Cabrera y Bas al magníﬁch señor misser Joan Germà, doctor
en dret, ciutadà de Balaguer y en la present vila de Hostalrich domiciliat, así de
present, durant emperò lo beneplàcit del dit il·lustríssim señor principal meu,
donant y conferint-li en dit nom y tant llarch poder, jurisdictió y facultat com
acostumen y han acostumat tenir-los altres jutges ordinaris dels dits comptat de
Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas y altrament conforme lo dit señor misser
Joan Germà com a jutge ordinari de aquells tenia de abans per lo excel·lentíssim
señor don Francesch de Moncada, quòndam, pare del dit il·lustríssim señor don
Gastó de Moncada, mon principal, ab totes aquelles clàusules y poders necessaris per al dit ofﬁci y càrrech de jutge ordinari fahens,» requerint a mi, notari, que
de dites coses ne lliuràs acte públich.
Y, encontinent, lo dit señor misser Joan Germà acceptà lo ofﬁci y càrrech
de jutge ordinari de dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas y
promet y jura en mà y poder del dit señor misser Hierònym de Çaportella en
dit nom, de haver-se bé, fehelmant y llealment en lo dit ofﬁci y càrrech de jutge
ordinari y de tenir y inviolablement observar totes les gràties, privilegis, constitutions y capítols y ordinations y altres immunitats, franqueses, usatges y estatuts
concedits y concedides per los senyors del dit Comptat y vescomptats, tant a la
dita vila de Hostalrich com a totes les altres viles, llochs, parròchies, térmens y
terres y baronies dels dits comtat y vescomptats, si y segons se han observat y
estan en costum de observar y guardar-se de fer totes y sengles altres coses que
los altres antecessors jutges de dit comptat y vescomptats han acostumat de fer
y deuhen, tant civilment com criminalment y e do- .............................. lo dret a
cada hu y a la ﬁ de dit ................................ quant lo dit il·lustríssim señor primer
........................... governador y procurador en .......................... volran de tenir
taula o res- ............................... en la dita vila de Hostalrich ............................ les
coses per ells fetes, judicades y .................................... die present en avant per
ell se farà ............................. -rany sententiaran, tant en la dita vila de Hostalrich
com en altres viles, llochs, parròchies y térmens de dit comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas, y de pagar, restituhir y smenar a cada hu dels qui es
quexaran tot so y quant per los jutges de la dita taula o residèntia serà judicat,
sententiat y declarat, ab tots los gastos y despeses per lo dit jutge o jutges tatxadors y tatxadores y, per a major seguretat de las sobreditas coses, lo dit misser
Joan Germà ne ha donat per fermanses lo honorable mossèn Miquel Riera, notari y clavari general dels dits comptat y vescomptats; lo magníﬁch señor Roch

ACTES POSSESSORIS DE LES JURISDICCIONS...

313

Sastre, doctor en Medicina; Antich Vives, sabater; Joan Sglésies, menor de dies;
Joan Pujals, causídich, y mossèn Joan Socias apotecari, tots de la present vila
de Hostalrich, los quals mossèn Miquel Riera, Roch Sastre, Antich Vives, Joan
Sglésies, Joan Pujals y Joan Socias, assí presents, de grat y llur certa scièntia, se
intueixen en totes les sobreditas coses fermanses y principals pagadors, volent
ésser tinguts y obligats en aquelles en les quals lo dit señor misser Joan Germà
en dit nom és tingut y obligat y dalt és obligat, ensemps ab ell y sens ell, y tant en
la vida com en la mort; y per atténdrer y complir totes y sengles coses predites,
tant lo dit señor misser Joan Germà, principal, com les dites fermanses ne han
obligat tots llurs béns y de cada hu d’ells a soles, mobles e inmobles, haguts y
per haver, renuntiant tots al beneﬁci de dividir y cedir les actions y a les Noves
Constitutions y a la Epístola del Divo Adrià y a la consuetut de Barcelona parlant
de dos o molts obligant-se a soles; y les dites fermanses ne han renuntiat a la lley
o el dret dient que primer sie convingut lo principal que la fermansa y ................
............. los predits, tant lo principal com les fermanses ne han .......................... a
llur for propri ab submissió de altre for y an- .............................. la forma deguda
de atténdrer y complir totes .......................... coses y en ninguna cosa de aquelles
contra- ............................. -nguna causa, lley y rahó y axí u han fer- ....................
......... Requerint tots los sobredits alt anomenats ............................. que de tot lo
sobredit ne llevàs acte públich.
Y .......................... -ent de qui en forma lo dit señor misser Hierònym de
Çaportella en dit nom de procurador y los dits honorables jurats y consellers
predits, juntament ab mi, dit notari, y ab lo venerable mossèn Antoni Mas Ros,
prevere y benefﬁciat de la sglésia parrochial de dita vila, y ab Iscle Nadal, apotecari de la mateixa vila, testimonis en assò cridats, se·n’anaren tot dreta via a
la dita sglésia parrochial de dita vila y hoyren tots una missa de·l’Sperit Sant, la
qual digué lo venerable mossèn Joan Arara, prevere beneﬁciat de dita sglésia, y,
aquella dita y celebrada, lo dit mossèn Joan Arara se girà tenint en sans mans un
missal ubert ab la ﬁgura de un Christo Cruxiﬁcat y, estant constituhit y agenollat
lo dit misser Joan Germà, jutge ordinari predit, devant lo altar major de dita
sglésia, posà les mans sobre del dit missal, jurà y prestà jurament en la forma
deguda y acostumada de haver-se y fahelment y llealment en son ofﬁci y càrrech
de jutge ordinari, de tenir inviolablement y observar totes les gràties y privilegis,
constitutions, capítols y ordinations y altres immunitats, franqueses, usatges y
statuts concedits y concedides per los señors del dit comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas, tant a la dita vila de Hostalrich com a totes les altres
viles, llochs, parròchies, térmens y terres, baronies dels dits comptat y vescomptats, si y segons se han observat y estan en consuetut de observar y guardar-se,
y fer totes y sengles altres coses que los altres antecessors jutges de dit comptat
y vescomptats han fet y acostumat de fer y dehuen y de donar lo dret a cada hu,
de les quals coses tots los sobredits dalt anomenats han requerit a mi, notari, ne
llevàs acte públich.
De quibus omnibus et singulis supradictis sicut predicitur actis, factis, gestis et sequutis, illico omnes sup- .............................. -bo petierunt et requisiverunt
.......................... et aliis cuius intersit ﬁeri, do- ......................... -va publicum et
publica conf- ............................ -pre et infrascriptum notarium.
Postea .......................... lune vigesima octava pred- ................................ mi-
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llesimo quingentesimo no- ............................ -tuhit personalment lo dit il·lustre
señor misser ............................ -nym de Çaportella en dit nom de procurador del’il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, en la mateixa notaria e scrivania
públicas de la dita vila de Hostalrich, en presèntia de mi, dit Francesch Cortils
notari predit y devall scrit, y de Montserrat Sayol, causídich, y de Miquel Novell,
studiant, y habitants en la dita vila de Hostalrich, testimonis en assò cridats, de
paraula exposà y digué les coses següents:
«En notari, continuau y llevau-me acte y vosaltres feu-me testimoni, com
jo, com a procurador que só de·l’il·lustríssim señor don Gastó de Moncada,
compte del comptat de Ozona y vescompte dels vescomptats de Cabrera y Bas,
creo, elegesch, anomèn y provehesch en governador y procurador general dels
dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas y de totes les vegaries,
ballies, viles, llochs, parròchies, baronies, térmens, territoris, vassalls, habitants
y habitadors en aquella y de quiscú de aquells, concistents y rechaents, al molt
il·lustre señor fray don Jayme de Moncada, comenador de la Comanda de Ascó,
honcle paternal del dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada, mon principal,
durant, emperò, lo beneplàcit del dit il·lustríssim señor principal meu, donant
e conferint en dit nom tant y tant llarch poder, jurisdictió y facultat com acostumen y han acostumat tenir los altres governadors y generals procuradors dels
dits comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas y altrament conforme lo
dit señor fray don Jayme de Moncada com a governador y general procurador
de aquell tenia de abans per lo excel·lentíssim señor don Francesch de Moncada,
quòndam, son germà y pare del dit il·lustríssim señor don Gastó de Moncada,
per .......................... a ﬁ y effecte que lo dit señor fray don Jayme ...........................
llíberament govèrnie, regesca y administre ............................. governador y general procurador de dits .................................. -ona y vescomptats de Cabrera y
Bas, pregant ................................. fray don Jayme de Moncada de part del dit
don Gastó de Moncada, mon principal, y sopli- ............................... -art mia en
dit nom de procurador susdit, sia servit de acceptar y regir dit càrrech de Governador y general procurador dels dits comptat y vescomptats y, no res manco,
durant la absèntia del dit señor fray don Jayme de Moncada, creo, elegesch y
anomèn y provehesch en lloctinent de governador y general procurador dels dits
comptat de Ozona y vescomptats de Cabrera y Bas, al magnífﬁch señor misser
Joan Germà, doctor en quiscun Dret e jutge ordinari dels dits comptat de Ozona
y vescomptats de Cabrera y Bas, donant e conferint en dit nom totes les forces
y poders que als lloctinents de governador y generals procuradors se acostuma
de donar y concedir y assò durant lo beneplàcit del dit il·lustríssim señor don
Gastó de Moncada mon principal, eo del dit il·lustre señor fray don Jayme de
Moncada, governador y general procurador predit», requerint a mi, notari, ne
llevàs acte públich.
De quibus omnibus et singulis supradictis, sicut predicitur actis, factis,
gestis et sequutis, illico dictus illustris dominus Hieronymus de Çaportella dicto
nomine, verbo petiit et requisivit instrumentum conﬁici et sibi dicto nomine seu
dicto illustrissimo domino principali suo et aliis cuius intersit, ﬁeri, dari atque
tradi unum et plura publicum et publica consimilia instrumenta per me pre et
infra scriptum notarium.
Si†gnum Salvatoris Vila, auctoritate excellentissimi domini villae Hostalri-
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ci ac totius vicecomitatus Capprariae auctoritatibus, notarii et scriptori publici
dicte ville et vicecomitatibus, substituti ab herede seu successor dominae Petronillae Ribot Jalmar Bosom, quondam dominae notariae et scribaniae publicarum
dictae villae ......................... districtus, qui premissa a libro po- .............................
de toto vicecomitatu Capprariae .............................. Hieronymum de Çaportella
....................... Gastoni de Moncada ................................ Hostalrici, die vigesima
........................... -simi quingentessimi nonag- .............................. abstracti et cum
suo ori- ....................... scribi feci et clausi, rogatus ad ............................... vilae
Hostalrici die XXX novembris anno Domini MDCXXXV.
a. En el document a continuació hi ha transcripcions de l’escriptura de poder atorgada per Gastó de Montcada a favor d’Antoni de Bellvís, donada al castell i ciutat de Càller
a 19 de maig de 1593, davant el notari Jeroni Orda, i de la substitució feta per Bellvís als
germans Jeroni i Medard Saportella el 10 de novembre de 1594, davant el notari de la ciutat i regne de València Joan Gordiola.

COMBAT I PRESA D’UN VAIXELL
DE «MOROS», L’ANY 1624
JURISDICCIONS QUE INTERVENEN
EN EL REPARTIMENT DELS GUANYS

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLV, 1995-1996, p. 95-129.

Des del regnat de Carles I ﬁns a les darreries del segle XVIII, amb
algun rebrot al primer quart del XIX, la Mediterrània era una mar insegura, primer per les escomeses dels corsaris turcs i poc després per
les dels algerians. Els uns i els altres infestaren la mar, perjudicant
el nostre comerç marítim amb incursions que ﬁnien amb preses de
vaixells, saqueigs, morts i el captiveri de molts habitants de les localitats costaneres.
Ací recollim un dels tants episodis d’aquella situació endèmica,
produït en uns moments que semblava que havia minvat quelcom
el neguit d’anys abans. El fet va merèixer ser tema d’una d’aquelles
breus relacions que, a voltes, s’imprimien i eren posades a la venda quan s’havia produït un esdeveniment o noticia d’interès —en
certa manera, una mena de precedent de les notícies dels periòdics
dels nostres dies— i que aquesta vegada es féu ressò d’un combat
en el qual fou apresada una nau corsària algeriana davant la platja
d’Arenys de Mar, fet poc corrent, car en aquestes bregues no teníem per costum resultar-ne victoriosos. Es tracta d’un bifoli en vuitè, estampat a Barcelona per Sebastià Matevad l’any 1624, del qual
coneixem tres exemplars.1 La brevetat del seu contingut, fa que el
transcrivim seguidament en la mena de castellà emprat per algú de
parla catalana d’aleshores.
A la primera pàgina, que hi fa de portada:

1. A l’Arxiu Municipal Fidel Fita (Fons de la Batllia), a la biblioteca del comte de
Godó i en un annex al Dietari de Jeroni Pujades (Memorias de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, XVII, 1975, p. 366).
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VERDADERA RELACION EN QVE CONTIENE VN famoso hecho de la presa de
vn vaxel de Turcos, que se hizo Martes a los 13 del corriente mes de febrero de 1624 en la
playa Catalana delante de la Villa de Arenys, a sinco leguas d·esta Ciudad por un vaxel de
Christianos de dicha Villa. Trata de la bateria y ardid de guerra que tuvieron con el número
de los Turcos presos. / Con licencia. En Barcelona casa de Sebastian Matevad, Año de M.
DC. XXIV.

A les pàgines segona, tercera i quarta:
Parece que la suma clemencia por su misericordia inﬁnita aya del todo tirado la
barra de su rigor con el braço de su omnipotencia, contra de aquellos barbaros perros, que
sin su ley diuina prosiguen, tan tercos como anatematizados con la infame y heretica secta
de su falso Mahoma.
Esto digo, prudente Lector, para dar à entender al vulgo todo, y que se sepa mas por
extenso, como es razon, esta nueua tan dichosa, como digna de ser notada, è imprimida en
los coraçones de los catolicos (que lo merece) por ser echo de Catalanes, y sucedido en la
maritima playa tan cerca de mi amada patria Barcelona.
Y fue, que hallandose el vaxel del Patron Pica en la dicha playa, surgido con sus
ancoras puesta al ondo, descrubrieron a las nueue de la noche vn vaxel que venia a la vela
con poco viento, drecho à ellos tierra à tierra. Y pensando que era de enemigos (como de
hecho lo fue) dissimularon brauissimamente hasta tanto que estuuieron à tiro de canyon,
y pensando los perros que estauan adormidos, quizieron abordarse para lleuarselo. Mas
como estauan bien alerta los astutos marineros, al punto que les conocieron por el marinage, echaron todos à vna voz grandes gritos para que les viniesse socorro de tierra. Y
alborotado todo el lugar, dentro de medio quarto estuvo aquella orilla llena de gente con
sus armas, que parecia vn campo de guerra.
Luego que la canalla fue descubierta, tiraron dos ó tres tiros con balas a los cristianos, con vna buelta que dieron, embiando vna ruciada de pelotas, y dando la proa a la mar
para huyr; no les aprouecho nada, pues dentro de dos horas, fueron cautiuos.
Viendo los naturales y vezinos de dicho lugar semejante atreuimiento, y tan cerca
de sus puertas el enemigo, resueltos de morir como Christianos, por su Dios, por su Rey, y
por su querida patria; se metieron dentro del mar noventa i sinco hombres con sus armas
al ombro, y con vnos pequeños barquillos se embarcaron dentro del dicho vaxel de Pica,
y mouidos con zelo de Dios y de su fe sacro santa, con animo inuencible, dieron las velas
todas al poco viento que hazia, y surcando las apazibles olas tras el cosario, dentro de la
media hora refrescò el viento (que nunca el inmenso Dios oluida los suyos) pues fue seruido que presto dieron encima de ellos.»
En llegando a tiro de cañon, el nuestro el tirò muy buenos balaços con intento de
que amaynasse el enemigo. Y no queriendo amaynar, saludaua con balas huyendo, hasta
que se abordaron entrambos à dos, que entonces echó cada vna su resto en la bateria, pues
combatieron vna gruessa hora.
Y viendo la infame gente que no les yua bien, y quan mal les auia salido la loca empresa (como al otro lobo, que yendo para trasquilar la lana de las mansas ouejas, se quedò
muy bien trasquilado y preso de los pastores y sus mastines) digo pues, que reconociendo
bien el valor, brio y fuerças de Catalanes pechos, amaynando las velas se metieron debaxo
cubierta, y se dieron todos.
Entrando pues vencedores los valerosos christianos, hallaron dentro quarenta y dos
Turcos, y vn cautiuo solo christiano, algunos vuo de eridos, y solo dos de muertos. Ma-
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niataronles con cordeles, y luego les lleuaron á tierra con el mismo vaxel, y denpues les
pusieron á buen recaudo.
Tambien hallaron mucha prouision de comer, como es biscocho, arroz y manteca:
y sin esso, harta municion de pelea, como es poluora, balas, pelotas, arcos, ﬂechas y vnos
escopetasos de ocho o nueve palmos de cañon, que engulan pelotas de dos onsas. No yua
carcado de mercancias, porque de ordinario los cosarios que salen para hurtar, no lleuan
mas carga de lo necessario de mantenimiento para el camino, y para pelear como tengo
dicho.
Quando fueron à tierra, hallaron de los nuestros dos de muertos y sinco de muy
mal heridos, que los tres dellos vinieron a punto de recibir la extrema vnction denpues de
comulgados, que imagino abran tenido por bien empleado el rato, aunque sea a costa de
sus vidas. Dichosos ellos pues recibiran en el cielo el premio de su trabajo, y tal paga como
el dueño à quien la vida y todo su ser deuen: dandole inﬁnitas gracias, pues por mano tan
soberana continuamente recibimos los ﬁeles sumo fauor y auxilio de tantas victorias que
nos da sin merecerlo. LAVS DEO.

Compulsant aqueixa Verdadera relación amb el que resulta de la
documentació coetània i de les circumstàncies ambientals del lloc i
moment en els quals esdevenen els fets que volia divulgar, hom constata la veracitat en el que és més essencial, però també alguna exageració pel que fa a certs detalls, tal com veiem a vegades en els mitjans
de comunicació actuals.
Els corsaris algerians operaven aleshores de dues maneres. Una
era navegant en estol, en què prenien part diverses galiotes acabdillades per un rais: es distingien tant per la seva eﬁcàcia combativa en
alta mar com pels desembarcaments aparatosos als pobles de les costes catalanes, valencianes, balears o andaluses, on deixaven el trist
rastre del seu pas. L’altra modalitat era la duta a cap per mitjà de
vaixells solitaris, destacats del gros d’un estol, que s’emparaven en la
sorpresa, a la cerca de naus indefenses o bé desembarcant en indrets
on només hi hagués alguna casa en despoblat.
En el nostre cas, la temptativa del vaixell algerià —se’n deia vaixell de moros, per ser coneguda aleshores per «moro» tota la gent del
Magreb— responia a aquesta segona manera d’operar.
L’acció esdevé l’any 1624, no el dia 13, sinó la vetlla del 14 al 15
de febrer, a partir de les 9 hores del vespre, o sia ja en plena nit, puix
que en aquella data el Sol s’havia post a les 5 de la tarda. En aquella
avinentesa, la lluna es trobava al quart minvant,2 o sia amb escassa
lluminositat. L’estat de la mar, segons la Verdadera relación, seria de
calma, i esmenta les «apacibles olas»; ja feia molts dies que havia ﬁnit
2.

Aquell any la Pasqua va caure el 7 d’abril.
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el temporal equinoccial i n’havien de passar molts més ﬁns al vinent
de primavera, conegut en l’argot local per «temporal de les faves».
Diu la Verdadera relación que el vaixell català estava ancorat davant la platja d’Arenys, sense cap més explicació. Ens cal creure que
seria al trast de davant el nucli de població i no a l’indret conegut per
«El Portinyol», on sovint s’arreceraven els vaixells sota la protecció
d’una cadena d’esculls a manera de restinga, car aquell lloc era a poc
menys d’un quilòmetre al llevant de la vila i aleshores molt diﬁcultós
d’accedir-hi per terra. Conﬁrma la nostra suposició el fet que en un
quart d’hora escàs, com relata aquell imprès, tan gran nombre de
gent armada de la vila hagués pogut pujar a bord en ajuda del vaixell
amenaçat.
En aquell temps, l’equilibri ecològic de la rada d’Arenys encara
no s’havia alterat amb la construcció del port i el que s’ha volgut dir
obres de «regeneració de la platja» i bona part dels vaixells de tipus
mitjà d’aleshores podien ancorar a seixanta metres escassos del trenc
de les ones.
A les nits, a la nostra costa llevantina, hi bufa el terral, que empeny des de terra mar endins, quelcom més acusat als mesos de desembre a febrer, sobretot des de les nou de la nit, i amb més impuls
a l’entorn de les 10. Per això, en temps de la navegació a vela, hom
acostumava a aproﬁtar aquelles hores per a la sortida de les embarcacions. L’exposició que fa la Verdadera relación respon exactament
a tal circumstància, que impedí la maniobra ràpida del corsari i afavorí la del vaixell cristià.
Si el corsari volia apropar-se on hi havia la nau fondejada a vela,
li calia navegar diﬁcultosament contra el ventet de terral, tot fent
violentes bordades, que no podrien deixar de posar en guàrdia els
escassos tripulants que en aquell moment feien la vetlla en l’embarcació del patró Pica. Si s’hagués volgut acostar a rem, fet freqüent en
la mena de vaixells emprats pels corsaris africans, encara seria més
motiu de recel per a la gent del nostre vaixell, tot i l’escassa claror.
Fos com fos, el corsari va ser reconegut —segons explica la Verdadera
relación— «por el marinage», o sia per la seva manera de navegar,
que no podia passar per alt a uns mariners prou experts.
Ni la Verdadera relación ni la documentació que hem tingut al
nostre abast no ens diuen de quina mena de vaixell es tractava. Aquell
imprès empra sempre el mot genèric «vaixell» i la documentació ho
fa constantment amb el mot també imprecís de «barca», equivalent
aleshores al mot actualment proscrit de «barco». Això no obstant,
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hem d’arribar a la conclusió que devien ser vaixells relativament
grans, car es diu que al corsari hi havia quelcom més de quaranta
persones i que en el vaixell del patró Pica hi pujaren noranta-cinc
lluitadors, segons la relació impresa, o vuitanta-quatre segons resulta
de la veritat documental.3
El fet que en un espai de temps que no arribava al quart d’hora
tanta gent de la vila, amb bots i esquifs, pogués pujar al vaixell del patró Pica en una hora de la nit aquells temps tan avançada, és mostra
de la precaució existent entre la gent dels pobles costaners, altrament
prou bregada en aquestes coses, que va permetre d’improvisar una
defensa que acabà en ofensiva, aproﬁtant el vent favorable, ﬁns al
punt que al cap d’una hora el combat acabà amb la captura del vaixell
moro i els seus navegants.
Per part dels cristians, moriren en la batalla els mariners tripulants del vaixell del patró Pica, Josep Famades (que en algun document és anomenat erradament com Batista), natural de Barcelona,4
i Antoni Joseph, que ho era de Canet de Mar5 i un bon nombre de
moros que resta indeterminat. Hi hagué ferits per les dues bandes
i, els uns i els altres, foren assistits pels metges de la localitat i de la
veïna vila de Canet.6
La Verdadera relación ens diu que quaranta-dos algerians sobrevivents foren fets presoners i el dietari de Jeroni Pujades, que recull
el fet, relata que en el vaixell hi havia quaranta moros i que d’aquests
en mataren vuit i en prengueren trenta-dos.7 En canvi, per la documentació conservada només tenim constància de quatre. Si és certa l’apreciació de l’imprès, i la del dietari de Jeroni Pujades, caldria
creure que els restants serien empresonats a Barcelona per manament del virrei, per més que els beneﬁciaris de la presa es volguessin
emparar en l’article 6 de la Pragmàtica de Felip III de 24 de desembre
de 1621,8 Els quatre moros captius, que de moment no passaren a poder del virrei, se’ls havia adjudicat el patró del vaixell català a compte

3. Arxiu Municipal Fidel Fita (Fons de la Batllia, XVI, 9, que conté el repartiment
de la presa entre els que hi prenen part). Els successius esments del mateix arxiu els fem
per les sigles AMFF.
4. Apèndix, document I.
5. Apèndix, document II.
6. Apèndix, document VII.
7. Dietari de Jeroni Pujades, cit., XVII, p. 168-169.
8. Apèndix, document V.
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del guany que li pertocava i, d’aquests en prengué un el Tribunal de
la Santa Inquisició;9 sens dubte aquest darrer suposat moro seria un
dels tants cristians renegats que, fets captius pels nord-africans, mudaven la religió i navegaven al servei d’aquests.10
En el botí de la presa, segons la relació impresa, hi ﬁgurava proveïment de vitualles i armament, i en aquest s’observa una notable
desproporció entre el que en aquells moments seria molt elemental,
com els arcs i ﬂetxes (ni tan sols ballestes) i la resta d’armament com
el que en diu «unos escopetassos de 8 o 9 palmos de cañon», que tant
es podrien referir a arcabussos llargs com a petita artilleria. En la
documentació trobem que en aquella presa hi havia dues peces d’artilleria lleugera de bronze, de les que es coneixen per pedrer, amb les
articulacions11 que es muntaven a la borda dels vaixells, tant si eren
moros com cristians.
En la marina del vescomtat de Cabrera, veiem sovint que els
batlles de les diverses poblacions assumeixen les funcions de cònsol
de mar. Per això no és res de nou que el batlle natural d’Arenys, Pere
Antic Tries, intervingui tant en la conservació dels béns requisats
com en el repartiment del producte als que hi tenen dret. En aquesta
gestió obra conjuntament amb el patró Salvador Pica i el mariner
Pau Roget.
Les mercaderies i l’armament obtinguts en la presa es guardaren
en una de les sagristies de l’església parroquial, local que a Arenys de
Mar, com en altres poblacions de la comarca, era considerat propietat
del comú de la vila, tant per raó del patronat de la universitat local com
per la dependència de l’obreria de la parròquia. El lloctinent i capità
general de Catalunya reclama que els moros captivats siguin enviats a
Barcelona, malgrat l’oposició dels interessats en la presa.12
De fet, el patró Pica s’ha fet abans càrrec de quatre dels presoners, bé que li’n prenen un, com hem dit abans, els inquisidors.
Les mercaderies ocupades es venen a la plaça de la vila i el vaixell moro és venut a l’encant i se n’obté la quantitat de 310 lliures
barceloneses.13 Del que han venut els uns i els altres dels tres comis-

9. Apèndix, document IX.
10. Dietari de Jeroni Pujades, cit., XVII, al·ludeix a dos d’aquests renegats fets
presoners en aquest combat.
11. Apèndix, document IV.
12. Apèndix, document V.
13. Apèndix, document VI.
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sionats i del que tenen pagat, com també del que resta en poder del
patró Pica, se’n ret comptes el dia 4 de juny, en presència d’un gran
nombre dels que participaren en la presa i s’estableix una concòrdia
sobre el total del producte net.14 En l’haver hi ﬁguren els dos pedrers
de bronze que el dia 7 de març havia pres Antoni Ferrer, col·lector
dels drets de la Generalitat de Catalunya, en garantia del que corresponia a la institució en la presa,15 i en el dèbit, els salaris de metges,
cirurgià i apotecari.16
Se sotmet a la decisió del lloctinent i capità general del principat de Catalunya quina proporció pertany a cada un dels interessats.
En la documentació referent a la distribució del guany, tot sovint es
fa esment tant a «la concòrdia rebuda en poder del notari devall scrit
Francesc Coris a 4 de juny proppassat» com «la tatxa y compertiment
fet per lo Excel·lentíssim señor Llochtinent y Capità General del present principat de Catalunya».
En el fons de la Batllia de l’Arxiu Municipal Fidel Fita hi ﬁgura
un lligall d’àpoques i albarans de rebuda17 que dóna notícia detallada
de la manera com es féu el repartiment del producte de la presa. No
tothom rep el mateix, car hi ha diverses gradacions que responien a
la intervenció personal en el fet i en els mitjans aportats, pertinença
de les embarcacions i altres circumstàncies previstes en la normativa
del Consolat de Mar. Es tingué també en compte el fet que resultaren
morts alguns dels participants en el combat.
Tal com corresponia al patró i armador, la participació més important correspon al canetenc Salvador Pica que, en el lligall d’àpoques de 4 d’agost,18 es dóna per pagat d’acord amb el que tenia al seu
poder segons la concòrdia i passament de comptes de 4 de juny. És
difícil de ﬁxar una quantitat exacta pel que fa al beneﬁci del patró
Pica, car els béns rebuts o retinguts per ell no ﬁguren valorats.
Els segueixen els ﬁlls i hereus del mariner de Canet Antoni Joseph, mort en el combat, les despeses funeràries del qual no s’han
imputat a la massa,19 que reben 64 lliures barceloneses. En canvi,

14. Apèndix, document IX.
15. Apèndix, document IV
16. Apèndix, document VII
17. AMFF, Fons Batllia, XVI, 9, fol. 1-18.
18. Apèndix, documents IX i XII.
19. Així s’observa en el conjunt de comprovants de l’AMFF (Fons Batllia, XVI, 9, i
en Apèndix, documents XI i XII).
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la mare i hereva del mariner Famades, també mort en lluita, rep 52
lliures,20 però les despeses del seu enterrament han sortit dels fons
comuns.21
En ordre de més a menys retribució, segueixen el patró d’Arenys
Jaume Llissà i un seu ﬁll, que reben 49 lliures cadascun, i el mariner de Pineda Jaume Masrossell al qual li corresponen 45 lliures.
Reben 35 lliures per cap, Jaume Llobet, Gaspar Fornaguera,
Sebastià Rocosa, Miquel Lledó i Jaume Alsina, tots ells mariners
d’Arenys. Pel darrer, que es trobava navegant, cobra la seva muller.
Participen en 25 lliures cada un Pere Puig i Pere Doy, mariners de Canet; però aquest darrer es troba captiu a Alger i rep el
seu import Caterina, la seva muller. En la mateixa quantitat hi són
compresos els mariners d’Arenys Joan Rocosa, Felip Tries, Damià
Roca i Fornaguera, Pau Roget, Joan Casanovas, Francesc Benages,
Joan Lledó, Pere Vilar, Jaume Alsina i Francesc Roura però, com
que els dos darrers estan en navegació, es fan càrrec de l’import les
respectives mullers. Dins d’aquesta mateixa participació hi son compresos el capellà Joan Tries, el sabater Miquel Lleu i el teixidor de lli
Pere Mataró, també d’Arenys, i el mestre d’aixa de Palamós Pere Macaya, que era aleshores a Cotlliure i el rep per ell el prevere Tries. Cal
afegir, entre els que reben la mateixa participació de 25 lliures, els
mariners Mateu Bullfarines, de Castelló de Farfanya, i Gabriel Veny,
de Mallorca, el bombarder Jeroni Agnesi i els drassaners Alexandre
Xavario i Llàtzer Ugarte, que són genovesos.
Reben 17 lliures per cap el sastre Jaume Sellers, d’Arenys, i el
mariner Joan Peixó, de Barcelona.
Són retribuïts amb 12 lliures per cap el mestre d’aixa genovès
Batista Folchi i el ﬂamenc Joan Veles, els mariners d’Arenys Pere
Puignau, Francesc Quirch, Joan Sàbat, Gabriel Pruna, Jacint Golba,
Antoni Taixonera i Joan Castellar, amb l’esparter Jaume Carcassès i
el sabater Bartomeu Llurià, tots dos de la mateixa localitat.
Amb 9 lliures, 15 sous i 6 diners cada un són pagats Damià Roca
i el seu ﬁll Jaume, mariners d’Arenys.
Amb 7 lliures per cap, els mariners Joan Borrell i Jaume Tauriach,
i els sastres Francesc Lleu i Joan Murull, tots dos d’Arenys.

20.
21.

Apèndix, documents X i XII.
Apèndix, document VIII.
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Participen en el botí, amb cinc lliures cada un, Francesc Boneta, Rafael Mandri, Antoni Giralt, Joan Pi, Joan Riera, Salvador Golba
i Sebastià Alsina, mariners d’Arenys i, en trobar-se en mar aquest
darrer, rep el pagament Maria, la seva muller. La mateixa retribució
correspon a Francesc Baldiri, oriünd de Cadaqués.
I, ﬁnalment, corresponen només 2 lliures, 15 sous i 6 diners per
cap al mariner francès Gaspar Subiela, als teixidors de lli d’Arenys
Joan Pau Fortuny i Agustí Mataró i als mariners de la mateixa localitat Jaume Font, Pere Pau Taixonera, Josep Castellar, Pau Lledó, Gaspar Rossell, Francesc Bertran, Joan Janer, Pere Clos, Antoni Reixach,
Jaume Villar, Joan Alsina i Joan Català el qual és a Alger captiu i rep
els diners la seva muller Julita.
Aquestes relacions de pagaments ens permeten conèixer, demés
del nombre dels que participen en el fet, la composició d’aquella improvisada host, a base dels residents a la part de la vila més propera
a la platja. Hi veiem, com era natural, a més del patró, tres mariners
més de Canet i dos de Barcelona, que feien l’acostumada vetlla a bord
del vaixell, i la gent que es mobilitzà tot seguit, com foren seixantaquatre veïns d’Arenys, quatre genovesos, un napolità, un francès, un
ﬂamenc, un mallorquí, un de Pineda, un de Castelló de Farfanya, un
de Cadaqués i un de Palamós. D’aquella bigarrada multitud, a més
de seixanta-vuit mariners, en resulten quatre drassaners o mestres
d’aixa, tres teixidors de lli, tres sastres, dos sabaters, un fuster, un
esparter, un bombarder i, ﬁns i tot, un capellà. La presència d’alguns
estrangers era habitual en aquells pobles del litoral català per raó de
les seves activitats marítimes i, en el cas concret d’aquells dies, a les
drassanes d’Arenys s’hi construïa una esquadra de dotze galions per
a l’Armada Reial sota el comandament de l’almirall Nichola Iudice
Fiesco.22
Fet el repartiment de presa, el 26 d’agost el patró Pica ven encara béns dels que tenia adjudicats, entre aquests un moro captiu
que li compra el capellà de Canet de Mar Joan Pujades pel preu de
100 lliures.23 El comprador redimeix aquell esclau el mateix dia de
la seva adquisició a condició que, arribat a Alger, el llibert li compri
mercaderia pel preu de 100 lliures amb la intervenció d’una persona
de conﬁança del clergue.24 De fet, més que un acte de generositat de
22.. AMFF, Protocols notarials. Montpalau (Not. Francesc Coris) 11 i 12.
23. Apèndix, documents XIII i XIV.
24.. Apèndix, document XV.
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mossèn Pujades, es tractava d’una operació comercial, comprant a
baix preu el fruit de la rampinya dels corsaris que, en aquells temps,
era la base de l’economia algeriana. Per aquest mateix procediment
s’enriquiren molts mercaders d’aleshores.
Però pocs dies després, el 12 de setembre, una ordre del virrei,
que executa el sotsbatlle de Canet, obliga el capellà Pujades a lliurar
el moro per a recloure’l a les presons de la Drassana de Barcelona.25
El clergue no es pot emparar en el fur eclesiàstic, car el manament és
ratiﬁcat pel Vicariat General de la diòcesi de Girona. Mossèn Pujades
acata l’ordre immediatament i entrega el llibert al sotsbatlle. D’acord
amb el contingut de l’instrument de compra de l’esclau, el clergue
podia exercir judicialment l’acció d’evicció contra el patró Pica per
rescabalar-se de la pèrdua. Però té el propòsit de recórrer l’ordre del
lloctinent i capità general davant la Reial Audiència i, immediatament després de donar compliment al manament virregnal, atorga
procura a favor d’un causídic de Barcelona.26
Desconeixem el deﬁnitiu desenllaç de la qüestió. En els llibres
de la notaria de Montpalau, que era la competent pel lloc de residència dels interessats, no hi hem trobat cap requesta ni reclamació del
clergue contra el patró venedor.
Entre els que hi intervenen hi manca l’hospital de pobres
d’Hostalric, que ja des de el segle XIV ﬁns a la ﬁ del XVIII rebia els drets
de ribatge marítim dels llocs del vescomtat de Cabrera, a què pertanyia aquell on havia tingut lloc la presa del vaixell de moros. Tal volta
el seu col·lector no hi arribà a temps.

25.
26.

Apèndix, document XVI.
Apèndix, document XVII.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I
1624, febrer, 15. Arenys de Mar
Registre de la defunció i enterrament del cos de Batista Famades, mariner de la ciutat de Barcelona, que havia mort combatent contra
un vaixell de moros.
Arxiu Parroquial d’Arenys de Mar, Llibre I d’Òbits, fol. 115v.

Als quinze de febrer de mil siscents vint y quatre, en la Iglésia de Santa
Maria de Arenys de Mar del bisbat de Girona fonch enterrat lo cos de Batista
Famades, mariner de la ciutat de Barcelona. Morí en la barca del patró Pica de
Canet, así en la present platja de Arenys, combatent una barca de moros. No rebé
sacraments perquè morí de prompte de una ferida. Féu-se-li oﬁci doble ab eixida
lo mateix dia. Foren-hi set preveres y lo mestre.

II
1624, febrer, 15. Canet de Mar
Registre de l’enterrament del mariner Antoni Joseph.
Arxiu Parroquial de Canet de Mar, Llibre I d’Òbits, f. 51v.

Sepultura de Antoni Joseph, mariner, morí en mar als 15 de febrer del any
1624.

III
1624, febrer, 26. Arenys de Mar
Procura atorgada per Sebastià Fortuny i cinquanta més, a favor de Pere
Antic Tries, batlle natural d’Arenys, per tal que, en nom dels atorgants, pugui reclamar la part que els correspon en el producte de
la presa d’un vaixell de moros.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 11), fol. 47v.
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Dicta die XXVI februarii MDCXXIIII, in dicta villa Sanctae Mariae de
Arenys.
Nos Sebastianus Fortuny, Paulus Roget, Petrus Vilar minor dierum, Franciscus Binages, Iacobus Alzina, Sebastianus Alzina, Philipus Tries, Michael
Lladó, Iacobus Sàbat, Ioannes Pi, Ioannes Lleu minor dierum, Ioannes Fornaguera, Salvator Golba, Gabriel Pruna, Iacobus Tauriach, Iacobus Llobet, Ioannes
Lladó minor dierum, Anthonius Giralt, Franciscus Boneta, Ioannes Casanoves,
Franciscus Bertran, Anthonius Taxonera, Petrus Paulus Taxonera, Iacobus Font,
Damianus Roca y Fornaguera, Iacobus Roca eis frater, Alexandrus Morens, Iacobus Morens eius frater, Ioanes Riera, Franciscus Roura, Ioannes Borrell, Franciscus Quirch, Petrus Clos, Ioannes Paulus Fortuny, textor lini, Bartholomeus Llurià, laborator, Ioannes Morull, Iacobus Cellers, iuvenes sartores, Michael Lleu,
sutor, Franciscus Lleu, sartor, omnes villae Sanctae Mariae de Arenys termini
de Montepalatio diocesis Gerundensis habitatores, Hieronymus Anyesi, Baptista
Folch, genuenses, et Franciscus Clemensa regni Neapolis, pro nunc in dicta villa
de Arenys commorantes, gratis etc., tam coniunctim quam divisim, constituhimus, etc., et procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrum insolidum, certum
etc., itaque, etc., vos honorabilem Petrum Antichum Tries, baiulum naturalem
parrochiarum Sancti Martini et Sanctae Mariae de Arenys, licet absentem, etc.,
ad videlicet pro nobis et nomine nostro et cuiuslibet nostrum insolidum, de et
super quibusvis iuribus et actionibus nostris et cuiuslibet nostrorum insolidum,
tam coniunctim quam divisim, litibusque sive causis ac controversiis, presentibus et futuris, motisque et vertentibus et seu que moveri possent in futurum,
per rahó de una barcha de moros que nosaltres y altres particulars de la present
vila de Arenys prengueren estos dias passats al dret de la plaja de dita vila y dels
moros y roba y altres coses que prenguérem ab dita barca. Componendum pascicendum, transigendum, concordandum et capitulandum modo et forma vobis
benevisis et aparentibus et pro hiis etc. Coram exellentissimo dominio Locumtenente et Capitaneo Generalis prefatis Cathaloniae Principatus et magniﬁcis doctoribus Regiae Audientiae, et coram aliis quibusvis dominis ofﬁcialibus, iudicibus et personis, comparendum de iure nostro docendum, etc., agendum quoque
ducendum, etc., omnes et quascumque causas sive lite motas et movendas inter
nos et quemlibet nostrum insolidum, tam coniunctim quan divisim ex una agendo vel defendendo, et alias quamvis personas et etiam agentes vel defendentes
partibus ex altera, tam in dicta Regia Audientia quam in aliis quibusvis curiis,
cum amplissimo et assueto litium cursu, iuxta stillum dictae Regiae Audientie et
aliam quarumcumque curiam cum posse de calumpnia iurandi, etc., cautiones
quascumque prestandi, etc., et pro inde bona nostra insolidum obligandi, etc.,
et substituendi unum vel plures procuratorem vel procuratores ad littes tantum,
promitendo habere ratum et non revocare, etc.
Testes ﬁrmarum omnium demptis ﬁrmis dictis Francisci Lleu, Alexandri
Morens, Iacobi Morens, Ioannis Riera, Francisci Roura, Ioannis Borrell, Francisci Quirch, Petri Clos, Ioannis Rocosa et Ioannis Castellar, sunt Ioannis Miró, cultor vicinatus de Torrentebono, parrochie Sancti Martini de Arenys, et Anthonius
Pruna, nauta villae Sanctae Mariae de Arenys.
Testes vero ﬁrmarum dictis Farancisci Lleu, Alexandri Morens, Iacobi
Morens, et Ioannis Riera, qui ﬁrmarunt dicto die in dicta villa sunt Anthonius
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Ferrer, minor dierum, negociator, et Iacobus Rossell, sartor dicte villae Sanctae
Mariae de Arenys.
Testes vero ﬁrme dicti Francisci Roura, qui predictis ﬁrmarunt dicto die
in eadem villa, sunt dictus Anthonius Ferrer et Franciscus Dardinyach, laborator
francigena, in parrochia Sancti Martini de Arenys commorans.
Testes vero ﬁrmis dicti Ioannis Borrell et Francisci Quirch, qui similiter
ﬁrmarunt dicto die in dicta villa, sunt Paulus Coll, pharmacopula preditae villae
de Arenys, et Ioannes Gili, scriptor villae de Pineta.
Testes vero ﬁrmarum dictorum Petri Clos, Ioannis Rocosa et Ioannis Castellar, qui etiam ﬁrmarunt dicti die in dicta villa, sunt dictus Ioannes Gili et
Ioannes Oliver, laborator dictae villae Sanctae Mariae de Arenys.

IV
1624, març, 7. Arenys de Mar
Requesta feta per Antoni Ferrer, col·lector dels drets de la Diputació
General de Catalunya, amb la qual obliga el lloctinent de batlle
d’Arenys de Mar a fer obrir les portes de la sagristia de l’església
parroquial on hi ha dipositats efectes pendents de la presa d’un
vaixell de moros i, a continuació, ocupa i retira dues peces d’artilleria de bronze amb llurs atuells, en garantia de la percepció dels
drets pertanyents a la Generalitat per raó d’aquella presa.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 11), fol. 56v.

Dictis die et anno intus ciminterium ecclesiae parrochialis villae Sanctae
Mariae de Arenys.
In Ioannis Xifre scriptoris in hiis interessent vice et nomine meis Francisci Coris, notarii publici termini castri de Montepalatio infrascripti et testium
infrascriptorum presentia, honorabilis Anthonius Ferrer, minor dierum, negociator villae Sanctae Mariae de Arenys dicti termini de Montepalatio diocesis Gerundensis, uti collector iuris Generalis dicte ville existens, dicto nomine
personaliter constitutus coram et ante presentiam honorabili Sebastiani Doy,
locumtenentis baiuli eiusdem villae de Arenys personaliter reperti intus siminterium ecclesiae parrochialis predicte ville Sanctae Mariae de Arenys, qui dictus
Ferrer dicto nomine, coram dicto honorabili locumtenenti baiuli, verbo exposuit
et per dictum scriptorem ut supra interessentem, describi et continuari petiit et
requisivit sequentia, so és que atès li és vingut a notítia que en la sacrestia de la
isglésia parrochial de la present vila y auria algunes coses que foren trobades en
una barca de moros que alguns particulars de dita present vila de Arenys prengueren estos dies passats a l’endret de la platja de dita vila. Per so requereix al dit
honorable lloctinent de batlle que fassa obrir les portes de dita <casa>a sacristia
perquè puga pendreb alguna cosa del que fonch trobat en dita barca de moros
equivalent lo dret tocant al General per rahó de dita presa, altrement protesta
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contra dit honorable lloctinent de batlle que’n donarà rahó a degut superior y no
res manco protesta de tot lo demés a ell lícit y permès de protestar, etc.
Et dictus honorabilis locumtenens baiuli verbo respondendo, dixit que
està prest y aparellat en fer tot lo que sia de justícia y, encontinent, lo dit honorable llochtinent de balle ha manat a Pau Roget, mariner de la present vila, allí
present, que obre les portes de dita sacristia, atès que ell té la clau y lo dit Roget
ha ubertes dites portes y, encontinent, lo dit mossèn Ferrer, en dit nom, ab acistència del dit honorable llochtinent de balle, ha presos de dita sacristia dos pedrés de bronso ab la cua, cunyart y manillas de ferro sense servidors, per lo dret
tocant al General per rahó de dita presa de dita barca de moros, y dits padrers ha
pesats dit honorable llochtinent de balle en presèntia dels testimonis devall scrits
y han pesat dos quintars cada hu, compresa una braga de cànem qui stà en cada
<cada>c hu de dits padrers, los quals padrers se·n’ha aportats dit mossèn Ferrer
en sa casa, ab expressa protestatió que sempre y quant li pagaran dit Dret del
General ell restituhirà dits padrers. De quibus, etc. Que fuerunt acta, etc. Presentibus testibus macniﬁco Narcisso Jonch, medicine doctore villae Sanctae Mariae
de Arenys populato, et Petro Rossell, famulo dicti Ferrer ad predicta vocatis.
a.

casa, dampn.

b.

pendre, i. m.

c.

cada, iter.

V
1624, març, 8. Arenys de Mar
Requesta de Sebastià Fortuny i vint-i-quatre dels homes que dies abans
prengueren part en la presa d’un vaixell enemic, dirigida a Pere
Antic Tries, batlle natural de les parròquies d’Arenys, per tal que
els moros fets captius en l’esmentada presa no siguin conduïts per
ser venuts fora vila.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 11), fol. 58.

Dicta die VIII martii MDCXXIIII in riaria et platea publica ville Sanctae
Mariae de Arenys.
In mei Francisci Coris notarii publici termini de Montepalatio infrascripti
et testium infrascriptorum presentia, Sebastianus Fortuny, Ioannes Fornaguera, Damianus Roca, Hiacintus Golba, Ioannes Casanoves, Petrus Vilar minor
dierum, Franciscus Roura, Paulus Puignau, Iacobus Alzina, Michael Lladó, Philipus Tries, Iacobus Sabat, Paulus Roget, Iacobus Villar, Alexander Morens, Petrus Clos, Ioannis Rocosa marinerii, Michael Lleu sutor, Petrus Mataró minor
dierum textor lini, Franciscus Lleu sartor, Bartholomeus Llurià laborator, omnes ville Sanctae Mariae de Arenys dicti termini de Montepalatio diocesis Gerundensis habitores, Alexander Xavario, Baptista Folch magister aixe, Ioannes Beles
genuenses, et Gabriel Veny oriundus insule maioricarum in dicta ville Sanctae
Mariae de Arenys commorantes, existentes personaliter constituti coram et ante
presentiam honorabile Petri Anthici Tries baiulo naturalis parrochiarum Sancti Martini et Sanctae Mariae de Arenys pro illustrissimo dominio earumdem,
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personaliter reperti in riaria et platea publica villae Sanctae Mariae de Arenys,
qui dicti Sebastianus Fortuny et alii superius nominati coram dicto honorabili
baiulo verbo posuerunt, et per me dictum et infrascriptum notarium describi et
continuari petierunt, et requisiverunt sequentia: So és que atès los és vingut a
la notítia que lo señor balle Tries per ordre de sa Excel·lència vol fer aportar en
Barcelona los moros que ells ab altres particulars de la vila de Arenys prengueren
estos dias passats ab una barca a·l’endret de la plaja de la present vila, per vendre
allí dits moros, lo que dit señor balle no pot fer sens voluntat dels qui han feta
dita presa, per quan ab lo capítol sisè de una ordenació feta per lo Rey nostre
señor acerca els qui armaran vexells per anar contra enemichs, dada en lo Pardo
a XXIIII de dezembre MDCXXI, està disposat que semblants preses se tenen de
vendre en la ciutat o lloch hont se seran armats los tals vexells, del qual capítol
fan ocular odstentió ut ecce perquè sie llegit per lo notari devall scrit al dit señor
balle. Persò, en virtut de dit capítol, ell, dits Sebastià Fortuny y altres dalt nomenats, com a major part dels qui han feta dita presa, tenint respecte als absents
de la present vila y navegants per la mar, requerexen al dit señor balle Tries assí
present que no fasse trèurer dits moros de la present vila, per tal que llur voluntat
és que es venen assí, trobant-se assí comprador, altrament protestan que en donaran rahó a degut superior y, no res manco, protestan contra lo dit señor balle
de tot lo demés a ells lícit y permès de protestar. Et incontinenti, per me dictum
et infrascriptum notarium, instantibus supradictis Sebastiano Fortuny et aliis
superius nominatis, fuit dicto honorabili Petro Anthico Tries, baiulo naturali
prefato de verbo ad verbum lectum, intimatum et notiﬁcatum dictum capitulum
superius mentionatum, qui dictus honorabilis baiulus verbo predictis respondendo dixit que protesta de còpia de dit protest y del capítol de dita ordinatió. De
quibus, etc. Que fuere acta, etc. Presentibus testibus magniﬁco Narciso Jonch,
medicine doctore, et Anthonio Montalt, cultore predicte ville Sanctae Mariae de
Arenys ad predicta vocatis, etc.

VI
1624, març, 17. Arenys de Mar
Àpoca de Pere Antic Tries, batlle natural de les parròquies d’Arenys, a
favor de Joan Pau Artimbau, patró de Blanes, del qual ha rebut
310 lliures barceloneses, preu d’un vaixell amb els seus arreus,
que havia estat pres als moros, i adjudicat com a més-dient en
l’encant celebrat per ordre del virrei del Principat de Catalunya.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 11),
fol. 69v.

Dies XVII predictorum mensis et anni, in villa Sanctae Mariae de Arenys.
Ego Petrus Anthicus Tries baiulus naturalis parrochiarum Sancti Martini
et Sanctae Mariae de Arenys termini de Montepalatio diocesis Gerundensis. Gratis, etc. Conﬁteor et recognosco vobis Ioanni Paulo Artimbau naute ville de Blanis his presenti, quod dedistis, etc., michi de presenti realiter et de facto nume-
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rando in notarii et testium infrascriptorum presentia, tercentum et decem libras
monete Barchinonae et sunt pro pretio de una barcha que és estada de moros,
la qual fonch presa estos dies passats per alguns particulars de la present vila de
Santa Maria de Arenys en dret de la plaja de dita vila, la qual barcha jo, per ordre
del excel·lentíssim señor Lloctinent y Capità General del present principat de
Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, vos he venuda y aquella aveu vós
comprada com a més donant en lo encant públich de dita vila de Arenys, ab son
squif o caich y tots los arreus continuats en la tabba a vós per dit effecte donada
y lliurada per Joan Oliver, núntio y corredor públich de dita vila de Arenys, et
ideo renuntiando, etc., ﬁrmo apocham, etc., et ad hec presens ego dictus Ioannes
Paulus Artimbau conﬁteor et recognosco vobis dicto honorabili Petro Anthico
Tries quod dedistis et liberastis mihi ad voluntatem la dita barca ab son squif
o caich y tots los arreus continuats en la sobredita tabba. Et ideo renunciando,
etc., ﬁrmo, etc., etiam apocam, etc.
Testes venerabilis Sebastianus Sagrera et Montserrratus Crexell, beneﬁciati ecclesia parrochialis Sanctae Mariae de Arenys presbiteri.

VII
1624, març, 23. Arenys de Mar
Àpoca atorgada per Narcís Jonch, doctor en medicina, Maurici Parés,
cirurgià, veïns d’Arenys de Mar, i Jeroni Vió, cirurgià de Canet de
Mar, a favor del batlle Pere Antich Tries, per raó de dietes, salaris i
altres treballs en la curació dels ferits que intervingueren en la presa d’un vaixell i en la dels moros que també hi resultaren ferits.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Francesc Coris, 11), fol. 76.

Die XXIII dicti mensis martii MDCXXIIII in dicta villa Sanctae Mariae de
Arenys.
Nos Narcisus Jonch, medicine doctor, Mauritius Parés, chirurgus, ambo
ville Sanctae Mariae de Arenys, termini de Montepalatio, dioecesis Gerundensis,
et Hieronymus Vió etiam chirurgus ville de Canet dictorum termini et diocesis.
Gratis, etc., conﬁtemus et recognoscimus vobis honorabili Petro Anthico Tries
baiulo naturali parrochiarum Sancti Martini et Sanctae Mariae de Arenys presenti, quod dedistis et solvistis nobilis de presenti, realiter et de facto, numerando in notarii et testium infrascriptorum presentia, octuaginta sex libras Barchinone, scilicet mihi dicto Jonch viginti libras, mihi dicto Parés quinquaginta
libras y mihi dicto Vió tredecim libras, y són per nostres dietes, salaris y treballs
de curar los que foren nafrats en la presa de una barca de moros que alguns
particulars de la present vila de Santa Maria de Arenys prengueren estos dies
passats al endret de la plaja de dita vila y per curar també los moros que foren
nafrats ab dita presa.
Et ideo renuntiando, etc., ﬁrmamus apocam, etc., nec non ﬁnem, etc.
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Testes Ioannes Paulus Rius, clericus ville de Pineta, et Ioannes Xifré, scriptor ville Sanctae Mariae de Arenys.

VIII
1624, març, 23. Arenys de Mar
Àpoca de Sebastià Sagrera, vicari de Santa Maria d’Arenys, a favor del
batlle Pere Antic Tries, del qual ha rebut 7 lliures i 10 sous, import
dels drets d’enterrament del mariner Batista Femades, que havia
mort lluitant contra un vaixell de moros.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 11),
fol. 76v.

Dictis die et anno, in dicta villa de Arenys.
Ego Sebastianus Sagrera, presbiter vicarius ecclesiae parrochialis Sanctae
Mariae de Arenys, termini de Montepalatio diocesis Gerundensis, uti procurator
et actor aniversariorum communium et missarum d’estaca dicte ecclesie, pro ut
de mea potestate constat instrumento recepto penes notarium infascriptum die
............a dicto nomine, gratis, etc. Conﬁteor et recognosco vobis honorabili Petro
Anthico Tries, baiulo naturali parrochiarum Sancti Martini et Sanctae Mariae
de Arenys, presenti, quod dedistis mihi, dicto nomine, de presenti, realiter et de
facto, numerando in notarii et testium infrascriptorum presentia, septem libras
et decem solidos Barchinone et sunt per lo enterro de Batista Famades, mariner
de la ciutat de Barcelona, lo qual morí peleant ab una barca de moros que alguns
particulars de la vila de Santa Maria de Arenys prengueren estos dies passats
a·l’endret de la plaja de dita vila, y per lo ofﬁcis, dret de foraster, dret de la Obra
y altres despeses, rahó de dit enterro, tocants als preveres de dita isglésia, et ideo
renunciando, etc. Firmo dicto nomine apocam, etc.
Testes Ioannes Paulus Rius, clericus ville de Pineta, et Paulus Coll, pharmacopula ville Sanctae Marie de Arenys.
a. lac. 32 litt., que caldria suplir per die XXIIII februarii MDCXXIIII segons un altre
instrument, foli 183v, del mateix manual.

IX
1624, juny, 4. Arenys de Mar
El batlle Pere Antic Tries, el patró Sebastià Pica i el mariner Pau Roget
passen comptes per establir el que cada un d’ells i ﬁns aleshores ha
rebut i pagat en la venda de l’embarcació presa.
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AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 11), fol.
131v.

Die III iunii MDCXXIIII in dicta villa Sanctae Mariae de Arenys.
En presèntia de mossèn Pere Antic Tries, balle natural de les parròchias
de Sant Martí i Santa Maria de Arenys, terme de Montpalau, bisbat de Gerona y
dels devall scrits qui entravingueren en la presa de una barca de moros que estos
dias passats se prengué al endret de la plaja de la present vila de Santa Maria de
Arenys, y són los següents, so és mossèn Joan Tries, prevere, Pau Roget, Francesc
Quirch, Hiacinto Golba, Miquel Lladó, Miquel Lleu, Jaume Carcassès, Phelip
Tries, Joan Lledó, menor de dies, Joan Morull, Francesc Roura, Pere Vilar, Joan
Riera, Sebastià Alzina, habitants en esta vila de Arenys, Sebastià Pica, Pere Puig,
mariners de la vila de Canet, y Jaume Masrossell, mariner de la vila de Pineda, són estats mirats y regoneguts los comptes de dit mossèn Pere Antic Tries,
Sebastià Pica y Pau Roget y se han trobat que lo dit balle Tries ha cobrat quatrecentes setze lliures sis sous y quatre diners, so és per la venda de dita barca, y
per un moro ha venut en Arenys C lliures, y per roba se ha venuda en la plassa de
Arenys VI lliures VII sous III diners y ha pagat per gastos de dita presa, com apar
ab claríties vistes per los dalt nomenats, tres-centes trenta-sich lliures vuyt sous
y, axí resta debitor lo dit señor batlle Trias LXXX lliures VIIII sous.
Y lo dit Sebastià Pica ha cobrades cent quaranta-quatre lliures y quatre
sous, so és LXXX lliures sous per la venda de un moro ha venut a Barcelona y lo
demés per la roba ha comprada (sic) en lo encant y ha pagat trenta-nou lliures y
tretze sous per gastos ha fets per rahó de dita presa y axí té de fer bones dit Pica
CIIII lliures XI sous. Ítem ha encomenat dit Pica un moro a T. Forcada y també
té dit Pica un alberà de un altre moro que han pres los senyors Inquisidors.
Y lo dit Pau Roget ha cobrades dos-centas vint-y-vuy lliures sis sous, so és
per mans del dit señor balle Tries, procehides del que dit balle Tries avie rebut
com atràs se conté y LXX lliures sous per la venda de un moro que dit Roget ha
venut en Barcelona y ha pagat per gastos se han fets per rahó de dita presa, com
apar ab claríties vistes per los dits nomenats, altres tants CCXXVIII lliures sous
y axí resta igual son compte.
Y encontinent vistos y regoneguts dits comptes, y aquells per los dalt
nomenats lloats y aprovats, los dits mossèn Joan Tries, Pau Roget, Francesc
Quirch, Hiacinto Golba, Miquel Lladó, Joan Morull, Francesc Roura, Pere Vilar,
Joan Riera, Sebastià Alzina, en nom llurs propris, lo dit mossèn Pere Antich
Tries com a procurador de Sebastià Fortuny, Francesch Benages, Jaume Alzina,
Jaume Sàbat, Joan Pi, Joan Lleu, menor de dies, Raphel Mandri, Joan Fornaguera, Salvador Golba, Gabriel Pruna, Jaume Tauriach, Jaume Llobet, Anthoni
Giralt, Francesch Boneta, Joan Casanoves, Francesc Bertran, Anthoni Taxonera,
Pere Pau Taxonera, Jaume Font, Damià Roca y Fornaguera, Jaume Roca, son
germà, Alexandre Morens, Jaume Morens, son germà, Joan Borrell, Pere Clos,
Joan Rocosa, Joan Castellar, Joan Pau Fortuny, teixidor, Barthomeu Llurià,
Jaume Sellers, Francesch Lleu, tots habitants en la present vila de Santa Maria
de Arenys, Hieronymo Anyesi, Batista Folch, genovesos, y Francisco Clemensa,
napoletà, los quals també foren ab la dita presa de dita barca de moros com de
la sua potestat conta ab acte rebut en poder del notari devall scrit a vint-i-sis de
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febrer prop passat, de una part, los dits Sebastià Pica, Pere Puig y Jaume Masrossell, en noms llurs propris de part altre. Han pactat y concordat que lo dit patró
Pica hage de rebre y cobrar, per la sua part y de la sua barcha, de tot lo procehit
de la dita presa de moros sinch-centes y sinquanta lliures, compreses les dites
cent y quatre lliures onze sous que dit Pica té de fer bones y lo demés que restarà
se hage de dividir y partir ab los altres qui han feta dita presa y també ab los
mariners que anaven ab la barca del dit Pica al temps que es féu dita presa, ab
tal, emperò, que si per rahó de dita presa toca algun dret al General, que dit Pica
ne hage de pagar la part a ell tocant per porrata y ab pacte també que si no·s pot
cobrar la valors dels dos moros, so és hu que dit Pica ha encomanat al dit Forcada y l’altre que han pres los dits senyors Inquisidors, en tal cars dit Pica hage de
pagar la part a ell tocant per porrata de la valor de dits dos moros.
Y axí les dites parts lloant, aprovant, etc., los dits pactes, prometen aquells
atendre y cumplir conforme a cada una de dites parts pertanyen y per so ne
obliguen, so és lo dit señor balle Tries los béns dels dits sos principals y los dits
mossèn Joan Tries y los altres dalt nomenats llurs béns propris y axí u ﬁrmen y
juren tots.
Testes Ioannes Paulus Rius, clericus ville de Pineta, et Franciscus Urso,
magistres scolarum villae Sanctae Mariae de Arenys.

X
1624, agost, 3. Barcelona
Albarà de rebuda atorgat en nom de Joana Famades, viuda del pescador Joan Famades, i mare de Josep Famades, mariner, que morí
lluitant en el vaixell de Sebastià Pica, per haver rebut aquest la
quantitat de 52 lliures, la part que pertocava al mariner de la presa
d’un vaixell de moros.
AMFF, Fons Batllia XVI-9, fol. 18.

Yo, Joana Famades, pescatera videua muler del dit Joan B. Famades pescadó de Barsalone, mara de Yoseph Famades mariner, lo col dit Josep Famades
palaiàs ab la barcha del patró Sabastià Picha de Canet, fou farit y morí per la
part tocant a la presa del moros y barcha strangera ab la pla[atja] de Aren[y]s,
per la part tocahant de dit Josep Famades, ﬁl meu, tinch rebut yo, Yoana Famades, cincoanta-y-dos liu[r]as monede barsalones[a], dich 52 ll. s., y las cols
tinch rabudes de mans del patró Çabastià Picha, patró de dita barcha, y per sé
la veritat, y de volunta[t] de la dita Famades, fas lo present albarà, vui als 3 de
agos[t] an[y] 1624.
Fet de mà mia, mestre Francesc Vidal, calsater en Barsalone.
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1624, agost, 4. Arenys de Mar
Àpoca atorgada per Miquel Pla, un dels tudors i curadors dels menors
ﬁlls i hereus del mariner Antoni Joseph, de la vila de Canet de Mar,
per l’import de 64 lliures barceloneses, corresponents a la participació d’aquest en la presa d’un vaixell de moros.
AMFF, Fons Batllia XVI-9, fol. 1.

Die 4 augusti 1624 in ville Sancte Mariae de Arenys.
Miquel Pla, treginer de la vila de Calella, com a tudor y curador assignat
per la Cort juntament ab altres als pubils ﬁlls y hereus de Anthoni Joseph, quòndam, mariner de la vila de Canet, y també com a procurador y actor dels altres
contudors y procuradors seus, com de sa procura y actoria consta ab acte rebut
en poder del notari devallscrit a 13 de abril prop passat, en dits noms confessa
y regoneix a Pau Roget, mariner de Santa Maria de Arenys, present, que li ha
donades y pagades de present de comptant, en presèntia de mossèn Pere Antich
Tries, balle natural de Arenys, y del notari i testimonis devall scrits, sexanta-quatre lliures barceloneses y són per la part al dit quòndam Anthoni Joseph en la
presa de la barca dels moros que fonch presa en los dies passats devant la platja
de la present vila, conforme la tatxa y compertiment fet per lo excel·lentíssim
Señor Llochtinent y Capità General del present principat de Cathalunya y axí li
ﬁrma la present àpocha, etc.
Testes magniﬁcus Narcisus Jonch, medicine docto, et Franciscus Urso,
magister scolarum Sancte Mariae de Arenys.

XII
1624, agost, 4. Arenys de Mar
Àpoca del patró Sebastià Pica a favor del mariner Pau Roget per l’import de 52 lliures barceloneses que té pagades a Joana Famades,
mare de Josep Famades, difunt.
En el mateix instrument, l’atorgant confessa estar pagat de tot
el que li era degut i li pertocava en la presa del vaixell de moros,
d’acord amb la concòrdia atorgada el 4 de juny del mateix any.
AMFF, Fons Batllia XVI-9, fol. 1v.

Dicto die [4 agost 1624] in dita villa.
Sebastià Pica, mariner de Canet, ﬁrma àpoca al dit Roget, present, de sincuanta <dos>a y dosb lliures barceloneses <y són per las>,c rebudes en lo modo
en les precedents àpochas contengut y són per la part tocant a <Pau>d Josephe
Famades, quòndam, mariner ciutadà de Barcelona, en la presa de la dita barca
de moros, conforme a la dita taxació, les quals 52 lliures ha pagades dit Picha a
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Joana Famades, pescatera, viuda, de Barcelona, mare del dit <Pau>f Josephg Famades, com apar ab un alberà per ella al dit Pica fet, scrit per mans de Francesch
Vidal, calsater de Barcelona, a 3 <de agost>h del present més de agost y també
confessa que està pagat y satisfet de tot lo que <li>i era degut y <li>j tocave al dit
Picak en dita presa, com apar ab una concòrdia rebuda en poder del notari devall
scrit a 4 de juny prop passat.l
a. dos, dampn.
b. dos, interl.
c. y son per las, dampn.
d. Pau,
dampn.
e. Joseph, interl.
f. Pau, dampn.
g. Joseph, interl.
h. deagost,
dampn.
i-j. li, dampn.
k. a al dit Pica, interl.
l. Esment al document de
l’apèndix, document IX.

XIII
1624, agost, 26. Canet de Mar
Venda del captiu anomenat Alí Abtolla, oriünd de l’illa de Quios, que
atorga el patró Sebastià Pica de la vila de Canet de Mar al prevere
Joan Pujades, de la mateixa localitat, pel preu de cent lliures barceloneses.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 12),
fol. 24v.

Venditio cuiusdam mauri.
Noverint universi, quod ego Sebastianus Pica, nauta ville de Caneto, termini de Monte Palatio, diocesis Gerundensis. Gratis et ex certa scientia, per me et
meos heredes et successores quoscumque, presentes atque futuros, utilitate que
me et meorum in et super his prevista, cognita et diligenter attenta, vendo et,
titulo huiusmodi pure et perfecte venditionis, concedo et corporaliter seu quasi
trado vobis venerabili Ioanni Pujades, presbitero dicte ville de Caneto, his presenti et vestris quibus volueritis perpetuo, quendam servum meum vocatum Ali
Abtolla, aoriundum insule de Xiu ex parte orientis terre Barbarie, etatis viginti
trium annorum parum plus vel minus, mediane stature, cui desunt due dentes
in parte superiore, signatum in fronte scilicet in parte sinistra, cum quodam ictu
cuiusdam bale in crura sive cuxa dextra, quem servum vos iam habetis. Hanc
autem venditionem de predicto servo superius nominato et designato, vobis dicti
emptori et vestris et quibus volueritis perpetuo facio sicut melius et utilius ad
vestri et vestrorum comodum bonum et sanum intellectum potest intelligi sive
dici. Pretio videlicet centum librarum barchinonesium quod quidem pretium
dedistis et solvistis michi hoc modo: Scilicet quod vos dictus emptor alio instrumento penes nottarium infrascritum qui pede istius subsequitive conﬁciendo
habeatis facere et ﬁrmare michi debitorium de dictis centum libris, pro ut in dicto debitorii instrumento continebitur. Et ideo, renuntiando exceptioni peccunie
non numerate et non solute, pretiique predicti in modum predictum non habiti
et non recepti, et dolo malo, actionique in factum, et legi qua deceptis ultra dimidiam iusti pretii subvenitur, omnique alii iuri his obvianti. Dono scienter et
gratis remito vobis, dicto emptori, et vestris in his successoribus, irrevocabiliter
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pleno iure inter vivos, si quid predicta que vobis vendo plus modo valent aut
amodo valebunt pretio ante dicto. Preterea, ex causa dicte venditionis et aliter
pro ut melius de iure ﬁeri valeat et tenere, do, cedo et mando, atque transfero,
vobis et vestris et quibus perpetuo volueritis in predictis omnia iura et loca mea
omnesque voces, vices, rationes et actiones meas, reales et personales, mixtas,
utiles et directas, ordinarias et extraordinarias, et alias quacumque mihi et meis
in predictis seu eorum occasione pertinentia et pertinentes, pertinereque debentia et debentes, quomodo quibus iuribus et actionibus predictis positis vos et
vestri et quos voluerutis perpetuo in et super predictis uti, agere et experiri, in
iuditio et extra iuditium, contra cunctuos, pro ut et quemadmodum ego faciebam et facere poteram ante presentem venditionem quicumque, et actionem,
cessionem et possem, nunch vel etiam postea quandocumque.
Ego enim facio et constituo vos et vestros et quos volueritis perpetuo in
predictis veros dominos et procuratores, ut in rem vestram propiam, ad faciendum inde vestras et vestrorum omnimodas voluntates. Insuper, convenio et
bona ﬁde promito vobis, dicto emptori et vestris, quod predicta que vobis vendo
faciam vos et vestros et quos volueritis perpetuo, ut est dictum, habere, tenere,
colligere, percipere et possidere in sana pace et secure, contra cunctas personas.
Et inde vobis et vestris semper ﬁrmiter teneri volo et promito de ﬁrma et legali predictorum evictione et legitima defensione in hunc qui sequitur modum.
Itaque si forsan aliqua vel persone facerent, proponerent, moverent seu etiam
intemptaverint contra vos vel vestros, aliquo tempore, actionem aliquam, qüestionem petitionem vel demandam, litem vel controversiam, de iure vel de facto, in
iuditio vel extra iuditium, in et super predictis, vel aliquo predictorum que vobis
vendo, aut ratione vel occasione eorum, convenio et promito vobis quod, incontinenti cum a vobis vel vestris inde fuero requisitus, opponam me defencioni vestri
et vestrorum et respondebo et satisfaciam pro vobis quilibet inde querelanti seu
querelantibus, et quod, in principio litis seu litium, suscipiam in me sponte onus
litigii, et agam et ducam ipsas causa seu causas meis propriis missionibus, sumptibus et expensis, a principio litis seu litium usque ad suum ﬁnem, vel vos aut
vestri, si malueritis, possitis ipsas causam seu causas agere et ducere per vos
ipsum. Et hoc sit in electione vestri et vestrorum. Ego enim, ex pacto, remito vobis et vestris onus denunciandi predicta et appellandi necessitatem. Et si vos vel
vestri elegeritis ipsas causam vel causas agere et ducere per vos ipsos, promito
vobis quod restituam et solvam vobis et vestris ad vestri et eorum voluntatem
omnes et singulas expensas, dampna et missiones que circa et extra litem seu
lites ﬁnent et quicquid et quantum vobis vel vestris evictum fuerit de premissis,
simul cum omni dampno et interesse, que inde vos vel vestri facietis et sustinebitis quoquomodo, sive obtineatis in causa vel in causis, sive etiam subcumbatis
in eisdem, aut in alium quemvis casum. Et quod alias super predictis omnibus
et singulis faciam et servabo vos et vestros indemnes et penitus sine dampno.
Et credatur vobis et vestris super ipsis missionibus, sumptibus, dampnis et interesse, vestro et eorum plano simplicique verbo sine testibus et iuramento, ex
pacto nullomodo probationum genere super his requisito. Et pro hiis omnibus et
singulis attendendis, tenendis et observandis, ac pro ﬁrma et legali predictorum
evictione et interesse eorundem, obligo vobis et vestris omnia et singula bona
et iuro mea mobilia et immoblilia, habita ubique et habenda, etiam quovis iure
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privilegiata. Et ut predicta omnia et singula maiori gaudeant ﬁrmitate, non vi
nec dolo, sed sponte, iuro in animam meam per Dominum Deum et eius sancta
Quatuor Evangelia, manibus meis corporaliter tacta, predictam omnem venditionem, ceteraque omnia et singula supradicta, ratta, grata, valida atque ﬁrma
semper habere, tenere et servare, et in nullo contrafacere vel venire aliquo iure,
modo, causa vel etiam ratione. Hec igitur que et prout dicta sunt supra et premissa facio, paciscor, convenio, promito vobis dicto emptori et vestris, necnon et
notario infrascripto tamquam publice et auctentice persone, pro vobis et vestris
et pro aliis etiam personis omnibus et singulis quarum interest vel intererit legitime stipulanti et recipienti. Actum est hoc in villa de Caneto, termini castri de
Montepalacio, diocesis Gerundensis die decima sexta mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo, sexcentesimo, vigesimo quarto. Sig+num Sebastiani
Pica, venditoris predicti, qui hec laudo, concedo, ﬁrmo et iuro.
Testes huius rei sunt Franciscus Caralt, chirurgus, et Ioannes Paulus Goday, piscator ville de Caneto.

XIV
1624, agost, 26. Canet de Mar
Àpoca del patró Sebastià Pica a favor del prevere Joan Pujades, del qual
ha rebut 100 lliures barceloneses, preu de l’esclau que li ha venut
en aquesta mateixa data.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 12),
fol. 26.

Sit omnibus notum quod ego Sebastianus Pica, nauta ville de Caneto, termini de Montepalatio, diocesis Gerundensis. Gratis et ex certa scientia, conﬁteor
et recognosco vobis venerabili Ioanni Pujades, presbitero dicte ville, his presenti,
quod, modo et forma in inferius calendata venditione contentis et expressis, dedistis et solvistis michi egoque a vobis habui et recepi ad meas omnimodas voluntates omnes illas centum libras monete Barchinone, pro quibus sive quarum
pretio ego per me et meos vendidi vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo
quendam servum meum vocatum Ali Abtolla, oriundum insule de Xiu ex parte
orientis terre Barbarie, latius in dicta venditione prout hec et alia quamplurima
in instrumento predicte venditionis, die presenti et infrascripti, et paulo ante
istud penes notarium infrascripto confecto, latius continentur. Et ideo renuntiando exceptioni dicte peccunie non numerate et non solute, pretiique predicti in
modum predictum non habiti et non recepti, et dolo malo, actionique in factum
et omnia alia in his obvianti, de predictis centum libris barchinonensibus, hanc
vobis facio apocham de soluto sive recepto, cum pacto ﬁrmissimo de ulterius
aliquid non petendo, seu de non agendo, solemni stipulatione vallato. Actum
est hoc ut supra. Sig+num Sebastiani Pica conﬁtentis predicti qui hec laudo et
ﬁrmo.
Testes huius rei sunt predicti.
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XV

1624, agost, 26. Canet de Mar
Redempció d’esclavatge que, sota certes condicions, atorga el prevere de
Canet de Mar Joan Pujades a favor del captiu Alí Abtolla.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 12),
fol. 26v.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Ioannes Pujades, presbiter ville
Sancti Benedicti de Caneto, termini de Montepalatio, diocesis Gerundensis, presentibus Cathaloniae principatus. Gratis et ex certa scientia, per me et meos
heredes et successores quoscumque, ob Dei reverentiam et in remissionem pecatorum meorum, manumito et francum liberum et alforratum facio et vocco te
Ali Abtolla oriundum insule de Xiu ex parte orientis terre Barbarie, servum
et captivum meum, etatis viginti trium annorum, parum plus vel minus, cui
desunt due dentis in parte superiori, signatum in fronte scilicet in parte sinistra, cum quodam ictu cuiusdam bale in crura sive cuxa dextera, his presentem
et acceptantem. Dans et concedens tibi et tuis, cum pacto tamen et conditione
infrascriptis, puram et perfectissimam libertatem, estrahens nihilominus et liberans te et tuos cum eadem tamen salvitate et conditione infrascripta, ab omni
onere servitutis et iure, iugo, dominio et serviture meis et meorum, ac ab omni venditione operis seu operum impositione, tam obsequialium, artiﬁcialium
et fabricalium, quam etiam aliarum. Ego enim remito tibi et tuis totum pecculium, si quod habes, ac omnia iura patronatus et quelibet alia que concistunt in
operibus, obsequialibus et successionalibus ac aliis. Et denuncio te Civem Romanum ac etiam te restituo notalibus antiquis iurique ingenuitatis et primevo,
secundum quod omnes homines liberi nascebantur, nec erat illis temporibus
manumissio introducta cum servitus esset incognita. Hanc autem manumissionem et libertatis dationem et concessionem facio ego dictus Ioannes Pujades
tibi Ali Abtolla servo et captivo meo, sicut melius dici potest et intelligi ad tuum
tuorumque salvamentum, sanum et bonum etiam intellectum. Sub tali tamen
pacto et conditione et non aliias, quod eo quia tu de proximo te conferre cupis
et intendis ad civitatem de Alger, quod propterea incontinenti, cum ad dictam
civitatem de Alger preveneris et deventus fueris, emere de pecuniis tuis propriis
ac dare, tradere et liberare habeas et teneas illi persone que ex ordine meo tecum
ad eandem civitatem se contulerit, ex pacto sic inter me et te expresse consenso,
raupam necessariam usque scilicet ad valorem centum ducatorum monete Barcinone que sunt pretium per me solutum ratione venditionis mihi de persona
tua facte in civitate Barchinona presentis Cathalonie principatus. Que quidem
raupa ire seu venire habeat risico tamen et periculo tuis usque ad plagiam maris
dicte ville Caneto ad effectum tradenti et liberandi mihi omni cum efectu dictas
raupas, intellecto tamen et declarato quod, si forte tempores quo dicta raupa ad
dictam plagiam maris eiusdem ville de Caneto pervenerit, ego iam vitam cum
morte commutavero, tali enim casu volo quod dicta raupa traditur et liberetur Patronille Pujades, cognate mee, vidue relicte Stephani Pujades quondam
sartoris eiusdem ville de Caneto, fratris mei, que dicto in quam casu de eadem
raupa libere possint disponere et suas omnimodas facere voluntates, ex donati-
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one quam tali casu sibi dicte Patronille Pujades de eadem raupa facio de et cum
presenti. Et sich cum dicto pacto et conditione, et non alias, huiusmodi facio tibi
manumissione et libertatis dationem, itaque a modo possis ire, redire, stare, et
esse ubicumque volueris, quemcumque dominum seu dominios eligere et proclamare, iuditio interesse, testari, contrahere, pacissi et stipulari et omnia alia
facere in iuditio et extra, quecumque et quemadmodum quilibet homo liber civis
romanus et sui iuris ac ingenuus et ab ingeniis parentibus natus, iurique seu potestati alterius non subiectus, facere potest et exercere. Insuper convenio et bona
ﬁde promito ego dictus Ioannes Pujades tibi dicto Ali Abtolla et tuis necnon et
notario infrascripto tanquam publice et auctentice persones pro te et tuis ac aliis
quorum intersit recipienti, pasciscenti et etiam legittime stipulanti, ac etiam non
vi nec dolo, sed sponte iuro in animam meam per dominum Deum et eius Sancta
Quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta, predictam manumissionem
et libertatis dacionem, et concessionem ac omnia et singula supradicta semper
ratta, gratta, valida atque ﬁrma habere, tenere et observare, eaque non revocare
ratione ingratitudinis, inopie vel offense, nec alia quavis ratione, iure sive causa,
quinimo de certa scientia et consulte, renuntio legis sive iuri decenti manumissione et libertatis rationem et concessionem propter ingratitudinem, inopiam, necessitatem vel offensam posse revocari et irritam ﬁeri, omnique alii iuri, rationi
et consuetudini his obviantibus quovismodo. Et demum, volo quod de his ﬁant et
ﬁeri possint ac tradi tibi et tuis unum et plura publicum et publica consimili instrumenta per notarium infrascriptum. Actum est hoc in villa Sancti Benedicti de
Caneto, termini de Montepalatio, diocesis Gerundensis, principatus Cathalonie,
die vigesima sexta mensis iulii (sic) anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto. Sig+num Ioannis Pujades, manumitentis predicti, qui
hec laudo, concedo, ﬁrmo et iuro.
Testes huius rei sunt Nichasius Feliu y Sanou, ferrifaber, et Franciscus
Puig, sartor ville et parrochia de Caneto.

XVI
1624, setembre, 12. Canet de Mar
Requesta que Salvador Vendrell, sotsbatlle de Canet de Mar, amb assistència de Vicenç Rolp comissari del vicari general de la diòcesi de Girona, dirigeix al prevere Joan Pujades, perquè aquest
li lliuri el moro Alí, que, per ordre del lloctinent i capità general
de Catalunya, ha de ser conduït a les presons de la drassana de
Barcelona.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 11),
fol. 200.

Die XII predictorum mensis et anni [setembre 1624] in villa de Caneto.
In mei Francisci Coris, notarii publici termini de Montepalatio infrascripti
et testium infrascriptorum presentia, honorabilis Salvador Vendrell, locumte-
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nens baiuli ville de Caneto, dicti termini de Montepalatio, diocesis Gerundensis,
existens personaliter constitutus una cum reverendo Vincentio Rolp, presbitero
Gerundensi uti comissario ad infrascripta electo per reverendum Oﬁtialem et
Vicarium Generalem illustrissimi et reverendissimi domini Gerundense Episcopi, pro ut de dicta comissione aparet quibusdam patentibus papiri literis a
Curia Eclesiastica Gerunde emanatis, datis Gerundae die herina, coram et ante
presentiam venerabilis Ioannis Pujades, presbiteri dicte ville de Caneto, personaliter reperti in intrata domus proprie habitationis dicti Pujades, quam fovet in
dicta villa de Caneto et in carrario Maiori eiusdem vile, qui dictus honorabilis
locumtenens baiuli, in presentia et cum acistentia dicti reverendi Vicenti Rolp,
coram dicto venerabili Ioanne Pujades, verbo exposuit, et per me dictum et infrascriptum notarium describi et continuari petiit et requisivit, sequentia: So és
que ell, dit llochtinent de balle, en virtut de unes lletres patents, de part del excellentíssim señor Llochtinent y Capità General del present Principat de Cathalunya despedides, dades en Barcelona a sis del present y corrent mes de setembre,
requerex al dit mossèn Pujades que encontinent li done y lliure un moro que lo
dit mossèn Pujades té en sa casa, anomenat Alí, per a portar aquell en les presons
de la darassana de Barcelona, conforme mana sa excel·lència ab dites lletres. Et
dictus venerabilis Ioannes Pujades, verbo respondendo, dixit: Que per obehir a
les lletres reals y a l’ordre del señor Oﬁcial, donarà y lliurarà, com de fet dóna y
lliura, dit moro al dit llochtinent de balle, sens emperò, prejudici de sos drets
y actions y, encontinent, lo dit honorable llochtinent de balle ha ﬁrmada àpoca,
al dit mossèn Joan Pujades present, del dit moro rebut ara de present, en presèntia del notari y testimonis devall scrits, lo qual moro està sa (segons demostra),
de quibus, etc., que fuerunt acta, etc., presentibus testibus magniﬁco Michaele
Spano, cive honorato Barchinone pro nunc in parrochia de Caneto residente, et
Benedicto Ferrer, calafato ville de Caneto ad predicta vocatis, etc.

XVII
1624, setembre, 12. Canet de Mar
Procura atorgada pel prevere Joan Pujades, de Canet de Mar, a favor del
causídic de Barcelona Joan Junyent, perquè el representi en causes davant la Reial Audiència del present principat de Catalunya.
AMFF, Protocols notarials, Montpalau XXVIII (Not. Francesc Coris, 11),
fol. 201v.

Dicta die XII septembris MDCXXIIII in dicta villa de Caneto.
Ego Ioannes Pujades, presbiter ville de Caneto, termini de Montepalatio,
diocesis Gerundensis. Gratis, etc., constituo, etc., procuratorem meum certum,
etc., itaquod, etc., vos, Ioannes Junyent, causidicum, civem Barchinone, licet
absentem, etc., ad videlicet pro me et nomine meo agendum, ducendum, etc.,
omnes et quascumque causas sive lites, etc., motas et movendas inter me ex
una agendo vel defendendo, et alias quasvis personas etiam agentes et defendentes partibus ex altera, tam in Regia Audientia presentis Cathalonie Principatus
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quam in aliis quibusvis curiis, etc., cum amplissimo et assueto litium cursu iuxta
stillum dicte Regie Audientie et aliarum curiarum, etc., cum possede calumpnia
iurandis, vel prestandi quascumque cautiones, pro quibus possitis omnia bona
mea obligare, etc., et cum posse etiam substituendis, promitens habere ratum,
etc., et non revocare, etc.
Testes magniﬁcus Michael Spano, cives honoratus Barchinone pro nunc in
parrochia de Caneto populatus, et Benedictus Ferrer, calafatus ville de Caneto.

LES ACABALLES DE LES SENYORIES
JURISDICCIONALS EN UN RACÓ DE MÓN
DE LA MARINA DE LA SELVA

L’any 1700 morí Carles II sense deixar descendència, bé que
amb testament a favor de Felip d’Anjou, nét de Lluís XIV rei de
França. Això va conduir a les hostilitats entre dos prínceps —tots dos
estrangers— que es disputaren la Corona d’Espanya. El nou rei Felip
fou ben rebut a Catalunya i, l’any 1702 celebrà Cort General a la ciutat de Barcelona on, ben alliçonat pel seu avi, es mostrà tan generós
amb els catalans que aquella assemblea fou recordada com la més
favorable per al nostre Principat.1
L’any 1704 els organismes peculiars i representatius del principat
de Catalunya es van sostreure a l’obediència a Felip, sumant-se a la coalició formada per les potències que pretenien salvaguardar l’equilibri
europeu, o sia Anglaterra, Àustria, Holanda i el ducat de Savoia. Les
Illes Balears, Aragó i València se sumaren també a la coalició,2 però no
la resta de la península ibèrica, que es mantingué ﬁdel al Borbó.

1. Ho retreu FELIU DE LA PEÑA, N., Anales de Cataluña, III, Barcelona, 1709, «consiguió
la Provincia quanto habia pedido» (p. 493), «concluyeron las Cortes como quisieron los
catalanes» (p. 494). MELCHOR DE MACANAZ, Memorias, vol. I, c. V, «Lograron los catalanes quanto
deseaban, pues ni a ellos quedó nada que pedir, ni al rey cosa especial que concederles, y
assí vinieron a quedarse más independientes del rey que lo está el Parlamento de Inglaterra.»
MARQUÉS DE SAN FELIPE, Comentarios de la Guerra de España e historia de su rey Felipe V,
Madrid, 1761, p. 50-51: «No se estableció en estas cortes alguna cosa provechosa al bien
público y a modo del Gobierno, todo fue conﬁrmar privilegios y añadir otros que alentavan
a la insolencia, porque los catalanes creen que todo va bien gozando de muchos fueros.»
2. En la presa de Gibraltar, comanada per l’austríac Jordi de Hessen Darmstadt,
guanyada en nom de la Sacrosanta Magestat Catòlica de Carles III d’Àustria, participaren
a la coalició nombrosos catalans, entre els quals es produïren 48 baixes entre morts i ferits.
Poc després, hi perderen la vida en Rossell i en Bonavida, patrons de vaixell d’Arenys de
Mar (FELIU DE LA PEÑA, cit., p. 524). Gibraltar, entre els seus topònims, conserva encara el
de Playa de los Catalanes.
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Decret de Nova Planta i Reial Cèdula de 13 d’octubre de 1718.

Els més importants senyors jurisdiccionals de Catalunya residien a la cort de Madrid, i foren decidits partidaris de Felip d’Anjou.
Entre aquests hi ﬁgurava Guillem Ramon de Montcada i Portocarrero, Marquès d’Aitona, comte d’Empúries i Osona i vescomte de
Cabrera i de Bas, baró de Caldes i Llagostera, Bagà, Pinós i Mataplana. Per tal raó prospera la petició per part dels súbdits d’aquest
noble, i les seves jurisdiccions de Catalunya foren annexades a les
del que havia començat a regnar a la Corona d’Aragó amb el nom de
Carles III. Tal mesura era, d’altra banda, ben justiﬁcada, car al territori de Catalunya les jurisdiccions baronials gairebé triplicaven el
nombre de les dites de realengo.
L’any 1712 morí l’emperador d’Àustria i hagué d’ocupar el soli
el seu germà, que era el nostre Carles III. Amb això, es tornava a alterar l’equilibri d’Europa propugnat per Anglaterra i Holanda, car aleshores la nació afavorida hauria estat Àustria, i ja no hi havia motiu
per justiﬁcar la continuïtat de la coalició. El rei Felip, per tal d’acabar
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d’una vegada amb el conﬂicte armat, i per tal de tenir les mans lliures en l’ocupació i repressió de la Catalunya rebel, no vacil·là a fer
engrunes el que restava del gloriós imperi de les Espanyes, perdent
en les negociacions d’Utrecht el que restava de Flandes a proﬁt d’Holanda, el regne de Sardenya passà al duc de Savoia, Nàpols a beneﬁci
d’Àustria, i a Anglaterra l’illa de Menorca, Gibraltar3 i el lliure comerç
negrer a l’Atlàntic.
Tot el tripijoc s’havia anat fent prescindint de Catalunya, parent
pobre de l’extingida coalició, amb la deserció de Carles, les evacuacions de tropes, la marxa d’Isabel, la reina, i la del virrei, i el fracàs
de la Junta de Braços,4 que, una vegada més en el decurs de la nostra
història, va fer evident la incapacitat política dels catalans.
Ja sense obstacles, quan el rei Felip volgué preparar la deﬁnitiva invasió i la repressió de Catalunya, es proposà de conﬁar
el comandament de l’exèrcit a Guillem Ramon de Montcada, marquès d’Aitona, home de conﬁança amb el qual havia comptat en l’acció de guerra al ducat de Milà, però el marquès excusà l’acceptació de

3. L’any 2004, la colònia britànica de Gibraltar va anticipar en nou anys el III
centenari d’aquest fet, el tractat d’Utrecht, tal com si en la conquesta de l’any 1704 no hi
hagués participat ningú més que els britànics i que en lloc de Carles d’Àustria s’hagués fet
en nom de la reina Anna.
4. El memorialista de Santa Susanna Francesc Gelat, en el seu interessant
manuscrit, dóna un relat de la desesperada Junta de Braços tinguda a Barcelona, davant la
deserció de Carles d’Àustria i dels seus aliats. «Ab què, en est temps, ha vingut notícia de
que s’havia feta una pau, que Catalunya quedava per lo duc d’Anjou, del que la província
ha quedat molt revoltada. Los soldats de Carlos III se són embarcats molta partida i se’n
són anats. I altres que se estan encara esgordant més embarcacions, sinó que no fan armas
per un ni per altre. Encara que diuen que Carlos III no ha vingut béa la pau, que diuen que
encara continua la guerra ab França fortament per aquelles parts, sinó que ací en Catalunya,
per haver-se apartat de la lliga los demés de la Lliga que tenien feta, no ha pogut assistir
ans bé ha tretes les tropes com està dit. Ab què en assò hi ha hagut gran desassossiego en
la província, de tal manera que la ciutat de Barcelona contínuament estant tenint consell i
han cridat un síndic de cada lloc de Catalunya, com de fet que són anats allí, que lo dia 30 de
juny se toparen a la Casa de la Diputació, units allí lo braç eclesiàstic, militar i real i, units
que foren allí, foren uns de un parer, altres de altre. Uns deien que molt bé nos estava la pau,
altres que la província se defensàs. Ab què al cap d’alguns dies, los síndics que eren anats
allí, lo un se·n’anava per una part, l’altre per l’altre, perquè segons s’ha dit, los síndics de
dafora los més demanaven la pau i quietut i los de la ciutat que mantinguessen la guerra. Al
ﬁn, sia com sia, se és determinada la ciutat de tenir guerra, de tal manera que dins pocs dies,
dins la ciutat se han fetes crides i pregons declarant la guerra contra lo duc d’Anjou i contra
inglesos i en favor de Carlos III, de tal manera que encontinent han començat a fer soldats
i, veient això, molts soldats de Carlos III que estaven esperant embarcacions se’n passaren a
la ciutat i han pres partit tots los miquelets que també se són quedats per la ciutat.» (SIMON I
TARRÉS, A., Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva, Barcelona, 1993, p. 89).
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l’encàrrec,5 car no li abellia haver de tractar els catalans —en bona
part súbdits seus— amb el rigor que exigia el venjatiu monarca.
Amb la caiguda de la ciutat de Barcelona, el dia 11 de setembre de 1714, s’anà completant l’ocupació militar de tot el Principat
i, a l’ensems —i ja no es podia esperar res més—, la forta repressió i l’anihilament de les institucions de govern. Les noves mesures
legislatives, bé que no fossin derogatòries del vell sistema baronial,
ara anirien gloriﬁcant el poder reial i retallant insensiblement el de
senyors de vassalls, tot i la seva adhesió a la causa borbònica. S’imposà un veritable terror militar, però, simultàniament, l’estructura
jurídica del Decret de 16 de gener de 1716, conegut per Nueva Planta
de gobierno del principado de Cataluña, amb l’edicte posterior de 6
de juliol de 1717, deixava fora de perill el que de l’anterior dret català
no era derogat per mitjà del nou sistema.
La nova estructura política que regiria l’Espanya uniﬁcada tenia
a la cúspide un rei absolut, que es valia del Consejo de Castilla, al
qual sotmetia les decisions sobre les que havien estat nacions de la
Corona d’Aragó. Catalunya havia esdevingut província, amb un omnipotent capità general, assistit per la Reial Audiència del Principat
de Catalunya, que disposava de funcions judicials i governatives, radicats l’un i l’altra a la ciutat de Barcelona, on formarien el Real Acuerdo. Després dels organismes precedents hi havia el superintendente
amb poder judicial, polític i econòmic a tot el Principat i, dessota
d’aquest, els corregidores al capdavant del respectiu corregiment.
Amb les omnímodes atribucions de la nova estructura restaven
derogades les velles constitucions de Catalunya que havien barrat
el pas als veguers i altres ministres reials en els territoris de baró.
Aparentment, només s’haurien substituït els antics jurats, cònsols o
paers de les anteriors universitats locals, posats per insaculació, per
regidores, diputados y síndicos que formarien els Ayuntamientos per
mitjà de propostes o ternes presentades pels que estan a punt de ﬁnir
el seu mandat. Els antics batlles, que ara reben l’extravagant nom de
bayle, són nomenats o com a mínim intervinguts per la Reial Audiència, i sovint suplerts pel regidor decano del respectiu Ajuntament.

5. CASTELLVÍ, F., Narraciones históricas, t. VI, folis 85-86. Cf. SAMPERE I MIQUEL, S.,
Fin de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, p. 71.
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Però no es destruïren del tot les velles estructures de les baronies, car romanen els procuradors jurisdiccionals, jutges ordinaris
i assessors, que ara només seran pàl·lida rèplica dels d’altre temps i
amb atribucions limitades per la interferència estatal, que sovint fan
d’aquestes romanalles un decrèpit feudalisme quelcom més testimonial que efectiu. Alguna vegada veurem com el procurador jurisdiccional del baró obra per manament o comissió del superintendent o
del corregidor en la transmissió de manaments d’obrades i ﬁns i tot
de les veredas.6
Bona part dels llocs de baró mantingueren encara els seus batlles naturals, i especialment en el territori del vescomtat de Cabrera,
com en el cas de les dues viles d’Arenys i Sant Celoni, bé que amb
l’esperit jurídic del sistema imposat pel Decret de Nova Planta i dels
successius aclariments i interpretacions. Les Ordenanzas de Marina
dels anys 1748 i 1751 afectaven, a més dels pilots, patrons i marineria, la gent de mestrança com mestres d’aixa, calafats, fusters de
ribera i corders, que eren majoritaris en les viles marítimes i, al cap
de poc temps, es transfereix al Ministeri de la Marina la policia dels
boscos. I encara, les lleves forçades per servir l’exèrcit reial en lloc de
les antigues hosts i cavalcades a proﬁt del baró, coses que són ben
alienes al caduc món baronial.
El sistema havia estat en altre temps l’adequat a l’ambient de la
pagesia, però al segle XVIII a les viles hi preponderaven els industrials,
botiguers, menestrals i gent d’oﬁci, malavinguts a la supeditació i
més vinculats i amatents a la normativa general borbònica. Es conservaven els jutges i assessors de les baronies, que entenien dels plets
i causes, però cada vegada eren més els recursos de la Reial Audiència i les qüestions de competència de la jurisdicció ordinària de la
monarquia.
Amb el Decret de Nova Planta s’havia abolit el sometent, però
fou la mateixa administració borbònica la que encarregà als pobles la
vigilància i repressió dels malfactors conﬁant al procurador jurisdiccional que traslladés als batlles i regidors dels pobles aquesta decisió
de la Reial Audiència.7

6. Vereda, segons l’antic Diccionari de la Real Academia, vigent aleshores, és «el órden
o aviso que se despacha para hacer saber alguna cosa a un número determinado de lugares
que están en un camino o a poca distancia». De l’encarregat de fer-ho en deien un veredero.
7. Apèndix, document XII.
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La forma de triar el regidorat, tant de ciutats com de viles i
llocs, donava peu que es formessin grups de pressió o d’interessos i
que sorgissin descontents. El marquès d’Aitona Guillem Ramon de
Montcada i Portocarrero, amb el seu tarannà paternalista, estigué en
bona sintonia amb els vassalls catalans.8
A la mort de Guillem Ramon, esdevinguda l’any 1727, el succeí
en el domini de les baronies la seva ﬁlla Maria Teresa de Montcada,
casada amb Luis Antonio Fernández de Córdova-Figueroa, marquès
de Cogolludo, qui anys després seria duc de Medinaceli, de Cardona
i de Sogorb, el qual tot seguit es féu càrrec dels estados heretats per
la muller. El 26 de juliol del mateix any 1727, intentava enfrontar-se
a la crisi en què es trobava a Catalunya el vell sistema baronial, per
mitjà d’unes Instrucciones que dóna separadament per al jutge ordinari i per al governador (o sia el procurador) i per al jutge ordinari o
assessor del vescomtats de Cabrera i de Bas.9 En una altra d’aquestes
instruccions, sense pecar de repetitiu, insisteix en les precaucions
per tal que cap baró inferior suplanti la jurisdicció del marquès per
mitjà de quadres o qualsevol altre sistema de jurisdicció compartida,
insistint que cal extremar la vigilància en l’administració dels propis
de cada comunitat local, tresoreria vescomtal, drets de patronat, persecució de delinqüents, i conats contra la jurisdicció senyorial, arribant ﬁns i tot a declarar la incompatibilitat de l’exercici governatiu o
judicial dels seus funcionaris amb qualsevol càrrec al servei de la Corona reial. Per a tot això el marquès d’Aitona disposava d’estructures
del precari govern dels seus estados centralitzades en la comptadoria
establerta a Madrid i en la seva subalterna radicada a Barcelona, de
la qual depenien les distintes governacions al territori del Principat.
La funció notarial, que amb el vell règim s’exercia per autoritat
del baró del terme o potestat, sota la monarquia borbònica és detinguda per autoritat reial o bé per autoritat apostòlica.
Un bon nombre de batlles ho són a títol de natural, o per dret
propi, amb caràcter hereditari, que, en el vescomtat de Cabrera, és
el cas dels de n’Orri, Hostalric, Anglès, Maçanet de la Selva, Roda,
Palafolls, Fogars de Montclús, Montseny, Manlleu i la dels dos Arenys
(d’Amunt i de Mar) amb Sant Celoni, amb algun altre. D’aquests, ben
pocs exerceixen personalment la funció de batlle, car ho fan per mitjà
de regents. El batlle dels Arenys d’Amunt i d’Avall i Sant Celoni, en
una breu temporada sotmet els nomenaments de regent de la batllia
8.
9.

Apèndix, documents I i II.
Apèndix, documents VI i VII.

LES ACABALLES DE LES SENYORIES JURISDICCIONALS...

355

a l’aprovació del marquès d’Aitona. Després omet aquest requisit i
n’hi ha prou amb l’aval del Real Acuerdo de la Reial Audiència del
Principat de Catalunya, després del qual i, abans d’entrar en l’exercici
de les seves funcions, el batlle regent o substitut haurà de comparèixer davant el procurador jurisdiccional i prestar jurament i homenatge per raó del càrrec. La funció de batlle substitut que pel que fa a la
duració, en un principi, era supeditada al nutu o lliure voluntat del
batlle natural, es va ﬁxant després per biennis.
Els restants batlles eren temporals, o sia amb la duració del càrrec que depenia tan sols del voler del senyor. Amb el nou sistema de
govern, els batlles deixen d’exercir de Cònsol de la Mar, funció que és
freqüent de trobar en la documentació dels segles XV-XVII.
El mostassaf, bé que encara és esmentat per imitació de les velles formalitats, en alguns diplomes de nominació de batlle, deixa
d’existir a conseqüència de la reforma borbònica i ﬁns i tot el Real
Acuerdo li barra el pas.
La ﬁgura rellevant del vescomtat de Cabrera és, com abans, el
procurador jurisdiccional, en altres temps reclutat entre la petita noblesa, però ara tot just si és ciutadà honrat, amb una mentalitat de
dòcil funcionari que s’afanya a complaure el seu senyor. La duració
en el càrrec és sotmesa a la lliure voluntat del baró. No podríem creure en la uniformitat d’estils de governació d’un lloc a l’altre, especialment pel que fa als cabals del comú de les viles i llocs, car quan el
procurador jurisdiccional pretén examinar els comptes d’Arenys, els
membres de l’Ajuntament s’hi oposen respectuosament, perquè això
no s’ha fet mai ni ﬁgura entre les atribucions d’aquell funcionari.10
El vell sistema punitiu centralitzava el compliment de les mesures greus a les ja famoses presons del castell d’Hostalric, mentre que
les causes menors es purgaven als calabossos dels respectius castells
de cada terme o en les tines11 i tàvegues,12 ferrats13 o bé immobilitzats
en el cep14 de què disposava cada batlle.15 En aquesta darrera etapa
10. Apèndix, document XI.
11. Tina, cup de superfície.
12. Tàvega, presó subterrània.
13. Ferrats, engrillonats, encadenats.
14. Cep, mitjà d’immobilització d’un presoner pel cap, peus, mans o cames entre
dues peces de fusta amb mosses. El pertanyent als batlles naturals d’Arenys fou conservat
al casal dels Jalpí, d’Arenys de Munt, ﬁns l’any 1957, en què ingressà al Museu Municipal
d’Arenys de Mar.
15. N’hi havia al casal del batlle Clapers de la Vilanova de Palafolls, a la casa aloera
de Menola.
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de la institució baronial, els batlles de Calella i d’Arenys de Mar demanen en va que es construeixin presons als territoris de les seves
batllies, però els procuradors jurisdiccionals, amatents només a les
preeminències i rèdits del marquès, no volen assumir les despeses
necessàries ni fer-ne proposta a la senyoria.
Després de la subjugació de Catalunya, les noves autoritats
imposen, en la documentació que produeixen, la llengua castellana
pròpia dels vencedors. Això mateix esdevé en les comunicacions, instruccions o preceptes emanats del baró, com és el cas del marquès
d’Aitona. En canvi, pel que en podríem dir ordre intern, s’hi manté
l’idioma català, excepte els casos en què el procurador jurisdiccional
del vescomtat de Cabrera obra a manera de mer executor de disposicions o instruccions del corregidor o altra potestat de la Corona. I
així es va anar observant ﬁns a la promulgació de la Reial Cèdula de
Carles III, de 23 de juny de 1768, limitada a l’ensenyament i als procediments judicials, però que fou un poderós impuls contra la llengua
del Principat.
El mateix títol de batlle de les viles i llocs és suplantat pel de
bayle, forma que sona a estrafolària, treta de la denominació del jutge
ordinari en indrets de l’antiga Corona d’Aragó de parla no catalana i
que, per cert, acollia el Diccionario de la Real Academia Española.
El 30 de gener de 1759, el duc de Medinaceli, comte d’Empúries,
acudí al Reial Consell reclamant contra l’ús que s’havia anat imposant per la Reial Audiència del Principat de Catalunya de sotmetre
a aprovació els nomenaments de batlles i altres oﬁcials de viles i
llocs baronials. La malaltia i la mort de Ferran VI, esdevinguda el 10
d’agost d’aquell mateix any, n’impediren la resolució, ajornada per al
nou monarca que, procedent de Nàpols, desembarcà a Barcelona el
17 d’octubre.
De bell antuvi, la política del nou rei fou la de complaença amb la
grandeza i magnats del regne i, sense precipitacions, el 19 de maig de
1761, des del real sitio d’Aranjuez, decidia que als senyors de vassalls
de Catalunya que tenien reconegut el dret de nomenar batlles i altres
oﬁcials no els calia l’aprovació de la Reial Audiència del Principat, i
n’hi havia prou amb passar a aquests organismes una nota fent saber
els elegits. Tan sols si la persona nomenada tenia algun impediment
legal per a l’exercici del càrrec, els ajuntaments dels llocs, després de
la presa de possessió, podrien recórrer a la Reial Audiència.16
16.

Apèndix, document XIII.
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Mitjançant el mateix duc de Medinaceli, el marquès d’Aitona,
ﬁll seu, tingué reconeguda la mateixa gràcia del lliure nomenament
de batlle i altres oﬁcials. En comunicació de 10 de juliol d’aquell any,
Antoni de Carles, jutge ordinari i assessor dels vescomtats, remeté
un comunicat als regidors de diversos pobles, fent-los saber la mercè
obtinguda pel marquès d’Aitona, a l’ensems que els sotmetia a un
qüestionari sobre punts referents a la jurisdicció d’abans del Decret
de Nova Planta.17 El 26 d’aquell mes, els regidors d’Arenys de Mar
contestaven demanant al jutge ordinari que en llur nom donés el parabién al marquès d’Aitona per la mercè obtinguda,18 mentre que contestaven en full separat les preguntes del qüestionari sobre el sistema
de govern en l’anterior regisme baronial.19
Una nova Real Cédula de 2 de juliol de 1762, fent extensius al
marquès d’Aitona els beneﬁcis atorgats quant al nomenament de procurador síndic general de les viles i llocs de la seva jurisdicció, de nou
aclareix que la seva conﬁrmació pels capitans generals i audiències
només serà exigible en els llocs de jurisdicció reial.20
Aquesta sobirana disposició és recordada pel governador interí
del corregiment de Girona amb un manament de 7 de setembre de
1762 en què trasllada als ajuntaments de la seva demarcació les instruccions del regent la Reial Audiència sobre el deure dels senyors de
vassalls de donar compte a aquest organisme dels nomenaments de
batlles substituts o de qualsevol altre oﬁcial, cara a l’any vinent.21
Això dóna peu als successius procuradors jurisdiccionals, potser amb el bon zel de vetllar pels interessos dels seus barons o tal
volta per acumular mereixements, d’intervenir en les creacions de
batlles substituts, al marge dels drets d’alguns batlles naturals que els
detenien des de temps immemorial. Aquest era, per exemple, el cas
de les batllies d’Arenys d’Amunt i d’Arenys de Mar, on el batlle natural ho era per infeudació,22 i no, en canvi, a Sant Celoni.23
17. Apèndix, document XIII.
18. Apèndix, document XIV.
19. Apèndix, document XV.
20. AMFF, llig. 1.7.7.
21. AMFF, llig. 1.7.8.
22. PONS I GURI, J. M., Orígens de la batllia de Sant Martí d’Arenys, Arenys de Munt,
2005, p. 87. Quan Bernat IV de Cabrera, el 31 de maig de 1373, conﬁrmà a Guillem i el seu
ﬁll Pericó Tria la batllia natural d’Arenys, deixà ben clar que «Vos vero et vestri successores
teneamini et teneantur tenere in feudum pro nobis et nostris successoribus predictam
baiuliam» (AMFF, perg. 624).
23. PONS I GURI, J. M., «Roig i Jalpí i el prior de Meià», Recull d’estudis d’història
jurídica catalana, vol. III, Barcelona, 1989, p. 300.
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En el vell sistema, el batlle havia estat un veritable baiulus, ajudant o cooperant subordinat al senyor jurisdiccional, però amb la
monarquia borbònica, el batlle natural, que ho era per dret propi,
investit ben sovint per remuneració de serveis o a la ﬁdelitat, i amb
dret a posar substitut en l’exercici de les seves funcions, aleshores,
amb la Nova Planta del Principat de Catalunya, havia esdevingut una
ﬁgura atípica que no encaixava amb els lligams de dependència de
la baronia, ﬁns al punt que procuradors jurisdiccionals, governadors
i assessors vescomtals feia temps que en prescindien del tot, i contactaven directament amb els vassalls per mitjà dels ajuntaments o
regidors.
En aquest punt comença un seguit de conﬂictes per raó dels
nomenaments de batlles substituts (o exercents) per a les dues viles,
d’amunt i d’avall, que es disputen el baró jurisdiccional i el batlle natural Bonaventura de Jalpí i de Vilalba. Molts anys abans, ja hi havia
hagut problemes, després de l’escissió de la batllia d’Arenys quan
la d’Arenys de Mar passà a formar entitat política independent
de la seva matriu d’Amunt. El procurador general dels vescomtats havia considerat la batllia de la vila marítima com una persona jurídica
nova, a la qual no hi tenia cap dret el batlle natural, però aleshores
ja s’imposà el criteri emﬁteuticofeudal segons la qual la part segregada del terme originari continuava sotmesa a les mateixes servituds de
la matriu.24
D’altra banda, com ja hem dit, les relacions de Bonaventura de
Jalpí i l’Ajuntament de la vila marítima no eren cordials ni de bon
tros, puix que el 3 de febrer de 1765, els regidors i síndic l’interpellen perquè havia nomenat batlle en funcions d’Arenys de Mar, per
aquell bienni, Joan Serra, cerrajero o manyà, que per raó del seu oﬁci
24. PONS I GURI, J. M., Quan nasqué, s’emancipà i organitzà una vila, Arenys de
Mar, 1999, p. 76-77, refereix que el batlle natural dels dos Arenys, Josep de Jalpí i Tries,
«estigué en situació conﬂictiva amb els procuradors generals d’Hostalric, que li intentaren
discutir la preeminència en la designació de batlles i sotsbatlles i en el batlliu de les dues
batllies d’Arenys de Mar i Arenys d’Amunt, car hi havia qui volia suposar que aquesta
preeminència sobre la vila d’Avall era una cosa nova que els vescomtes passats no havien
pogut donar a la casa Tries, mentre que la resta entenien que la pertinença de la batllia
per dret hereditari afectava tot el que havia estat el territori de Sant Martí d’Arenys i, per
tant, també a les seves segregacions, tal com el dret tenia establert per a les relacions
emﬁtèutiques i feudals. Hi ha moments en què les disputes arriben ﬁns a la Real Audiència
del principat de Catalunya, com en el cas de l’any 1678, quan el jutge ordinari del vescomtat
entorpia el despatx dels nomenaments dels sots-batlles fets per Josep de Jalpí i en el plet
posat per Luisa-Feliciana de Portocarrero, marquesa vídua d’Aitona, com a tutora del seu
ﬁll Guillem Ramon de Montcada, l’any 1678, que encara durava el 1681, sobre les facultats
simultànies del batlle natural a les dues parròquies, juraments dels batlles lloctinents i a
nom de qui aquests havien de jurar el càrrec. Però tot seguí com abans ...».
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no consideraven persona de prou prestigi social. Protesta a què Jalpí
s’oposà al·legant que Serra era «persona capaz e inteligente y que
concurren en él las circunstancias que se requieren por exercir semejante encargo y empleo de Bayle».25
Dos anys després, regidors, diputats i síndics de l’Ajuntament
d’Arenys d’Avall reprodueixen les picabaralles, aquesta vegada amb
el batlle substitut Jaume Arnau. Era el dia de la vuitada de Corpus
de l’any 1767, quan Arenys de Mar celebrava la jornada ﬁnal de les
seves tradicionals enramades, havia arribat la nova de la mort de la
duquessa de Medinaceli, i el batlle Arnau, amatent amb la seva subordinació, sense parlar-ne amb els que formaven l’Ajuntament, a la
una de migjorn, manà fer una crida per la qual suspenia les ballades
d’aquella tarda i de la nit. Aquella mesura resultà impopular i tinguda
per vexatòria per part dels membres de la corporació local, els qual
intentaren, en va, parlar-ne amb Jaume Arnau. Aquest, però, procurà
escapolir-se’n i ﬁns i tot s’amagava. Per això, en reunió d’aquella mateixa tarda, l’Ajuntament acordà per unanimitat celebrar les ballades
com si res no hagués passat, amb gran alegria de tota la població.
El batlle, prescindint del corregidor de Girona, denuncià la malifeta
al jutge ordinari del vescomtat i aquest instruí un procediment sumari per desacatament contra els membres de la corporació municipal. Davant d’això, els regidors, diputats i síndics d’Arenys de Mar
van acudir a la jurisdicció reial i el 18 de juliol d’aquell mateix any,
per decret del regent i oïdors de la Reial Audiència del Principat de
Catalunya, en acte inhibitori, es dirigia al batlle d’Arenys i al jutge
assessor d’Hostalric perquè, sota pena de cinc-cents ﬂorins d’or, en
donessin compte a l’Audiència i li lliuressin la documentació del procés.26
El sistema selectiu dels components del municipi —els que havien de cessar proposaven els seus successors per a l’any següent— donava lloc a una poderosa oligarquia de la petita burgesia menestral,
al marge dels superiors en nombre de la resta d’habitants, com eren
els matriculats de Marina, a què caldria encara sumar-hi gaudins,
clergues i algun exempt, excusats de la càrrega de participar personalment en el govern local.
El batlle natural, Bonaventura Jalpí, se sorprengué amb disgust
perquè quan nomenà el seu substitut a la batllia d’Arenys de Mar per
25.
26.

AMFF, Batllia 2.15.18.
Apèndix, document XVII.

360

J. M. PONS I GURI

al bienni de 1773-1774, el sastre Valentí Torres, resultava que el duc
de Medinaceli o un seu procurador ja havien nomenat Jaume Arnau.
Potser li costà de decidir-se, però quan ho féu, el 15 de maig de 1774,
reclama mitjançant un memorial dirigit a la Reial Audiència. Aquest,
per decret de 6 del següent mes de juny, decideix que «por esta vez
y sin perjuicio de su derecho, nombre D. Buenaventura de Jalpí y de
Vilalba en Bayle de Santa Maria de Areñs de Mar, el mismo que ha
nombrado el Duque de Medinaceli, que continuarà por el residuo del
corriente biennio».27
Els dies 1 i 2 de gener de l’any 1775, la Reial Audiència advertia
que si els senyors jurisdiccionals o els seus legítims procuradors, per
tot el que restava d’aquell mes, no havien cursat al Real Acuerdo l’avís
de qui havien nomenat batlle o síndic procurador, passaria a nomenar-los la mateixa Audiència.28
El procurador jurisdiccional del duc de Medinaceli s’havia anticipat altra vegada en el nomenament de batlle d’Arenys de Mar a
favor d’Antoni Ginesta. Aquesta volta, amb una idèntica resolució de
la Reial Audiència, Bonaventura de Jalpí repetí el nomenament de
Ginesta i, el 7 d’abril de 1775, el requerí perquè anés a Hostalric a
prestar nou jurament del càrrec.29 Al cap de cinc dies, veient que Ginesta no donava compliment a la intima, acudí amb un nou memorial a la Reial Audiència. Però aquesta decidí aleshores el mateix que
havia fet l’any anterior, o sia que, «por esta vez y sin perjuicio de los
derechos de la parte, expedirá el suplicante títulos de los Bayles de
las villas de San Martín de Arenys y Santa Maria de Arenys de Mar
a los mismos sugetos a quienes parece tiene nombrados el Duque
de Medinaceli y, en virtud de dichos títulos, les tomarà el juramento
el Procurador Jurisdiccional de la villa de Hostalrich y les dará possessión».30
Bonaventura de Jalpí repetí els nomenaments a les mateixes
persones però cap dels dos batlles es presentà a jurar i prendre possessió del càrrec, i a la segona intima del batlle natural, objectaren
que en el nou nomenament es feia constar que l’encàrrec de la batllia
té la durada del beneplácito del batlle natural mentre que el manament de la Reial Audiència ho determinava per tot el que restava del
27.
28.
29.
30.

AMFF, Batllia 1.15.11.
AMFF, llig. 1.18.2.
AMFF, Batllia 2.15.13.
AMFF, Batllia 2.15.14.

LES ACABALLES DE LES SENYORIES JURISDICCIONALS...

361

bienni. Al nou memorial presentat pel procurador del batlle Jalpí, el
regent l’Audiència, l’11 de maig del mateix any, resol que Dn Buenaventura de Jalpí y de Vilalba forme los títulos para Bayle sin comprender en ellos el oﬁcio de Almutacén y quitando la cláusula «durante su
beneplácito».31
Després de repetir els tràmits, per tal d’ajustar-se al que li ha
estat manat, a una nova requesta a Antoni Ginesta, que segueix sense
jurar pel nomenament que li ha fet Bonaventura Jalpí, el 19 de maig,
de ben segur aconsellat pels regidors o pel procurador jurisdiccional,
contestà: «Que aceptava y acepta con el honor y reverencia debidas,
los adjuntos decreto y nombramiento referidos, y que no quería exercer dicho oﬁcio de Bayle a no ser que el señor de Jalpí le concediesse
el salario que el Rey nuestro señor (que Dios guarde) acostumbra dar
y conceder a los que exercen semejantes oﬁcios y el mismo empleo,
que le entregasse la insignia de bayle junto con los demás gastos que
se ofreciesse», i encara ho arrodoneix amb una excusa que podria
dilatar el compliment del que li era manat «por encontrarse con una
grave malaltia evitual no podrà ir a prestar el juramento en los parages acostumbrados».32 En vista d’això, Jalpí demanà formalment
al procurador jurisdiccional Piferrer la remissió d’una carta-ordre
per al regidor degà per tal que aquest rebés el jurament de Ginesta,
però el procurador responia que no podia alterar l’ordre donada per
l’Audiència i que, en tot cas, hauria de ser aquesta la que li manés
expedir aquella comissió.33 Incansable, Bonaventura de Jalpí instà
altra vegada a la Reial Audiència i, per decret del seu regent del dia
11 d’agost, per ﬁ ordenà que «El Regidor Decano de Arenys de Mar
tome el juramento al sustituto de Bayle nombrado para dicha villa».34
El 21 del mateix mes d’agost, quan el regidor degà va comparèixer a
casa d’Antoni Ginesta per tal de rebre-li el jurament, la resposta del
substitut de batlle fou una repetició del que havia contestat la vegada
anterior, i ara afegia que «no cumpliendo Jalpí con lo referido, no le
querría reconocer por Bayle Natural, porque su intensción solamente
era de servir dicho empleo en fuerza del nombramiento que le hizo el
excelentíssimo Duque de Medinaceli, marqués de Cogolludo y Aitona, señor jurisdiccional de los vizcondados de Cabrera y Bas y no por

31.
32.
33.
34.

AMFF, Batllia 2.15.17.
AMFF, Batllia 2.15.18.
AMFF, Batllia 2.15.22.
AMFF, Batllia 2.15.19.
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ningún otro». Aquest fet donà motiu a un altre memorial del batlle
Jalpí, que la Reial Audiència resolgué per acord intimidatori de 14 de
setembre en els següents termes: «Arréglese el sustituto de Baile de
Arenys de Mar nombrado por el suplicante a lo mandado con Decreto
de 11 de agosto anterior, con pena de 25 libras.»35
Malgrat tot, Ginesta insistia en la seva contumàcia, sense fer
cas de la intima de la Reial Audiència, i aquesta vegada, el batlle
Jalpí, el 25 de novembre, formulà un nou memorial, pel qual obtingué la determinació del Real Acuerdo que deia així: «El Teniente de
Corregidor de Gerona exija a Antonio Ginesta la multa de 25 libras
cominada con Decreto de 14 de setiembre de este año, y cumpla éste
lo mandado por el mismo Decreto y el de 11 de agosto anterior, bajo
pena de 50 libras, a cuio ﬁn se expida la orden conveniente al citado
Teniente de Corregidor.»36 I amb això, Ginesta deposà la tossuderia
ﬁns a la ﬁ del bienni.
Simultàniament, hi havia semblants incidents a Arenys d’Amunt:
l’any 1775 amb el pretext que el batlle natural havia designat per
exercir el càrrec el parent d’un dels regidors el 1777, perquè havia
estat nomenada una persona sense les qualitats adients al càrrec.37 El
rellotger Feliu Roca, el 19 de setembre de 1777, amb totes les aprovacions necessàries com a batlle electe posat per Bonaventura de Jalpí,
es presentà a l’Ajuntament d’Arenys d’Amunt per tal de possessionar-se i exercir el seu mandat en tot el que restava del bienni, però
la corporació s’hi oposà «por los motivos que en su caso y lugar se
manifestarán y harán presentes a Su Excelencia». Però Roca, pel seu
compte, el mateix dia enganxà a les cantonades un anunci que deia:
«Se fa saber a tots los estants y habitants de la present vila de Sant
Martí de Areñs y son terme, que no se regonèsquia a persona alguna
per batlle de dita vila y terme més que a Feliu Roca rellotger, en forsa
del títol y despaig de batlle que obté.» Dos dies després, el 21 d’aquell
mes, Bonaventura de Jalpí insistia que el batlle substitut no és ningú
més que Roca. El 6 d’octubre, el mateix Feliu Roca protestava perquè l’Ajuntament s’havia apoderat del dipòsit d’armament i, mancat
d’armes, no podia acudir en persecució dels malfactors, i que, a més,
els regidors es reunien il·legalment sense la presència del batlle «ha-

35.
36.
37.

AMFF, Batllia 2.15.26.
AMFF, llig. 76.36.1.
FORN SALVÀ, F., Petita Història d’Arenys de Munt, Arenys de Munt, 1999, p. 93.

LES ACABALLES DE LES SENYORIES JURISDICCIONALS...

363

ciendo con estos su negocio y gastando despóticamente la sangre de
los pobres». Tot plegat allargà la situació del malestar públic, cercant
incompatibilitats entre el batlliu i la condició de rellotger a cura del
rellotge públic, ﬁns que ﬁneix el mandat biennal del batlliu.38
Pel que fa a Arenys de Mar, el batlle natural tenia diﬁcultats per
trobar qui volgués acceptar l’encàrrec de batlle, i els nous components de l’Ajuntament, amb la mateixa animositat contra Jalpí que
llurs predecessors, en volien treure proﬁt i, després de denunciar repetidament a la Reial Audiència l’omissió del batlle, obtingueren que
el Real Acuerdo es decidís a intimar Jalpí en decrets de 28 d’abril,
primer de juny i primer de juliol de 1777, el darrer dels quals deia
així: «Exersa personalmente Dn. Buenaventura de Jalpí la Baylía de
Areñs de Mar, o bien contribuya anualmente con 50 libras a favor del
Regidor Decano, ínterin se toma resolución sobre el expediente pendiente.»39 La disputa continuava encara l’any 1779, quan els regidors
d’Arenys de Mar presentaren un memorial a la Reial Audiència on
retreien la conducta displicent de Bonaventura de Jalpí que no feia
cas de l’obligació que se li havia imposat i no designava substitut en
la batllia, no l’exercia de manera personal i feia llargues absències.40
Els conﬂictes s’anaven reproduint, perquè tant les oligarquies locals
com Bonaventura de Jalpí no cedien ﬁns que, cansats uns i altres, el
batlle natural exercí el càrrec personalment i era substituït sempre
que calia pel regidor degà amb el beneplàcit del mateix Jalpí.41
L’any 1799, a la mort de Bonaventura de Jalpí, el succeí el seu
ﬁll i hereu Josep de Jalpí i Solanell de Foix. El nou batlle natural no
exercí la batllia i, a la seva petició, el Real Acuerdo de l’Audiència del
Principat de Catalunya, el 14 de març d’aquell any, el reconeixia com
a batlle natural de les dues batllies d’Arenys de Mar i d’Amunt al corregiment de Girona i de la de Sant Celoni, que ho era del de Mataró,
amb l’obligació que el primer de desembre anterior al corresponent
bienni havia d’haver comunicat el nomenament de batlle substitut.42
El 29 d’agost del mateix 1799 el Real Acuerdo de l’Audiència divulgava un imprès amb les instruccions per a les propostes de batlles

38. PONS I GURI, J. M. i RODRÍGUEZ FITA, M., Una antiga rellotgeria arenyenca, Arenys
de Mar, 2002, p. 22-23.
39. AMFF, llig. 1.7.8.
40. AMFF, llig. 1.15.27.
41. Apèndix, document XIX.
42. Apèndix, document XX.
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i altres càrrecs locals, amb una clàusula ﬁnal per a «los pueblos jurisdiccionales», que no signiﬁcava res de nou en el regisme establert.43
Josep de Jalpí fugí de problemes pel que feia a la designació
de substituts i, regularment, demanava als Ajuntaments que li proposessin «tres subjegtes los més capassos d’eixa vila que vulguyan y
púguian desempeñar ab lo lluïment y respecte se deu el honorable
y magníﬁch empleo de señor Batlle, la primera y principal Justícia
de tots de eixa vila y son terme, pel qual obligació y honors deu ser
elegit y dech jo posar persona de cabal satisfacció, experiència y recta
intenció».44 I així ﬁns a l’extinció de les senyories jurisdiccionals de
facto produïda per la invasió napoleònica de l’any 1808 i de la de iure
de les Corts de Cadis, i Josep Jalpí seguí fent les designacions de batlle en harmonia amb els tres ajuntaments, ﬁns al punt que lliurava els
nomenaments en un text imprès,45 al peu del qual hi ha el segell amb
les seves armes nobiliàries.
L’aleshores ja caduc regisme baronial no era ni l’ombra del que
havia estat als bons temps, i ﬁns i tot s’havia transformat en quelcom
testimonial, amb la introducció de rituals aliens a la seva anterior sobrietat, com eren les simbòliques forques i canvi de guant, de què són
mostra les preses de possessió en nom d’un nou duc de Medinaceli
dels anys 179046 i del 1807.47
El 21 d’octubre de 1802, el rei Carles IV, la Reina Maria Lluïsa,
els prínceps d’Astúries Ferran i Maria Antònia, i el rei d’Etrúria,
acompanyats per ministres i alts funcionaris, de viatge a Girona i
Figueres, feren estada a Arenys de Mar, estada que repetiren el dia 27
del mateix mes amb motiu del seu retorn. Totes dues vegades, el batlle substitut Ponç Gualba i els acompanyants de l’Ajuntament foren
rebuts pels reis i prínceps.48 De la mateixa manera que havien donat
compte del bon descabdellament de l’esdeveniment al governador del
corregiment de Girona i a l’intendent general de Catalunya, també

43. AMFF, Batllia 12.2.1.
44. Apèndix, document XXIII.
45. Apèndix, document XXI.
46. Memòries de la família Bellsolell (AMFF, ms. 1291). Cf. SIMON I TARRÉS, A.,
Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva, Barcelona, 1993, p. 171.
47. PONS I GURI, La vinguda de Carles IV, Arenys de Mar, Festa Major 1994, p. 922.
48. PONS I GURI, cit., p. 18. En imprès recordatori, l’Ajuntament d’aleshores hi féu
constar els noms del batlle en funcions i dels components de l’Ajuntament que assistiren
per dues vegades a la recepció reial.
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ho feren, el 3 de novembre, amb el seu senyor el duc de Medinaceli,
qui agraí personalment la gentilesa en una lletra afectuosa de 19 del
següent mes de novembre.49
Amb Josep de Jalpí i Solanell de Foix, les relacions entre aquest
i els ajuntaments i vassalls arenyencs havien millorat tant que, en
la presa de possessió en nom del duc Lluís Joaquim Fernàndez de
Còrdova, tinguda a Arenys de Mar el 23 de febrer de 1807, els membres del consell municipal fan constar: «... no hallan reparo en darle
la debida posesión, sin perjuicio de los derechos competentes al bayle Natural y su substituto en la expresada villa, en quanto a sus fueros
y privilegios, no menos que los del Ayuntamiento que quieren tener
salvos.»50
Així doncs, del vell feudalisme en restava ben poca cosa més que
els símbols, i des de la casa ducal hi havia més interès pel rèdit dels
dominis directes que per la jurisdicció, de què en fou mostra la dessecació de l’estany de Sils, aproﬁtada per a crear nous establiments
emﬁtèutics.
Quan arribà l’abolició de les senyories jurisdiccionals, aquestes
restaven amb atribucions tan limitades que envides eren un record
dels seus bons temps. Altrament, l’opinió pública era cada vegada
més oposada a aquella institució i l’ambient il·lustrat del país en demanava l’extinció. Als pobles de la marina del vescomtat de Cabrera,
sobretot a Arenys de Mar, en menor grau Calella i Canet, on hi havia
poderosos gremis de Sant Elm, que aplegaven no tan sols pilots i mariners, sinó també mestres d’aixa, fusters de ribera, calafats, velers,
corders i ferrers, en una demarcació d’importants mestrances51 en
activitat i un nodrit nombre de vaixells que feien la travessia atlàntica,52 tots plegats integrats al fur de la marina i, per tant, exempts
del jou baronial. A Arenys existia, a més, el Tribunal de Marina, amb
jurisdicció pròpia, i l’Escola oﬁcial de Nàutica. Altrament, els pobles
s’anaven industrialitzant amb noves fonts de riquesa, activitats ben
allunyades de la pagesia més propícia al vell regisme. Francisco de
49. Apèndix, document XXII.
50. Apèndix, document XXIV.
51. Emprem ací el mot mestrança, bé que aparenti barbarisme de maestranza,
perquè era la paraula que ﬁns fa poc era vigent a Arenys de Mar per tal de designar el
lloc on es construïen vaixells, al terreny on avui hi ha l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
Difícilment hi hauria hagut qui sabés on era la drassana.
52. LLOVET, J., La Matrícula de Mar i la Província Marítima de Mataró al segle XVIII,
Mataró, 1980, p. 178-192.
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Zamora, vingut a Catalunya l’any 1784 per servir el càrrec d’alcalde
del crimen, incansable viatger i meticulós observador, en el seu copiós recull de dades i notícies dels diferents indrets de Catalunya, en
què hi abundaven els llocs sotmesos a senyories jurisdiccionals, omet
tota referència a tal jurisdicció perquè ja en tenia prou amb la dels
corregimientos.
Primer, la Reial Cèdula de 25 de febrer de 1805 va incorporar
a la Corona les senyories jurisdiccionals de mitres i altres dignitats
eclesiàstiques. Després, per Decret-llei de 6 d’agost de 1811, les Corts
de Cadis derogaren la resta, abolint els dictats de vassall i vassallatge
i, per Decret de 26 de març de 1813, es manà als ajuntaments suprimir tots els senyals visibles de l’antiga subjecció. Fou ja en va el Reial
Decret de 1814, per ell mateix de difícil aplicació davant els fets consumats. Seguí l’abolició que es féu absolutament i deﬁnitiva per Decret de 3 de març de 1823, ratiﬁcada per llei de 26 de gener de 1837.
En les localitats que no s’havien tret la càrrega dels drets emﬁtèutics
del duc de Medinaceli, continuaren els conﬂictes, però ja en un ordre
més de dret civil que jurisdiccional.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I
1723, gener, 23. Madrid
Lletra del marquès d’Aitona als regidors d’Arenys de Mar.
AMFF, Batllia, 1.10.7.

Amados nuestros: He recibido vuestra carta en que me informáis de la
maligna pretensión que ha procurado intentar la temeridad de los sujetos que
me expresáis y, quedando entendido assí de ella como de los daños y perjuicios
que os pueden ocasionar, a que se añade el ir tan derechamente en mis regalías
y jurisdicción. Escribo oy a Barcelona a ﬁn de atajar cualquier resolución que no
me sea la más favorable, ínterin que con toda brevedad me prometo de estar allí
donde daré la providencia más conveniente para relevar mis pueblos de díscolos
y turbadores de la paz común. Vosotros prevendréis a vuestro síndico acuda al
Dr. Romà a ﬁn de caminar consiguiente. Dios os guarde muchos años. Madrid,
enero 23 de 1723.
G. R. Moncada
A los Regidores de nuestra villa de Arenys de Mar.

II
1723, abril, 17. Madrid
Lletra del marquès d’Aitona als regidors d’Arenys de Mar.
AMFF, Batllia, 1.10.8.

Amados míos: He recibido la carta que me escribís, dándome qüenta del
favorable despacho que avíais obtenido en essa Real Audiencia aprovando vuestra nominación de justicias sin embargo de la oposición de contrario, en cuya
instancia me interesé deseoso de vuestra quietud y de mantener en paz esta nuestra república, y ia me hallaba yo anteriormente noticioso de la determinación, lo
que celebré por lo que cedía en conveniencia vuestra a que siempre atenderé con
iguales veras. Dios os guarde muchos años. Madrid, 17 de abril de 1723.
G. R. Moncada
A los Regidores de nuestra villa de Arenys de Mar.
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1723, agost, 11. Girona
Instrucció donada pel baró d’Huart, corregidor de Girona, sobre l’aplicació de l’ordre circular de la Reial Audiència del Principat de
Catalunya de 3 de juliol del mateix any, referint-la tant a territoris
de jurisdicció baronial com a l’emﬁtèutica.
AMFF, llig. 1. 10. 10.

Don Pedro Gallardo Matías, barón de Huart.
Para mayor inteligencia de la orden circular despatxada a 3 de julio 1723,
en cumplimiento de lo prescrito por Su Excelencia y Real Audiencia, sobre el
assumpto de los territorios de los barones señores de vasallos, como también
los señores directos piden pada ejercer jurisdicción en sus respectivos casos, en
ejecución de la nueva declaración hecha por Su Excelencia y Real Audiencia,
sobre el mismo assumpto, se pone en noticia de los barones y señores de vasallos
y señores directos y justicias de realengos de este Corregimiento para que para
la concesión de los territorios particulares podrán, si lo tienen por conveniente,
acudir a mí o a mis thinientes y a las demás justicias realengas de este Corregimiento, con el qual podrán ejercer jurisdicciones en sus respective pueblo, manteniendo siempre la libertad y facultad para semejantes territorios particulares de
acudir si les pareciere a Su Excelencia y Real Audiencia a quien precisamente
deben acudir los que quisieran territorios generales para todo el Principado,
siendo su concesión únicamente reservada a Su Excelencia y Real Audiencia. Y
se quedarán las justicias abajo señaladas con copia de esta orden, por convenir
assí al real servicio. Gerona, a 11 de agosto de 1723.
El Barón de Huart

IV
1723, novembre, 18. Girona
El baró d’Huart, corregidor de Girona, dóna trasllat als batlles i regidors
del corregiment de l’ordre de la Reial Audiència del Principat de
Catalunya, d’11 del mateix mes i any, referent a la remissió de ternes per a batlles i regidors locals, amb una especial prevenció per
als indrets de jurisdicció baronial.
AMFF, Batllia c. 2.15.20.

Excelentísimo señor: Para que tenga el devido cumplimiento lo resuelto y
mandado por Su Magestat con Real Provisión de fecha 22 de marso del año passado de 1721 de nombrarse los regidores de todos los lugares y pueblos de este
Principado a la reserva de las cabezas de partido y entrar éstos en el ejercicio de
los empleos en los meses de henero y febrero del año que viene, debiendo cessar
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en el uso de ellos fenecido el venturo mes de febrero los que actualmente lo sirven, sea preciso tenerse con la anticipación correspondiente, presenten las proposiciones o terna de los que deverán ser nuevamente nombrados por el año que
viene, sin cuya diligencia no se podría por Su Excelencia y Real Audiencia passar
dicha elección y nombramientos y hallarse los que deban serlo en posesión de
dichos oﬁcios dentro del término señalado. A cuyo ﬁn prevengo a Vuestra Excelencia de orden de Su Excelencia y Real Audiencia de los correspondientes a
todas las justicias y ayuntamientos de los pueblos de este Corregimiento, para
que, dentro del término pressiso de 15 días, remitan a manos de V. Excelencia
ternas o proposiciones. Y para que éstas vengan en devida forma y se excusen
recursos y equivocaciones, hará V. Excelencia entender a las dichas justicias y
pueblos formar dichas ternas o propuestas con claridad, guardando los sujetos
por su carácter, edad y estamentos, explicándolo en cada uno y quánto tiempo
ha que no sirven ni exercen oﬁcios públicos, y avisar en caso de morir alguno de
los propuestos pendiente la correspondiente proposición, poniendo otro en su
lugar, cuyas proposiciones o ternas originales me remitirá V. Excelencia luego
de tenerlas en su poder, cuidando de que vengan todas juntas para evitar multiplicar con tantas que ocupan la atención de Su Excelencia y embarazan el curso
de los negocios graves en que debe entender la Real Audiencia, aplicándose V.
Excelencia con toda vivesa a que assí se executa y cumpla, para que de esta manera pueda a tiempo oportuno evacuarse esta dependencia y facilitarse el más
exacto cumplimiento de la Real Orden de Su Majestad.
También paso a manos de V. Excelencia la adjunta lista por la qual entenderá los bailes assí realengos como baronales que deben nombrarse y executará
con éstos las mismas órdenes y diligencias que con los regidores. Pero si los
barones hizieren entender y constar a V. Excelencia haver remitido los nombramientos a la Secretaría de esta Audiencia y los lugares entregándoles sus ternas
o proposiciones, pasará el apremio contra ellos. Y tendrá V. Excelencia la mano
fuerte en que ninguno de los baronales exersan sin tener el certiﬁcado de aprobación, sin el qual, como requisito absolutamente necesario, no pueden ejercer
acto alguno de jurisdicción y, si en este Corregimiento se encontraran algunos
en este caso, los mandaré V. Excelencia suspender.
Y como del contexto de las listas que se remiten resulta claramente hallarse en algunos corregimientos muchos en este caso sin tenerse por Su Excelencia
y Real Audiencia la menor noticia de ello, se hase a V. Excelencia especialísimo
encargo sobre este punto, pues contra los que se encontraran omissos se procederá como huviere lugar de derecho. Todo lo que de orden de Su Excelencia y
Real Audiencia participo a V. Excelencia para su puntual cumplimiento y observancia. Dios guarde a V. Excelencia muchos años. Barcelona, a 11 de noviembre.
= Dn. Bernardo Santos Calderón de la Barca. = Excmo. Sr. Barón D’Huart.
Y en vista de lo expressado arriba, ordeno y mando a los bayles y regidores
de las villas y lugares renombrados de remitir a mis manos sus ternas o proposiciones en buena forma con fecha, ﬁrma y sello del lugar, teniendo presente
quanto se me previene para la formación de dichas ternas, pues de que faltare
en nada de la prevención será multado en dies libras aplicadoras a reparación de
estas cárceles, lo que se executará sin permitir recurso, por importar assí al Real
Servicio. Gerona, a 18 de noviembre de 1723.
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También se previene a los bayles de señoríos que los deberán avisar de esta
orden para que nombren y me avisarán haverse ejecutado assí, y todos ﬁrmarán
de recibo de esta pena de la misma multa.
Barón D’Huart.

V
1727, maig, 14. Girona
El governador baró d’Huart trasllada als batlles i regidors del corregiment de Girona dos manaments de la Reial Audiència del Principat de Catalunya, datats el 8 i 9 del mateix mes de maig, l’un
per evitar abusius desplaçaments dels síndics dels ajuntaments
i l’altre, perquè els jutges i assessors de les baronies que hi ha a
Catalunya estiguin sotmesos al mateix que s’exigeix als batlles,
que no puguin prendre possessió si abans no han rebut l’aprovació de la Reial Audiència.
AMFF, llig. 1.21.16.

Por quanto me allo con dos cartas del señor Dn. Leonardo Gutiérrez, Regente de la Real Audiencia de este Principado, la una a ocho de mayo deste año
y la otra a nueve, cuyo tenor es lo siguiente:
«Excmo. Señor: Para remediar el abuso que universalmente se experimenta en el Principado de enviar los pueblos a esta ciudad sus síndicos para negocios
leves y de poca o ninguna importancia, con que se menoscaban sus propios, con
los crecidos salarios y dietas que se le sitúan, siendo consiguiente el gravamen
que se les interﬁere a los vecinos por haverse de reemplesar con tazas las quantidades que se consumen en estos salarios, deviendo servir para satisfacción de
los cargos y obligaciones de los comunes, a resuelto Su Excelencia que ninguna
ciudad, villa ni lugar pueda enviar síndicos a esta ciudad sin pedir ni optener
antes licencia y permiso de Su Real Audiencia, expresando al tiempo de pedirlo
la causa que milita para enviarlo, baxo la pena de cársel de los sujetos que lo
contrario isieren, menos en el caso de tan urgente precisión que, de diferirse
asta optener la licencia, se pudiesse subseguir al común algún notable perjuicio,
en cuyo caso deverá el síndico, inmediatamente de llegado, presentarse ante el
Regente y Real Audiencia exponiendo los motivos de aver sido enviado sin su
presendente permiso. Cuya resolución de Su Excelencia y Real Audiencia participo de su orden a Vuestra Excelencia a ﬁn de averlo assí ejecutado, como del
recibo de esta me dará aviso. Dios guarde a, etc.»
La otra contiene lo siguiente:
«Excmo. Señor. = Reconociendo Su Excelencia y Real Audiencia ser importante allarse informada de los sugetos a cuyo cargo se confía la administración de justicia y su calidad, por los perjuicios que se pudieran causar al Real
Servicio de Su Majestad de no concurrir en ellos las que se requieren, a resuelto
que todos los jueces asesores con título y jurisdicción y demás ofﬁciales baronales de este Principado que por razón de sus oﬁcios tienen y exercen jurisdicción,
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no la usen sin que primero no sean aprobados por Su Excelencia y Real Audiencia, como se practique con los Bayles. Y de su orden prevengo a V. Excelencia
de esta resolución, para que la aga entender a todos los barones que lo fueren de
pueblos de esse Corregimiento, a ﬁn que en el nombramiento de estos ofﬁcios
observen las mismas reglas y providencias que están dadas para la de Bayles en
lo que mira a la presissa aprobación de Su Excelencia y Real Audiencia y, asta
que la obtengan los que actualmente sirven empleo de esta calidad, mandará V.
Excelencia que, dentro del término de treinta días, acudan a la Real Audiencia
para su aprovación de el uso y ejercicio de jurisdicción y de averlo assí ejecutado,
como del recibo de éste, me dará aviso. Dios guarde, etc.»
Enteradas las justicias, bayles y regidores de las villas y lugares abaxo renombradas, de las referidas copias de cartas arriba expresadas del señor Regente
de la Real Audiencia de otxo y nuebe de este presente mes de mayo, cada qual en
el que le toca le ará el devido cumplimiento, respondiendo de lo contrario en sus
privados nombres, y de estar en esta inteligencia de Su Excelencia y del recibo de
ellas, me dará aviso ﬁrmado en seguimiento de esta presente orden y, de lo contrario, passará un alguacil con su dieta a ejecutarlos la multa de diez libras que
se les impone, por importar assí al Real Servicio. Gerona, a 14 de mayo 1727.
El Barón d’Huard.

VI
1727, juliol, 26. Madrid
Instruccions donades per Luis Fernández de Córdova i Figueroa, marquès d’Aitona i vescomte de Cabrera i de Bas, per al governador
dels esmentats vescomtats i de les baronies de Caldes i Llagostera.
AMFF, ms. 1758,2.
(i. marg.) Instruccions per lo Governador.

Don Luís Fernández de Córdova y Figueroa, Espínola, de La Cerda y
Moncada, Cardona, Meneses y Alagón, marqués de Aytona, de Montalbán, de
Cogolludo, de Alcalá de Villalba, de Villareal y de La Puebla, conde de Ampurias,
de Medellín, de Osona, de los Molares de Valencia, de Alcotín y de Valladares,
duque de Camiña, vizconde de Cabrera y Bas y de Illa, barón de La Laguna, de
Llagostera, de Bagá, de Pinós, de Mataplana, de Hoz de Alfaxarín, de Mequinenza, de Chiva, de Callosa, de Fayón, de Palma y de Ador, señor de las Casas
de Castro, Despés y Gralla, Gran Senescal de Aragón, Maestre Racional de Cataluña, Repostero mayor de su Majestad y Gentilhombre de su Cámara.
Instrucción de lo que ha de cumplir y de lo que es mi voluntad guarde y
observe el oﬁcio de Governador de los vizcondados de Bas y Cabrera y baronías
de Caldas y Llagostera.
1. Primeramente deverá el Governador de dichos estados desvelarse en dar
las órdenes necesarias para todo lo que pertenece a la política y su buen
gobierno, dando a los bayles y regidores las instrucciones convenientes
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según los casos que ocurrieren, teniendo en esto y en todo lo concerniente
a la administración de justicia presente los Reales edictos de la Nueva
Planta de gobierno expedidos por Su Majestad (que Dios guarde) para el
principado de Cataluña en el año de mil setecientos diez y seis y subsisguientes y estando a la mira de que se guarden las Constituciones del
mismo en todo lo que no estuviesen derogadas y también los estilos de
dichos mis vizcondados.
Tendrá a su cargo ejercer la jurisdicción criminal, pero siempre con el parecer del Asesor, que asistirá y lo será de dichos vizcondados.
Procurará informarse del gobierno que se guarda y observa en todo, singularmente respecto a si se administran bien los propios de los comunes,
mandando se passen las qüentas en la forma estilada y dará, de todo lo
que hallare necesitar de remedio, cuenta a mi procurador, con quien para
lo que se ofreciere en el discurso del año tendrá continua correspondencia
y también con los demás ministros si lo pidieren las circunstancias del
hecho que concurrieren.
Tendrá especial cuydado en perseguir a los delincuentes, singularmente a
los ladrones, procurando prenderlos y después mandará acudan los testigos que pidiere el Assessor, para formarles los processos criminales, asistiéndole en esso y en lo demás a quanto convenga, sin faltar el día que de
terminare las sentencias a ohírlas, y después las ﬁrmaran ambos, aunque
sean de manlleuta o de otra calidad.
Si se ofreciere, para lo expressado en los dos precedentes capítulos, tomar
gente para resguardo de la persona de dicho Governador, lo podrá tomar
de un lugar a otro en el número necesario y no más, y por estas dichas
visitas o salidas no gosará salario alguno.
No podrá soltar el Governador ningún preso sin parecer de dicho Assessor
y, para prender a los delinqüentes, habrá de preceder también la provisión
del mismo, menos en los crímenes ﬂagrantes y otros en que no se deva ni
pueda guardar esta formalidad.
Los delitos que le aconsejara el Assessor ordinario ser remisibles los admitirá a composición, pero se han de tratar en presencia del Abogado Fiscal,
Tesorero y Escribano de aquella Curia y, antes de ejecutarse, se consultarán
con mi procurador y assessor que residirán en la ciudad de Barcelona, a
quienes sobre este particular tengo dada la conveniente instrucción y, no
haciéndose en dicha forma, declaro serán de ningún valor y efecto.
Todas las dichas remissiones pecuniarias, composiciones o penas de cámara, deverán entrar en poder del depositario o Clavario que tuviere
en dichos mis vizcondados, quien junto con el escribano de esta Curia
llevarán qüenta separada y particular de todas, para que assí conste en
dicha Curia y se pueda hazer el cargo y tomar la qüenta al dicho Tesorero,
con advertencia de que por razón de dichas remissiones podrá exigir solamente de las partes o reos un real de ardites por libra de la cantidad que
huvieren pagado aquéllos.
Mandará a los bayles que, en los casos que huviere necessidad y fuere
conveniente a la administración de justicia, hagan los arrestos que se ofre-
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cieren, suponiéndose no ha de ser sino en los casos de poca importancia;
y en los que hubieren de ﬁrmarse treguas y paces entre las partes, estará
a la mira no lleven otros derechos que los de sinco sueldos, ni tampoco el
escribano por el auto que levantare.
Procurará con el mayor cuydado tener todos los dichos vizcondados limpios de gente vagabunda y holgazana, sin permitir juegos prohividos, evitando los excesos que suele haver y escándalos que de ellos se siguen y
también lo que fuere ofensa de Dios y en perjuicio del público.
Mandará a todos los bayles de todas las villas y lugares míos que enstán
incluidos en dicha gobernación y, si fuere menester publicará pregones, de
que ninguno ﬁrme o decrete como tal género alguno de ordenaciones a las
universidades, en pena de veinte y cinco libras y nueve sueldos, aplicaderas irremisiblemente de sus haziendas a mi tesorería y decreto de nulidad
de cualquiera, por quanto estas ordinaciones quedan reservadas a mí. Y
representándome la necessidad o conveniencia de hazerlas, las otorgaré en
sus casos o daré comisión a dicho ﬁn al ministro que a mí me pareciere.
Cuydará con la mayor atención de la defensa de mis jurisdicciones,
prerrogativas y preeminencias que me pertenecen en dichos mis vizcondados, de forma que no se me pare el menor perjuicio en ellas y asimismo
de que nadie perciba ni lleve derechos de los que tocaren a mi patrimonio
sin preceder cognición de causa y, si sobre esso se ofreciere contención,
consultará con el Procurador y Assessor general que residen en la ciudad
de Barcelona, a ﬁn de que estos ministros queden informados y me avisen,
para que yo después advierta y prevenga lo que huviere de ejecutarse.
Tendrá especial cuydado que los cavalleros y otras personas que tuvieren
o poseyeren cuadras en dichos mis vizcondados no la extiendan a más lo
que les toca, informándose de mi Procurador y Assessor general y demás
ministros de tribunal o de otras personas prácticas de estas cosas, para
defenderlo quanto convenga.
Estará muy a la mira y se informará de los patronatos de beneﬁcios eclesiásticos así cuartos como los que no lo son que me pertenecen y toca
presentarles, y de las personas que los obtienen, para que, luego de su
fallecimiento, dé cuenta a mi Procurador patrimonial y jurisdiccional, en
que no tendrá la menor omisión, por los perjuhicios que se seguirán a mis
derechos, por lo que en ello tendrá la mayor vigilancia.
Si en los lugares de los dichos vizcondados se intentare algún atentado
contra las jurisdicciones o mis interesses, dará parte a mi Procurador para
que éste, consultando a mi Assessor y abogados, le responda lo que habrá
de ejecutar.
Si admitiere, sin mi licencia, empleo de jurisdicción Real de cualquier calidad que sea, ha de dexar de ser ministro mío.
Se le previene también que podré añadir y quitar lo que me pareciere sea
necesario en esta instrucción para el más puntual cumplimiento de las
obligaciones correspondientes a este empleo de lo que le daré aviso, y en
ínterin se arreglará a la presente Instrucción, de la que he mandado hazer
dos copias, una ﬁrmada de mi mano y la otra que habrá de ﬁrmar dicho
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Governador. Y de esta Instrucción se tomará la razón en mi Contaduría
Mayor de esta Corte y en la que reside en la ciudad de Barcelona. En fee
de lo qual la mando dar y doy ﬁrmada, sellada y referendada en la forma
infraescripta, en Madrid a veinte y seis de julio de mil setecientos veinte
y siete.
El Marqués de Aytona y de Cogolludo.
Loc. Sigill.
Por mandado de Su Excelencia
Dn. Josef Pérez de Salcedo
Intrucción. Tomóse razón de esta instrucción en la Contaduría Mayor del
Excmo. Señor Marqués de Aytona y de Cogolludo mi señor. Madrid, 26 de julio
de 1727.
Pedro de Perea y Salazar.
En la Contaduría Mayor del Excmo. Señor Marqués de Aytona y de
Cogolludo mi señor, de estos sus estados de Cataluña, se tomó la razón a esta
Instrucción de Su Excelencia, escrita en las quatro ojas con ésta. Barcelona y
agosto, 10 de 1727.
Thomás Barquero.

VII
1727, juliol, 26. Madrid
Instruccions donades per Luis Fernández de Córdova i Figueroa, marquès d’Aitona i vescomte de Cabrera i de Bas, per al jutge ordinari
i assessor dels esmentats vescomtats i baronies de Caldes i Llagostera.
AMFF, ms. 1758.

(i. marg.) Instruccions per lo Jutge.
Don Luhis Fernández de Córdova y Figueroa, Espínola, de La Cerda y
Moncada, Cardona, Meneses y Alagón, marqués de Aytona, de Montalbán, de
Cogolludo, de Alcalá de Villalba, de Villareal y de La Puebla, conde de Ampurias,
de Medellín, de Osona, de los Molares de Valencia, de Alcautín y de Valladares,
duque de Camiña, visconde de Cabrera y Bas y de Illa, barón de La Laguna, de
Llagostera, de Bagá, de Pinós, de Mataplana, de Hoz de Alfaxarín, de Mequinenza, de Chiva, de Callosa, de Fayón, de Palma y de Ador, Señor de las Casas
de Castro, Despés y Gralla, Gran Senescal de Aragón, Maestre Racional de Cataluña, Repostero mayor de su Majestad y Gentilhombre de su Cámara.
Instrucción de lo que ha de cumplir y de lo que es así mi voluntad, guarde
y observe el oﬁcio de Assessor Juez de los Viscondados de Bas y Cabrera y baronías de Caldas y Llagostera, en el tiempo que lo ejerciere y por el qual, si llegare
el caso, se le formarán sus cargos.
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Primeramente, para la más perfecta inteligencia de la calidad de este empleo, sabrá que es Juez Ordinario y Assessor de los Viscondados de Bas
y Cabrera y baronías de Caldas y Llagostera y de todas las causas civiles y dependencias de ellas y, sin dependencia para esto del Governador,
en todas las quales debe administrar Justicia dando la sentencia según
Derecho.
Para cumplir lo expressado en el capítulo antecedente, dará las ordenes
convenientes y necesarias a los Bayles y, si fuere menester, instrucciones
según los casos que concurrieren, para que mis vasallos acudan a su tribunal a pedir lo que más les convenga. Pero en todo lo concerniente a dicha
administración de justicia observará los reales decretos de Nueva Planta
de Gobierno expedidos por Su Majestad (que Dios Guarde) y para el que
se estableció en el principado de Cataluña en el año de mil setecientos diez
y seis y subsisguientes, estando a la mira al mismo tiempo de guardar las
Constituciones de dicho principado en lo que no estuviesen derogadas y
también los estilos de dichos vizcondados.
Exhigirá por derechos y salarios de las causas, provisiones, sentencias
que declarare y proveyere los acostumbrados y señalados y que fueren
estilo en dicho viscondado, en ínterin que mando yo arreglar las tassas
que me pareciesen más arregladas a mi servicio y al beneﬁcio de mis
vassallos.
No tomará ni rezibirá salario de ninguna sentencia que no esté publicada,
pero antes de assignar a sentencia, mandará a las partes que depositen lo
que importare el salario en manos del Clavario o Tesorero de dichos viscondados y baronías, o en manos de la persona que dicho Clavario eligiese
en Hostalrique por su cuenta, haziéndose el Juez llevar la pólissa de recibo
de dicho Clavario o de la persona que por su qüenta tuviere elegida, haziendo dar fee en el notario como está publicada la sentencia o intimada la
provisión interlocutoria, para que el Clavario entregue el dinero de dicha
pólissa al Juez.
Deverá dicho Juez formar las causas criminales sin exhigir salario ninguno, menos aquellas en que ay instancia de parte, en las quales cobrará los
derechos según las tassas y costumbre.
Intervendrá en las remisiones de los presos o inquiridos de los lugares de
su jurisdicción, no solamente dando el voto de que el delito se pueda remitir en conciencia, sino también ajustando la multa, pena o la suma que deberá tocarme, previniéndole que esto no lo podrá excusar sin intervención
del Governador y Clavario juntos las ajustarán, pero no de otra manera alguna, ﬁrmando ambos la consulta que pasarán a manos de mi procurador
y assessor que residirán en la ciudad de Barcelona, a quienes tengo dada la
orden conveniente sobre este assumpto y se arreglarán después a lo que yo
o éstos les ordenarán y, según lo que fuere, cobrará el Clavario o tesorero
lo resultado de la remisión y a más el Juez dos sueldos por libra de todo de
aquélla.
Quando passare a hacer processo criminal por delito grave a algún lugar
fuera de Hostalrique, no se llevará el notario de dicha villa, sino que to-
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mará el notario del lugar donde se cometió el delito o el que estuviere más
cerca, a ﬁn de evitar gastos.
No podrá hacerse llevar ningún processo assí civil como criminal a su
casa, que no sea dejando recibo al notario de la Curia.
Si acaso en los lugares de su jurisdicción sucediesse algún abuso en el
modo de pagar diezmos, luhismos o demás rentas, o si estubiere introducido, o se descubriesse alguna cosa usurpada, debe procurar dar providencia para extinguirlo, consultándolo con el Governador y, en caso de
no poder remediarlo haciendo las diligencias convenientes, entonces dará
parte al Procurador mío para que, por si o consultándolo con el Assessor
y Abogado, le respondan lo que debe ejecutar ya sea con essentos, ya sea
con vassallos.
Cuydará que los vecinos de las villas y lugares del dicho vizcondado de
Cabrera no extiendan ni ensanchen la rodalía de sus términos más de lo
que les pertenece y fuere justo.
Las provisiones de penas quebradas o declaraciones del incurso en ellas,
las proveerá y declarará sin salario alguno, porque no es justo que el que
incurra en ella pague más que la pena impuesta, de la que si fuere estilo
cobrará la parte correspondiente, dexando libre la que tocare a mi patrimonio para que la cobre el Clavario y Tesorero.
Siempre que importare a mi servicio, saldrá por dicho vizcondado y a los
parages donde convenga, assí para defender mis regalías y jurisdicciones
como para la recta administración de justicia, pero sin cobrar otro salario
que el senyalado, pero si fuere a instancia de parte cobrará las dietas según
las tassas.
Intervendrá quando fuere menester y siempre que ocurran diﬁcultades en
el passamiento de las cuentas que anualmente deben dar los regidores de
las villas y lugares del dicho Vizcondado de todo el tiempo que hubieren
administrado sus propios, dándolas los que acabaren a los nuevamente
elegidos y, si fuera a instancia de parte, exhigirá la dieta tassada en casos
semejantes.
A los verbales de la villa y curia de Hostalrique assistirá con mucha
puntualidad, procurando despachar y proveerá lo que sea de justicia en
quanto podrá, escusando dilaciones y términos procesales si lo permitiere
el caso y la ley, para evitar assí a mis vassallos gasto de pleytos, prebiniéndole que de las provisiones verbales no ha de llevar salario alguno, sino el
que estubiere senyalado o tassado.
Si hubiere en mi vizcondado o en alguna o más villas lugar de distrito
de jurisdicción mixta, tendrá especial cuydado no se cause perjuhicio
alguno en lo que me toca y pertenece y, ofreciéndose contención, avisará
del sucesso a mi procurador para que de pronto providencie en el Juzgado a quien tocare, ínterin que, con informe suyo, determine lo más
arreglado.
No interpondrá decreto en especie alguna de enajenaciones, ya sean de
común o de particulares, ni en autos de concordias y, si las partes los ins-
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taren y pidieren, remitirá a mi Procurador y Assessor General a quienes
tengo dada instrucción de lo que deverán ejecutar.
Estará muy a la mira y se informará de los personatos de beneﬁcios eclesiásticos, assí curatos como los que no lo son, que me pertenecen y toca
presentarles, y de las personas que oy los obtienen, para que luego de su
fallecimiento, dén cuenta a mi Procurador, en que no tendrá la menor
omisión, por los perjuhicios que se seguirán a estas mis regalías; assí que
de ello tendrá la mayor vigilancia, dando todos los avisos convenientes a
dicho mi procurador a quien tengo ya dada instrucción sobre esto, a ﬁn de
consultarlas, presentando para las vacantes a personas beneméritas.
Se informará y visitará algunas veces al año el Hospital de Pobres de la
Villa de Hostalrique, a efecto de que, por este medio o por otros que fueren más proporcionados, usando siempre de la prudencia que se requiere,
entienda los procedimientos del administrador y si cumple a las obligaciones de que está encargado como a tal en el gobierno y administración
de sus rentas, como en si aplican a la asistencia de los pobres enfermos,
en lo que pondrá la mayor atención y cuydado, pues mi voluntad es la que
tuvo el fundador de esta obra pía, advirtiéndole que en caso de hallarse
omisso o menos cuidadosso, dará cuenta a mi procurador de todo lo que
fuere semejante prevenirle, para que éste me dé qüenta y determino yo y le
mande lo que deverá ejecutar para que se assegure el cumplimiento de la
fundación referida y assistencia de dichos pobres enfermos.
Visitará alguna vez y siempre que lo reconociere necesario las villas y lugares de mi viscondados, informándose cómo proceden los bayles y demás
ministros en el exercicio de sus empleos, repitiendo esta visita de modo
que, en cada año, se execute una vez a lo menos en todos y, de lo que
hallare digno de enmiendas o hubiere corregido, avisará a mi procurador
para que sepa todo lo que ocurren en aquellos estados; y, si fuere necesario, tomar gente para su seguridad de su persona, la pueda, imponiendo la
pena que le pareciere, ejecutándola con rigor, advirtiéndole que por estas
salidas no llevará de mi patrimonio dieta alguna, sino el salario que la
tengo senyalado.
Acudirá a todas las partes que conbenga siempre que se ofreciere cosa que
importe a la administración de justicia, quietud de mis vassallos y defensa
de mis jurisdicciones.
Llevará también dicho juez, en caso de precissa ausencia del Governador,
hacer aquellas mismas funciones que son de este ofﬁcio, como también en
caso de estar enfermo, aunque sea perseguir los delinqüentes y prenderlos.
Quando el dicho Juez estará enfermo o se ausentare por algún accidente o precisión de dicho vizcondado, avisará a mi procurador para que se
nombre lugarteniente o sustituto en su lugar quien provea y administre
justicia.
Si admitiera algún empleo de jurisdicción Real sin licencia mía, habrá de
dexar el empleo de Juez de dicho mi vizcondado.
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24.

Finalmente se previene también que podré anyadir y quitar lo que me pareciere sea necesario en esta instrucción para el más puntual cumplimiento
de las obligaciones correspondientes a este empleo, de lo que le daré aviso
y, en ínterin, se arreglará a las presentes, de la que he mandado hazer dos
copias, una ﬁrmada de mi mano y la otra que ﬁrmará dicho Juez y mando
se registre en mi Curia de Hostalrique y que se tome la razón en mi Contaduría Mayor de esta Corte y en la que reside en la ciudad de Barcelona. En
fee de lo qual la mando dar la ﬁrmada y sellada y referendada en la forma
infraescripta, en Madrid a veinte y seis de julio de mil setecientos veinte y
siete.
El Marqués de Aytona y de Cogolludo.
Por mandado de Su Excelencia. Dn. Josef Pérez de Salcedo
Loc. Sigill.
Tome la razón de esta Instrucción en la Contaduría Mayor del Excmo. Sr.
Marqués de Aytona y de Cogolludo mi señor. Madrid, 26 de julio de 1727.
Pedro de Perea y Salazar.
En la Contaduría Mayor del Excmo. Señor Marqués de Aytona y de
Cogolludo, mi señor, de estos sus estados de Catalunya, se tomó la razón de esta
Instrucción de Su Excelencia en las seis ojas con ésta. Barcelona y agosto 4 de
1727.
Thomás Barquero.

VIII
1729, gener, 9. Hostalric
Comunicat del governador jurisdiccional del vescomtat de Cabrera donant instruccions al batlle d’Arenys de Mar.
AMFF, llig. 1.10.12.

Honorable Batlle: Previnch ab esta a vostra mercè me dònia part de tot
lo que corrèguia digne de ma notícia, a ﬁ de que no tínguia de quexar-me de
vostra mercè per la premura a la recta administració de justícia y vigilarà en les
execucions dels bans. Y axí mateix manarà als regidors actuals y esdevenidors
de eixa vila que, en totas las funcions públicas y quant se presèntia tropa en eixa
vila, apòrtian las insígnias sobre la casaca, per convenir axí al servey de Sa Excellència. Déu a vostra mercè guarde molts anys. Hostalrich y janer, 9 de 1729.
De vostra mercè son servidor
Dn. Francisco de Rovira.
[i. dor]: A l’honorable señor Batlle d’Arenys de Mar, guarde Déu molts
anys. Arenys de Mar.
[Alien. manu]: Ordre perquè los Regidors a totes funcions públicas pòrtian
las insígnias sobre la casaca. 1729.
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IX
1731, novembre, 22. Hostalric
El procurador jurisdiccional Francesc de Rovira, donant compliment a
l’ordre rebuda del governador de Girona, mana als batlles i regidors
de les viles de Calella, Sant Pol, Canet i Arenys de Mar que obliguin
els pescadors de les respectives localitats a fer-se a la mar per pescar
peix del millor i que l’endemà al migdia ﬁns a les dues de la tarda, el
portin a vendre a la plaça de Sant Celoni, amb motiu de l’estada que
l’infant Carles farà en aquella localitat, procedent de Barcelona.
AMFF, llig. 1.10.9.

Per quant el Sereníssim senyor Infant Dn. Carlos (que Déu guarde) partex
demà de Barcelona per Sant Celoni, que contarem els 23 del corrent, ahon deu
fer nit, per ço, en consicussió dels ordes amb què me trobo del Sr. Comte de Bureta, Governador de Gerona, ordeno als batlles y regidós dels pobles infraescrits
que encontinent del resibo de esta, sens la menor dilació, mànian a tots los pescadós de sos respectius pobles vagen luego a pescar el millor peix del mar y que,
per demà a migdia a dos horas de la tarda, lo tingan pronto en la plasa de dita
vila de Sant Celoni per vendra. Per lo compliment del present ordre, imposaran
los referits batlles y regidós a quiscun de dits pescadós en particular la pena de
50 lliures en cas de inobediència y tres mesos de presó, de la qual pena quedaran
dits batlles y regidós responsables, per convenir així al Real Servey en obsequi
de Sa Altesa. Y de haver rebuda la present y pres còpia, ﬁrmaran recibo al peu
d’esta y donaran a quiscun lloch dos reals de ardits al verader. Hostalrich y 9bra,
a 22 de 1731.
Dn. Francisco de Rovira
[Al peu]:

Calella
St. Pol
Canet de Mar
Arenys de Mar

X
1728, setembre, 25. Barcelona
Francesc Antoni de Copons, assessor dels regidors d’Arenys de Mar, els
informa sobre gestions de ﬁxació de termenals, i sobre la construcció de presons al vescomtat de Cabrera.
AMFF, llig. 1. 10. 11.

Tinch rebuda la de vostres mercès de 2 del corrent. Y considerant que la
dilació de què vostres mercès necessitan pera assistir experts y personas peritas
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pera ﬁtar los conﬁns dels térmens entre los vehins y continguos no serà llarga,
no obstant que molts dies ha devia ser feta esta diligència. Convinch en aquella,
esperant que vostres mercès acudiran al senyor doctor Castellar pera que aplàzie a tots altre dia, de manera que pugan sens falta assistir, com axí també lo y
previnch.
En lo que és concernent a la administració de justícia, en les jurisdiccions
de Sa Excel·lència y també convenient al bé públich de sos vassalls, és de son
servey, ço és que no queda Sa Excel·lència servit. Com del compliment de qualsevol obligació de aquella y de sos ministres, sens que per so se entenga quant se
atravessen interessos que se fa algun servey especial o gratuït, pues en aquest cas
crech té lloch y observanza la demanda de vostres mercès, perquè és satisfacció
de qui fa lo servey y de qui lo reb de que cònstie de aquella. Però com la construcció de les presons o radiﬁcació de aquellas no sia de esta espècie, no se ha
practicat lo modo sobre expressat ni altre que lo de un repartiment prudenzial,
que podrà modiﬁcar-se a més y a menos, entre las vilas y llochs del Viscomtat,
si apareixerà aver-i justícia y no serà menester tanta quantitat com se ha ideat
per la rediﬁcació de aquellas. Sobre aquest supòsit poden vostres mercès per
hara disposar la paga de la tercera part de las xexanta, que jo escriuré al senyor
Governador la mània rébrer y en lo entretant se comenzarà dita obra en que se
gastarà lo menos se puga, y ho faré present a Sa Excel·lència, com a seqüela del
que ja se troba informat sobre aquest assumto. Jo estich ben segur de la particular lliberalitat de vostres mercès ab los senyors antecessors de Sa Excel·lència y
del esplendor ab què vostres mercès han contribuhit en diferents ocasions y no
dupto que si en avant se ofereix, continuaran lo especial crèdit y estimació que
sos passats han merescut y sabut alcanzar. Jo desitjo poder contribuhir. Y que
Nostre Senyor los guarde molts anys com desitjo. Barcelona y setembre, 25 de
1728.
B. L. M. de vostres mercès,
Francisco Anton Copons y Lluís.

XI
1732, març, 5. Arenys de Mar
Els regidors d’Arenys de Mar comuniquen al procurador jurisdiccional
dels vescomtats de Cabrera i de Bas que s’oposen a rendir-li comptes per raó que els vescomtes de Cabrera mai havien fet ús de tal
regalia, que d’altra banda està en desacord amb les normes de la
Nova Planta del Principat de Catalunya. (Minuta d’un jurista.)
AMFF, llig. 1.23.5.

Molt senyor nostre. Satisfent a la carta orde que rebem ab aprècio de
vostra mercè de 29 del passat, recahent en ús de altra de las regalias, és precís
a nostra obligació passar a notícia de vostra mercè que, de temps immemo-
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rial, los senyors vescomtes de Cabrera y Bas, per si ni per sos ministres, han
usat la regalia de vèurer y revistar los comptes de esta vila y, per consegüent,
afavoreix la pocessió immemorial a est Comú contra semblant regalia, quant
y més que Sa Magestat (Déu lo guarde), en lo Real Decret de la Nova Planta
ha donat certa y determinada forma pera passar-se los comptes de Regidors
a Regidors, perquè concedir a sos barons la facultat de revistar que vostra
mercè suposa y per consegüent sens declaració de Sa Excel·lència y Real Audiència, no poden obehir la orde de vostra mercè. Y per vostra mercè quan
aquella declaràs pera devam obehir, apar que devia ésser la revista junt ab
lo Assessor, per concórrer en semblants comptes de Regidors en procés de
justícia en comprovació y abono de las partidas y, ab esta ocasió, continuar
nostre afecte. Y suplicam al Senyor guarde a vostra mercè molts anys. Arenys
de Mar, 5 de mars de 1732.

XII
1732, desembre, 6. Hostalric
Francesc de Rovira, governador dels vescomtats de Cabrera i de Bas,
dóna compliment a l’ordre rebuda de la Reial Audiència del
Principat de Catalunya: mana als batlles i regidors de les viles i
llocs del vescomtat, la llista de les quals ﬁgura al peu del document, que surtin de vigilància als llocs de perill propers al
camí ral, amb la gent que hi és ﬁxada per a cada localitat i procedeixin a la repressió dels malfactors prenent les mesures que s’hi
especiﬁquen.
AMFF, llig. 1.10.16.

Honorables Bayles y Regidores de las villas y lugares infrascritos: Insiguiendo la orden con que me hallo, tanto de Su Excelencia y Real Sala, como
también del muy ilustre señor Dn. Andrés Benito.
Ordeno y mando a vuestras mercedes que, desde el día de la presente orden que les será notiﬁcada, salgan diariamente el bayle y regidores, por turno,
con la gente de nombrados al pie de esta, en los puntos más peligrosos de su
término y jurisdicción que conﬁnan con el camino real, donde deverán estar
ajustados y mantenerse allí des de las seys de la mañana hasta las seys de la
noche diariamente asta otra orden mía, registrando a todos los que passaren en
dichos puntos, menos a la gente de porte, y aquellos que encontrarán con armas
los llevarán a estas cárceles con seguridad, como también toda aquella gente
sospechosa aunque no se encontraran con armas, haciéndoles primeramente
las preguntas que se requieran a dicho ﬁn y, conociéndoles en ser vandidos,
los llevarán igualmente como si los encontraran con armas, dándome al mismo
tiempo aviso de todos los sucesos, y tomando copia de ésta ﬁrmarán recibo al pie
de ella, entregando al veredero un real de ardites cada uno de por sí. Hostalrique
y Xbre, 6 de 1732.
Dn. Francisco de Rovira y Piferrer.
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Lugares
Fogàs
Tordera
Blanes
Malgrat
Palafolls
Sta. Susana
Pineda
St. Pere de Riu
Vallmanya
Orsavinyà
Calella
St. Pol
St. Ciprià
St. Iscle
Canet

Hombres
2
6
10
5
4
3
8
3
2
3
8
6
3
3
10

Arenys de Mar
Arenys de Munt
Olsinellas
St. Celoni
Palau
St. Esteve
La Costa y Ballia
Riells y la batllia

10
6
3
6
6
4
4
2

XIII
1761, maig, 19. Aranjuez
Reial Cèdula de Carles III, donada a petició del duc de Medinaceli, per
la qual autoritza aquest i els altres senyors jurisdiccionals del
Principat de Catalunya, perquè puguin nomenar batlles i altres
oﬁcials dels llocs de les seves jurisdiccions, tal com ho feien abans
del Decret de Nova Planta i de l’edicte de l’any 1717, d’acord amb
les instruccions que dóna per al seu compliment.
Imprès conformat per Juan Bpt.ª de Aguirre, a la Secretaria del
duc de Medinaceli y Cardona.
AMFF, Batllia, c. 12.6.1.
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XIV
1761, juliol, 10. Hostalric
Antoni de Carreres i Carles, jutge ordinari i assessor dels vescomtats de
Cabrera i de Bas, per tal de recollir informació relacionada amb
mercè obtinguda del rei pel marquès d’Aitona, remet als regidors
d’Arenys de Mar un qüestionari sobre el govern local d’abans del
Decret de Nova Planta, sobre el qual hauran de donar informació.
AMFF, llig. 1.10.22.

Muy Sres. Míos: Haviendo el Exmo. Señor Marqués de Aytona y visconde
de estos viscondados logrado por medio del Exmo. Señor Duque de Medinaceli,
su dignísimo padre, la gracia de la Real Cédula que acompaño, se ha servido
mandar a los señores doctor don Antonio de Busquets y Duran y don Juan Antonio de Nuez y de Aguirre, sus ministros residentes en Barcelona; y estos me
passan la dicha Real Cédula a manos de vuestras mercedes a ﬁn de que desde
luego se registre al libro de este común para que, teniendo vuestras mercedes
presente aquélla, se arreglen a su contenido y otramente me informen vuestras
mercedes con la mayor brevedad y de la justiﬁcación que tuvieren las preguntas
siguientes:
1. Antes de las turbaciones del presente Principado quiénes hacían las
ternas para bayles, si todo el pueblo o la mayor parte de él, quántos eran los que
se proponía para dicho empleo.
2. Qué ofﬁcios havía de más del bayle, assí de justicia como para
lo tocante a lo político y económico. Quiénes los proponían y quién los
nombraba.
3. Si la elección de dichos empleos era bienal o trienal.
4. Si al barón le era lícito el quitar la bara ahun durante el tiempo en que
devía ejercer el electo su empleo.
5. Si el barón daba el permiso a los pueblos para tomar censales o imponerse algún pecho para satisfacer las cargas del común.
Dando las demás noticias relativas a la jurisdicción que de antes dichas
turbaciones estilaban.
Espero lo executarán vuestras mercedes en cumplimiento de la orden de
Su Excelencia y que me darán ocasión de servirles.
Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Hostalrich y julio, 10 de
1761.
De vuestras mercedes su más seguro servidor
D. Antonio de Carreras y Carles
Señores Regidores de la villa de Arenys de Mar.
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1761, juliol, 26. Arenys de Mar
Esborrany de lletra gratulatòria dels regidors de la vila d’Arenys de Mar,
dirigida al jutge ordinari assessor dels vescomtats de Cabrera i
de Bas, amb motiu de la Reial Cèdula recentment obtinguda pel
marquès d’Aitona.
AMFF, llig. 1.10.23.

Muy senyor nuestro: Satisfaciendo a la carta de orden de vuestra merced
de 10 de los corrientes, celebramos con contento común y particular el que Su
Majestad (que Dios guarde) se aya dignado de la gracia que vuestra merced me
expressa en su carta y cédula real, suplicando a vuestra merced se digne, en nombre de los individuos de este común, en dar el parabién a Su Excelencia nuestro
senyor el Marqués de Aytona, recayendo esta gracia en beneﬁcio de sus vassallos,
tanto en lo espiritual como en lo temporal y remitimos la respuesta de sus sinco
preguntas expresadas en la carta de vuestra merced <ajustando que en el anyo
presente, por medio de propuesta echa por los regidores actuales, Su Excelencia
y Real Audiencia aprovando por síndico procurador Buenaventura de Semir,
pues se pretende no estar sugeto al bayle …………….>.a
Nuestro Señor guarde muchos anyos. De Arenys y julio a 26 de 1761.
Besan la mano de vuestra merced sus más seguros servidores y vasallos de
Su Excelencia los Regidores de la villa de Arenys de Mar.
Sr. Dn. Antonio de Carreras y Carles, Juez y Assessor de los vizcondados
de Cabrera y Bas.
a. Fragment ratllat, seguit d’un altre d’il·legible per l’excés de tinta.

XVI
1761, juliol, 26. Arenys de Mar
Resposta dels regidors d’Arenys de Mar al qüestionari rebut de la Reial
Audiència del Principat de Catalunya.
AMFF, llig. 1.13.1.

1.
2.

Arenys de Mar
Antes de las turbaciones del presente principado, hazía la nominación de
Bayle la Casa de Trías, hoy Dn. Buenaventura de Gelpí.
Los ofﬁcios que havía, a más del Bayle, eran tres jurados, un clavario, dos
hoidores de cuentas, dos abilitadores de bolsas, treinta personas de Consejo y dichos en una bolsa ponían de los principales para jurados mayores
siete sugetos, para segundos, diez y para tercero, trese, cada clase con su
bolsa distinta y cada anyo, el día 3 de mayo, se sorteaba assí jurados como
los demás dichos ofﬁcios.
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3.

Dichos jurados y demás ofﬁcios sólo duravan un anyo por las cargas de
la villa, el anyo siguiente entravan a servir la Iglesia de obreros y otros
ofﬁcios.
4.
No havemos visto practicar por el Barón quitasse la vara en el tiempo de
su empleo en el Bayle, sí que siempre la dava y la quitava la Casa de Trías,
oy Dn. Buenaventura de Gelpí.
5.
Sí que el Barón dava el permiso para tomar sensales y poner imposiciones
si el común necesitaba para hargos (sic).
Los jurados y consejo ponían secretario y lo sacava cuando azían falta.
Hoy se halla la presente villa con un Tribunal de Marina y dicho se compone de las tres partes las dos matriculados, entre inválidos y aptos por el Real
Servicio, motivo que los restantes no pueden soportar la carga, assí de alojamientos como de otras penalidades.
Todo lo que ﬁrmamos ser assí y sellamos con el sello de la predicha villa de
Arenys de Mar, día 26 de julio anyo 1761.
Los Regidores de Arenys de Mar.

XVII
1767, juliol, 20. Barcelona
Provisió inhibitòria que el regent y oïdors de la Reial Audiència de
Catalunya dirigeixen al batlle d’Arenys de Mar i al jutge ordinari i
assessor del vescomtat de Cabrera, a instància dels regidors, diputats i síndics de l’Ajuntament d’aquella localitat.
AMFF, G - 1.10.0.

Dn. Carlos por la grasia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdenya, de Córdova, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Gibraltar, de las islas Canarias, de las Indias
Orientales y occidentales, islas y tierra ﬁrme del mar Océano, Archiduque de
Austria, Duque de Borgonya, de Brabante y Milán, Conde de Apsburgo, de Flandes, Tirol y Barcelona, senyor de Vizcaya y de Molina, etc.
Ambrosio Funes de Villapando, Abarca de Bolea, etc., senyor de las
baronías del Valle de Solana y Murillo de Torre, de los castillos de Artassona
y Santia, de el honor de Tornos y sus agregados, de las villas de Agüero y Alcalá de Gurrea, Grande de Espanya, gentilhombre de cámara de S. M., cavallero de la distinguida Orden de San Genaro, comenador de la Reyna en la
de Santiago, theniente general de los Reales Exércitos, governador y capitán
general de este exército y principado de Catalunya y presidente de su Real
Audiencia, etc.
A vos, el bayle de la villa de Arenys de vall y el Assessor de Hostalrich y
demás que convenga. Salud y gracia.
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Sabed que en la nuestra corte y audiencia, que reside en la ciudad de
Barcelona, ante el regente y ohidores de ella, en sala que preside Dn. Ramón
Ferran R. C., por Buenaventura Cánovas y Correu, procurador de los regidores, diputados y síndico procurador y personero de la villa de Santa María de
Arenys, se nos dio y presentó una petición del tenor siguiente: «Exmo. Sor.: Buenaventura Cánovas y Correu, poder habiente de Joseph Alegre, boticario; Joseph Cassola, cubero; Gabriel Illa, menor de días; Buenaventura Catá, herrero;
Joseph Canut, maestro albanyil, y Jayme Soler, regidores; de Matheo Pallerolas, doctor en Medicina, Jacintho Vidal, tratante, diputados; de Buenaventura
Riera y Roura, en ambos Derechos doctor, y Domingo Vila, boticario; síndicos
procurador y personero, todos de la villa de Santa Maria de Arenys, obispado y
corregimiento de Gerona, según parece de los repetidos poderes que produsgo
(sic), comparesco ante V. E. y, en el mejor modo que en derecho haya lugar,
digo: Que de tiempo inmemorial se celebra la octava de Corpus en la expresada
villa con el mayor lucimiento, iluminado la iglesia y concurriendo en ella los
vecinos con mucha devoción y celo. Este ediﬁcante culto se debe en gran parte
al admirable pensamiento que cada una de las calles o sus individuos se encarguen de la festividad de un día, permitiéndoles, para animarles con el regocijo,
un bayle en la misma calle, quando se han celebrado los Divinos Ofﬁcios y
después en parte de la tarde y de la noche. El fallecimiento de la muy ilustre
duquesa de Medinaceli duenya jurisdiccional y otras novedades que han ocurrido, nunca han merecido en el concepto de la Superioridad la consideración
de que por ellas cesasen las diversiones que tienen tan elevado objeto, y que
tanto contribuyen a fomentar el celo, hasta el corriente anyo en que, después
de haverse continuado en toda su extensión el estilo antiquísimo en los siete
primeros días de la Octava, de haverse celebrado con mucha iluminación los
Divinos Oﬁcios en el día octavo y de haberse hecho el bayle de la manyana en
la calle de Munt, que costeaba la ﬁesta, con expressa licencia del Bayle, a la
una de la tarde se oyó un pregón, con el qual el bayle Jayme Arnau prohivía
la diversión de la tarde y de la noche. No es fácil explicar quanto contristó los
ánimos de los vecinos de aquella vila esta novedad inesperada. El murmullo de
las gentes obligó a los regidores a convocar Ayuntamiento para que, tratando
la materia con el bayle, se pudiera tomar la decisión más acertada. A las dos de
la tarde se invió recado al bayle para que concurriesse y, no obstante de haver
trahído la respuesta el andador o criado de la villa, de aquél se hallava ausente
según dixeron los domésticos, esperaron media hora, passada la qual no permitiendo más dilación la urgencia, se entraron en la Casa de la Villa todos los
regidores, los diputados y ambos síndicos, presidiendo el regidor decano, en
quien reside esta facultad y la jurisdicción en ausencia del bayle. Y habiendo
parecido algunos particulares de la calle de Munt y expuesto su demanda, en
nombre y por comisión de todos los moradores de la misma, para que se les
permitiesse el bayle, fue acordado con unanimidad de los que tenían voto en la
materia que se les diesse el permisso que solicitavan. Se le llenó en esta noticia
de júbilo toda la villa, y se hizo el bayle con la mayor tranquilidad, presenciándolo los regidores, diputados y síndicos para prevenir todo disturbio así como
en los días antecedentes lo havían ejecutado los regidores quando el bayle se
hiba a la cama. No obstante la regularidad de este modo de proceder y de la
aprobación del cavallero Governador de Gerona a quien luego participaron lo

LES ACABALLES DE LES SENYORIES JURISDICCIONALS...

391

acaecido, según parese por la carta que presento, se ha sabido que el bayle está
formando sumaria por medio del Assessor de aquel [viz]condado que reside
en la villa de Hostalrich. Y supuesto que en estos procedimientos concurren
las circunstancias de ser injustos, como se maniﬁesta por la simple relación
del hecho de exponer a algunos de los que concurrieron en ayuntamiento o
una sorpresa, atendido el genio del bayle y de ser tanto más afectada la causa
que los produxo, por haverse posteriormente sabido que el bayle no tuvo otro
motivo para prohibir la diversión que el haverlo solicitado tres vecinos que se
empenyaron a que se hisiesse esta burla, y que quando se le avisó para que
concurriere al Ayuntamiento estaba en su casa, ﬁngiendo por medio de sus
domésticos que se hallaba ausente, y diciendo que no concurriría, ahun que se
matassen.
Por ende, recurriendo al amparo de V. E., suplica que incertados los productos, el presente recurso sea admitido, que sea mandado al bayle de la villa
de Arenys de Vall, al Assessor de Hostalrich y demás que convenga se abstengan
de todo procedimiento, que si algunos autos han formado los remitan a V. E.
dentro de un breve término y que, constando de la inocencia de mis principales,
se sirva V. E. darles por libres sin haver de pagar costas algunas, a cuyo ﬁn la
presente, por tratarse principalmente de faltas, aunque supuestas, de regidores
que procedían de ofﬁcio, sea a V. E. evocada y cometida a una de las dos Reales
Salas Civiles, en donde de reales letras de recurso y demás oportuno, devidamente se provea en el mejor modo que en derecho haya lugar. Off. Romà y Rossell.
Altissimus, etc. Y Cánovas.»
Y visto por el Regente y ohidores por auto que produjeron a los dies y ocho
de este mes, acordaron mandar al bayle de la villa de Arenys de Vall y al Assessor
de Hostalrich que, dentro el término de seys días, informen a esta Real Sala con
remissión de autos y en pedir esta nuestra carta a en adelante contaderos informéys a esta Real Audiencia y Sala referida sobre el assumpto de que se trata en
la petición que va incluhida, y remitáys a esta nuestra Corte y Audiencia y Sala
de Dn. Ramón Ferran ya referida, todos los autos que sobre el assumto referido
se hubieran hecho. Y assí lo cumpliréys conforme se os manda, ço pena de la
nuestra merced y de quinientos ﬂorines de oro para la nuestra Cámara, con la
qual mandamos a cualquiera escribano os lo haga saber y de ello dé testimonio.
Dada en Barcelona a los veinte días del mes de julio anyo de mil setecientos
sesenta y siete.
Dn. Rodrigo de la Torre. Regente. Dn. Manuel Thomás. Dn. Francisco de
Triaña. (rubricats)
Yo Gerardo Cassani theniente de Escribano de Cámara del Rey nuestro
señor, la hize escribir por su mandado con acuerdo de su Regente y ohidores.
(rubricat)
Provisión de S. M. mandataria a pedimento de Buenaventura de Cánovas,
procurador de los Regidores, Diputados y Síndicos de la villa de Santa María de
Arenys.
Sr. Ferran (rubricat), 1 11. 16 ss. Corred. (rubricat) Escrivano, Costa.

392

J. M. PONS I GURI
XVIII

1778, maig, 12. Arenys de Mar
L’Ajuntament d’Arenys de Mar comunica a la Reial Audiència que havent omès el batlle natural Bonaventura de Jalpí el nomenament
de sotsbatlle exercent, sigui obligat d’assumir personalment l’exercici del càrrec o bé que li sigui nomenat un substitut degudament
retribuït.
1778, juny, 1. Barcelona
Decret del Real Acuerdo obligant Bonaventura de Jalpí a exercir personalment la funció de batlle i pagar 50 lliures anuals al regidor
degà, entretant segueix el curs de l’expedient.
1778, juny, 23. Arenys d’Amunt
Bonaventura de Jalpí contesta a la requesta de l’Ajuntament d’Arenys
de Mar que té interposat recurs contra el decret del Real Acuerdo i
cal esperar la seva resolució.
AMFF, llig. 1.7.8

1. Excmo. Senyor: El Ayuntamiento de Regidores, Diputados y Síndicos
de la villa de Areñs del Mar, obispado de Gerona, con la devida veneración a
V. Exc.ª expone: = Como de el último de desiembre de 1776, por omision del
Bayle natural de la misma villa, Dn. Buenaventura de Gelpí, se halla vacante el
empleo de Bayle, por cuya omissión se ve precisado el antedicho Ayuntamiento
en regentar la vara todos los días, de que se siente en gran manera gravado =
Por lo que suplica sea del agrado de V. Exc.ª disponer y mandar al predicho Dn.
Buenaventura de Gelpí, como se le mandó por V. Exc.ª en 28 de abril y 17 de
julio de 1777 en los recursos presentados por el Ayuntamiento de San Martín
de Areñs del mismo corregimiento. Egerça el predicho empleo de Bayle como
debe, por ser su Bayle natural, o bien que ponga sugeto idóneo y capás para
regentar la vara, pagándole el correspondiente salario, bienvisto de V. Exc.ª
favor que espero de la equidad y rectitud de V. Exc.ª Arenys de Mar, 12 <abril>
mayo de 1778.
Francisco Pau, Regidor Decano
Juan Serra, Regidor
Jayme Astor, Regidor
Jayme Matheu, Regidor
Joseph Murtra, Regidor
Joseph Pruna y Cullera, Diputado
Buenaventura Gualba, síndico procurador
Pablo Ferrer y Geli, síndico procurador
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Ecmo. Senyor com el más obsequioso obsequio rendidamente suplica, el
Ayuntamiento de Santa María de Areñs del Mar.
2. Barcelona 1º de junio de 1778.
Exersa personalmente Dn. Buenaventura de Jalpí la Baylía de Areñs de
Mar, o bien contribuhia anualmente con sinquenta libras a favor del Regidor
Decano, ínterin se toma resolución sobre el expediente pendiente. Así lo resolvió
Su Exc.ª y Real Acuerdo.
De Vilalba, Decano.
3.. Digo en respuesta que respeto de tener un recurso pendiente sobre
este particular a Su Exc.ª y Real Audiencia, es mi ánimo esperar su resolución
sobre lo muy fundado de su contenido. Areñs y junio, 23 de 1778.
Dn. Buenaventura de Jalpí y de Vilalba.
(Al dors del plec): Memorial contra Dn. Bonaventura de Jalpí que anomènia
batlle pagant-li son salari. 1779.

XIX
1793, març, 5. Arenys de Mar
Lletra de Joan Carbó, regidor degà, a Bonaventura de Jalpí i de Vilalba
per tal que nomeni algú com a batlle de Santa Maria d’Arenys.
AMFF, Llig. 1.12.8.

Motiu de aver entrat Regidor Decano en est dia, partissipo a vostra mercè
que estiga previngut per exercir <tota> funció de Batlle, que com a tal li competeix o bé destínia supjecte de tota satisfacció que ab la deguda aprovació li
exercèsquia lo dit empleo, y de quadrar en esta inteligència estimaré per lo dador
lo avís.
Déu lo guarde molts anys. Arenys de Mar, 5 de mars de 1793.
Joan Carbó, Regidor Decano.
Sr. Bonaventura de Jelpí y de Vilalba. Batlle natural.
En resposta a·l’expressat dichs que cas de no poder jo exercir tota funció
de Batlle estimaré se servesca vostra mercè substituhir per mi, com Regidor
Decano.
Déu lo guarde molts anys.
Arenys de Mar, 6 de 1793.
Dn. Bonaventura de Jalpí y de Vilalba. Batlle Natural.
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1799, abril, 13. Barcelona
Certiﬁcació de Fèlix de Prats i Santos, baró de Serrahí i escrivà principal de la Reial Audiència de Catalunya, de decret d’aquesta de 14
de març anterior pel qual reconeix Josep de Jalpí i Solanell de Foix
com a batlle natural de les viles d’Arenys de Mar, Arenys d’Amunt
i Sant Celoni, el dret de nomenar batlle per a cada una de les esmentades localitats.
AMFF, Batllia 2.15.28.

Dr. Félix de Prats y Santos, barón de Serrahí, dueño jurisdiccional del lugar y término de Canalda, escrivano principal y de govierno de la Real Audiencia
del Principado de Catahaluña y, como tal, Secretario del Real Acuerdo de élla
que reside en la ciudad de Barcelona.
Certiﬁco: Que, en virtud de decreto de Su Excelencia y Real Acuerdo de
catorze de marzo próximo pasado, se mandó descabezar las baylías naturales
de las villas de Santa María de Arenys de Mar y de San Martín de Arenys de
Munt, corregimiento de Gerona y de San Celoni del corregimiento de Mataró,
por jurisdicción de Dn. Joseph de Jalpí de Solanell de Foix, con la facultad de
nombrar substitutos de bayles en caso de no servir por sí propio. Con la prevención de que en primero de diciembre de cada año anterior a los que toca
nombrar bayles, tenga dado aviso de los substitutos que nombrare con arreglo al
edicto de primero de febrero de mil setecientos setenta y siete, bajo la pena que
en él se impone.
Y para que conste donde convenga, doy el presente ﬁrmado de mi mano y
sellado con el Real sello común que está a mi cargo.
Barcelona, a treze de abril de mil setecientos noventa y nueve.
El Barón de Serrahí
Loc. sigill.

XXI
1802, setembre. Arenys de Mar
Imprès pel qual el batlle natural Josep de Jalpí i Solanell de Foix lliurava
els nomenaments de batlles substituts per Sant Celoni, Arenys
d’Amunt i Arenys de Mar. Presenta esmenes manuscrites per utilitzar-lo com a esborrany en els nomenaments del bienni següent.
AMFF, Batllia 2.15-3.
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XXII
1802, novembre, 19. Madrid
Lletra del duc de Medinaceli, on aquest manifesta el seu agraïment al
consell, govern i regidors de la vila d’Arenys de Mar, en resposta a
les notícies que li dóna l’Ajuntament.
AMFF, llig. 1.10.32.

Concejo, justicias y regimiento de mi villa de Areñs de Mar.
He recibido vuestra representación de 3 del corriente y, enterado de las
notícias que en ella me comunicais, os maniﬁesto que las estimo mucho y sobre
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todo la buena ley y afecto que me manifestáis, deseando complaceros y que Nuestro Señor os guarde muchos años.
Madrid, noviembre 19 de 1802.
El Duque de Medinaceli
y de Santisteban

XXIII
1806, agost, 15. Arenys d’Amunt
El batlle natural Josep de Jalpí y de Solanell de Foix s’adreça al batlle
substitut d’Arenys de Mar i li demana, a ell i als regidors de l’Ajuntament, que li proposin una terna de persones que considerin aptes per a l’exercici de la batllia durant el bienni vinent.
AMFF, llig. 1.24.1.

Arenys, 15 de agost 1806.
Senyor Batlle. Habent de fer nominació de Batlle de exa vila per lo pròccim
vienni següent, desitjant senpre la bona armonia de ex Ajuntament, pau y quietut
y bon govern y administració de justícia de tota exa vila, per lo tant conﬁo de la
vostra mercè y senyors Regidors, que me proposaran per dita nominació tres subjectes, los més capassos de exa vila, que vulgan y púguian desempeñar ab lo lluïment y respecte se deu, al onorable y magníﬁch empleo de señor Batlle, la primera
y principal justícia de tota exa vila y son terme, per quals obligacions y onor deu
ser elegit y dech jo posar persona de cabal satisfacció, experiència y recta intenció.
A conseqüència de tot lo referit, farà vostra mercè present est mon avís a
tot lo Ajuntament per fer-me dita propuesta y, luego de feta, vostra mercè ab lo
Regidor Decano me la poden remetre o portar. Advertint que ha de ser lo més
prest possible. És lo que se ofereyx qui lo saluda,
Dn Joseph de Jalpí
y de Solanell de Foyx

XXIV
1807, febrer, 23. Arenys de Mar
Josep Prades i d’Ormella, procurador jurisdiccional del vescomtat de
Cabrera, pren possessió de la vila d’Arenys de Mar i el seu terme,
en nom del noble Luis-Joaquín Fernández de Còrdova, duc de Medinaceli.
AMFF, G. lligall 15, 1.

En la villa de Areñs, a los 23 de febrero de mil ochocientos y siete.
Constituydo personalmente el magníﬁco doctor en Derechos Dn. Josef
Prades y de Ormella, abogado de los Reales Consejos, procurador jurisdiccional
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de Hostalrich y presentes vizcondados de Cabrera y Bas, en calidad de apoderado del excelentísimo señor Dn. Luis Joaquín Fernández de Córdova Benavides, marquès de Cogollado, duque de Medinaceli, Grande de España en primera
classe, gentilhombre de càmara de Su Majestad con ejercicio, substituido por el
ilustre señor Dn. Antonio Venero de Valera, contador y procurador principal de
Su Excelencia, según que a semejante substitución consta largamente en poder
de Dn. Josef Ignacio Lluch, escribano de Barcelona, a los 25 de noviembre de
último, conmigo el escribano y testigos, en la casa del Ayuntamiento de esta villa
y presentes sus vocales, que lo son Josef Francisco Ester, bayle; Jayme Vila i Cuitat, decano; Benito Martí, Josef Roget, Josef Beranger, Pedro Xuclà y Francisco
Alsina, regidores; Ramon Arquer y Malet, ciudadano honrado de Barcelona, y
Antonio Sentias, personero; después de haverles presentado y notiﬁcado la requisitoria y poderes precedentes, les he hecho la proposición siguiente:
«Honorables señores bayle, regidores y demás consejeros que componen
el Ayuntamiento de esta villa: Saved que en 13 de noviembre último murió en la
Corte el Excelentíssimo señor Dn. Luis María Fernández de Córdova y Lacerda,
duque que fue de Medinaceli, vizconde de Cabrera y Bas y, perteneciendo la
sucesión de todas sus casas estados, mayorazgos, vínculos, agregados y demás
al excelentíssimo señor Dn. Luis Joaquín, su digníssimo hijo, éste en el propio
día acudió al señor Dn. Torquato Antonio Collado del Consejo de Su Majestad,
primer theniente de corregidor de la villa y con representación de la fé de muerte
de su amado padre, pidió se sirviese darle posesión real, natural, actual, civil y
natural o quazsi, en forma de todos los referidos estados, mayorazgos, vínculos
y agregados, en el goze de sus frutos, aprovechamientos, rentas, preeminencias y
demás derechos y acciones y, habiendo acordado el sobredicho primer theniente
de corregidor, con auto del propio día y cumpliéndolo en execución en la misma
Corte para que tuviese su debido efecto fuera de ella, mandó expedir la requisitoria que precede y que S. I. ha cerciorado al infrascrito escribano. A conseqüencia, pues, de la misma, os requiero que, prestando, como buenos y ﬁeles vasallos,
el sacramento y homenaje de ﬁdelidad devido por generales Constituciones de
Cataluña, Husages de Barcelona y derechos de la Patria, me deis la posesión
real, actual o quasi, en forma de la presente villa y su territorio, con todas sus
jurisdicciones civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, simple jurisdicción y módica coherción, con los patronatos, feudos, diezmos, censos, derechos,
aprovechamientos y demás, sin restricción ni limitación de cosa alguna, de que
gozó dicho excelentísimo señor difunto mientras vivía, que aunque no estén aquí
nombrados, quiero tener aquí por repetidos y continuados.
Y, en continente, todos los referidos vocales, unánimes y conformes han
respondido que están prontos a entregar la posesión que dicho señor procurador
se les ha pedido y requerido, empero con la expresa salvedad y protesta de querer,
como quieren, tener salvos e ilesos todos los derechos, prerrogativas, privilegios,
gracias, usos y costumbres pertenecientes en cualquier manera a dicha villa. Y
asimismo han expuesto que venerando en todo las órdenes de la Superioridad,
como deven, respecto a no hallar hautorizada la práctica sobre la posesión que
solicita el doctor Josef Prades y de Armella procurador jurisdiccional del excelentísimo señor duque de Medinaceli, y no quedar inviables, según las órdenes
de la Superioridad, con relación al modo y forma en que debe emposicionarse
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Su Excelencia de esta villa y su término, no hallan reparo en darle la devida posesión, sin perjuicio de los derechos competentes al bayle natural y su substituto
en la expresada villa en quanto a sus fueros y privilegios, no menos que los del
Ayuntamiento, que quieren tener salvos, y en lo que, por razón de sus respectivos oﬁcios, así judiciales como extrajudiciales les competan y quieren tener
asimismo salvos para sí y los sucessores en lo venidero. Y, procediendo al hecho
aceptando, aceptaron a dicho excelentíssimo señor o por él al dicho apoderado,
prestaron sacramento y homenage de ﬁdelidad, naturalidad y propiedad en la
forma estilada, en virtud del qual prometieron que seran buenos y ﬁeles vasallos
de Su Excelencia en todas sus cosas y que le pagarán todos los censos, diezmos,
tributos, servicios y servidumbres reales y personales hasta hoy acostumbradas
por la universidad referida.
Seguidamente [el procurador jurisdiccional] ha mandado a dicho Josef
Francisco Ester, bayle, que le entregase la vara, como en efecto se la entregó,
suspendiéndole por esto la jurisdicción que antes de estos autos tenía, habiéndola devuelto para que en lo sucesivo continuase el oﬁcio de bayle, con tal empero
que exerciere todos los autos de jurisdicción en nombre de dicho excelentíssimo
señor su principal.
Practicado esto, dicho señor procurador, acompañado de dichos magníﬁcos señores juntos, conmigo el escribano y testigos infraescritos, se conﬁrió
desde dicha plaza a la capilla de Nuestra Señora de la Piedad y, allí constituido,
requirió a los mismos señores que le manifestasen los conﬁnes de dicha villa de
Areñs de Mar y sus respectivos términos, como en efecto lo practicaron, y en su
consecuencia dicho señor procurador tomó possesión de la propia villa de Areñs
de Mar con sus respectivos términos por inspección de ojos, protestando que
tomava aquella no sólo con el ánimo y el cuerpo, sino también con toda realidad
y efecto.
Consecutivamente, dicho señor apoderado, junto con toda la referida comitiva, se ha restituhido otra vez en dicha plaza y, en ella restituhido, después de
haverse asentado en una silla que en ella existía, ha tomado possesión de la jurisdicción civil i criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, simple jurisdicción y
módica coherción que pertenece a Su Excelencia en dicha villa, referida en esta
forma: Esto es que, en señal de la possessión civil, se puso un guante blanco en
su mano derecha y, en señal de la possesión de la jurisdicción criminal, mandó
a Josef Mota, nuncio predicho (sic) que plantase, como plantó, unas horcas, las
que inmediatamente dicho señor procurador, con su espada desenvainada, quitó
y derrivó, expresando seguidamente por tres veces:
«Viva el excelentísimo señor don Luis Joaquín Fernández de Córdova, duque de Medinaceli y vizconde de Cabrera y Bas», haviendo respondido lo propio
por triplicadas veces dichos magníﬁcos señores y demás personas que allí se
hallaban presentes, todas las quales cosas fueron practicadas quieta y pacíﬁcamente, sin contradicción de persona alguna.
De todo lo que, instando dicho señor procurador, fue llevado (sic) el presente auto, siendo testigos Francisco Barber y ………a Gelpí, para ello llamados,
y lo ﬁrman, conmigo, el escribano.
a. Mot amb correccions que el fan il·legible.
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El notari del terme del castell de Montclús, Gabriel Esteve
Martí, com que necessitava pergamí per a la coberta del seu llibre
de nòtules de 1596 a 1599, va tenir l’acudit d’emprar el plec d’un
vell còdex de la Instituta de Justinià, que, com a cosa inútil, hi devia
haver en un racó de l’escrivania. Aquest no era un cas insòlit, car
se’n dóna de semblants en altres notaries, puix la propagació dels
llibres impresos havia reduït els antics manuscrits a l’àmbit d’escassos erudits. Tal volta el que avui tenim per imperdonable salvatjada
permeté que com a mínim aquest fragment hagi pogut arribar ﬁns
als nostres dies. En un examen a fons de les diverses cobertes dels
protocols de Montclús, no hi hem pogut trobar cap més fragment del
mateix llibre. Altrament, tampoc no podríem discernir si aquell plec
continuava integrat en un llibre en el moment que el volgué aproﬁtar
el notari Esteve.
Es tracta d’una peça de pergamí que formava el plec extern d’un
quinternum. Es fa impossible conèixer-ne la mida originària després
dels retalls soferts per adequar-lo a la destinació que rebé més tard.
En l’estat actual, forma un conjunt de 425 × 555 mil·límetres, al qual
manca una part del costat inferior, que li fou estripada. Potser només
conserva la seva primigènia amplada al marge inferior del segon full,
que és d’uns 150 mil·límetres, sota la darrera línia escrita.
Per facilitar la descripció d’aquest fragment de còdex, identiﬁquem amb una A la cara externa del primer full del plec; amb la B, la
interna del mateix full; amb la C, la interna del segon full i amb la D,
l’exterior o darrera pàgina.
El text està distribuït en dos corondells per pàgina, cada un dels
quals amida 225 mil·límetres (vertical) × 60 mil·límetres (horitzontal) que contenen quaranta-sis ratlles d’escriptura.
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La lletra és la gòtica rodona textual, característica de ple segle XIV,
escrita en una tinta negra molt persistent i resistent a l’oxidació.
El redactat es presenta sempre seguit i no deixa mai la ratlla, ni
tan sols pels canvis de paràgraf ni de títol. Fins i tot la separació entre
les paraules és escassa, a vegades no n’hi ha, i aproﬁta els marges de
tal manera que ni respecta la divisió sil·làbica; així, anirem veient,
per exemple: d- abatur,1 p- atronos,2 n- ullis,3 p-lures,4 deb- ita,5 mandatum,6 m- andet,7 n- emo,8 h- abentem,9, probab- ilis.10
Les astes, tant superiors com inferiors, en b, l, ll, h, p, q, estan
tan poc ressaltades que sovint indueixen a confondre alguna paraula.
Tampoc no sobresurten astes ni corbes de les s llargues. Les s clàssiques coexisteixen amb les llargues, bé que aquestes les veiem amb
més insistència en les combinacions st, sc i si.
Prepondera la r rodona, tot i que també adopta la forma bíﬁda
en les combinacions rt, tr, ti i ri.
El senyal volat us hi és present en forma arcaïtzant. Els altres
senyals volats de ri, ir, er, re, ra, ua, es redueixen a ínﬁms guionets o
punts i, a voltes, també es fa semblantment amb el que haurien de ser
línies volades indicadores de contraccions o suspensions.
Els títols apareixen amb tinta vermella i lletra una mica més
arrodonida, mentre que els calderons que indiquen canvi de paràgraf
es van alternant entre el blau i el vermell.
En l’estat que es troba avui dia no presenta cap rastre de foliació
ni de reclam de peu de pàgina.
La cara A conté, ja començada, la part introductòria del títol VII
De successione libertorum del llibre III de la Instituta, i va continuant
ﬁns a la ratlla 22 del segon corondell de la cara B, on comença el títol
VIII, De assignatione libertorum, prop del segon paràgraf, on ﬁneix
el corondell. Manca, per tant, el que haurien ocupat els quatre plecs
interns del quinternum, que contenien el que quedava del títol VIII i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A, I, r. 17.
A. II, r. 36.
B. II, r. 39.
C. I, r. 32.
C. I, r. 45.
C. II, r. 26.
D, I, r. 10.
D. I. r. 19.
D. I, r. 24.
D. II, r. 35.
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els setze títols següents, amb els dos primers paràgrafs del títol XXV,
De societate. El text continua a la cara C amb el tercer paràgraf del
mateix títol ﬁns a la ratlla 19 del segon corondell, on comença el títol
XXVI, De mandato, i segueix ﬁns a l’acabament de la cara D, a l’inici
del paràgraf onzè.
Els habituals manuscrits del Corpus Iuris Civilis, inclosos els de
la Instituta, presenten el text dins un requadre central, envoltat de les
glosses, que ocupen tota la pàgina. Però ací, a la Instituta, hi apareix
a pàgina sencera, on s’inserí sense l’acostumada previsió de les glosses, de manera que ocupa els dos corondells de cada pàgina.
La inserció de la Instituta s’hi mostra una mica descurada i,
a més de les transposicions corrents, presenta diverses confusions
de mots, tal volta fruit d’una escriptura al dictat. Presenta moltes
divergències amb el text receptum vulgaritzat de les Institutionum dni.
Iustiniani, que ací recollirem a manera d’aparat crític a continuació
de la transcripció del respectiu corondell.
Si les característiques paleograﬁcodiplomàtiques d’aquest fragment poden induir a pensar en una seva possible procedència itàlica,
hom hi veu encara més la ﬁnalitat didàctica del manuscrit, fruit de
còpia de qui s’iniciava en l’estudi del dret.
A aquell text, originalment sense glosses, un segle després s’intentà incorporar-n’hi de marginals, que, escrites en lletra humanística catalana de ben entrat el segle xv, afecten tan sols les que convencionalment designem per cara A i cara B, però la lectura n’esdevé
pràcticament impossible, en part per l’oxidació i en part per l’esvaniment de la tinta, tot i que, en el nostre intent, hem fet ús de la llum
negra (o de Wood) que fa visible l’espectre electromagnètic, cosa que
ens ha permès transcriure només alguna paraula.
Donem una transcripció d’aquest fragment de còdex inserint,
respectivament, a continuació del text en cada una de les cares, la
sumària anotació diplomaticopaleogràﬁca, seguida de la col·lació de
les variacions de la versió recepta de la Instituta.
Per separat, intentem transcriure, ﬁns on resulta raonablement
possible, les temptatives d’anotació marginal que afecten les cares A
i B del primer full del plec.
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TRANSCRIPCIÓ-FRAGMENTS
Cara A, columna I

5

10

15

20

25

30

patronus ius esset. Et si quidem
de ex naturalibus liberis aliquem
heredem suum reliquisset
nulla uidebatur querela. Si
uero adoptiuus ﬁlius fuisset
aperte iniquum erat, nichil iuris patrono suo superesse. Qua de
causa postea pretoris edicto hec
iuris iniquitas emendata est.
Siue enim faciebat de testamentum libertus uidebatur ita testari, uidelicet cum nemine in
liberorum naturalium relinqueret ut patrono partem dimidiam suorum bonorum relinqueret, et seruatur nichil aut minus
partis dimidie relinquerat dabatur patronus contra tabulas testamenti partis dimidie bonorum possessio. Siue
intestatus mouebatur suo
herede relicto. . . . . . . . . .
tur patrono eque contra hunc
suum heredem partis dimidie bonorum possessio. § Prodesse autem liberto solebant
ad excludendum patronum
pa- . . . naturales liberi non solum
illi quos in potestate tempore mortis habebant, set etiam
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emancipati et in adoptioni
datis, si modo ex aliqua parte seu
parti heredes erant, aut preteriti
contra tabulas bonorum possessionem ex edicto petierant,
nam exheredati nullo modo
repellebant patronum. § Postea lege Papia aucta sunt
iura patronorum qui locuplectiores libertos habebant,
cautum est enim ut ex bonis eius qui sextertiorum C milium patrimonium reliquerrit et pauciors quam tres liberos habebat siue testamento
facti siue ab intestato mortum

1. patronus] patrono / ius] iuris
2. suum heredem transp.
5. foram.
6 spc. | fuisset] esset
12. videlicet cum nemine in liberorum naturalium relinqueret om.
15. bonorum suorum transp.
16. et servantur] et si autem
17. bonorum possessio om.
19. parte] partis
20. dimidia] dimidie
22. dissip. 17 spc.
23. eque patrono
25. § rubr.
29. illi om.
30. mortis tempore transp.
31. adoptionem
32. parte] seu parti
33. heredes] scripti add.
37. § caerul.
38. ad aucta.
43. sextertium / reliquerit
44. et] in add.
45. sive] iis add.

Cara A, columna II
us erit, dimidia uel tertia patrono debebatur. § Itaque cum unum
ﬁlium ﬁliamue heredem reliquerit libertus, perinde pars dimi5 die pa-. . . . . . debebatur ac si is sine
ullo ﬁlio ﬁliaue intestatus decessisset cum duos duasue heredes reliquerat, tertia pars debebatur patrono. Si tres reliquerat
10 repellebatur patronus. Set nostra constitutio quam pro hominum
notione greca lingua compendi-
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45

osso tractatus habito composuimus
ita huiusmodi causas difﬁniuit, ut si quid libertus uel liberta minores centenariis sint, idest minorem C aureis habent substantiam.
Sic enim legis Papie summam interpretati sumus ut pro mille sexterciis unus aureus computeratur,
nullum locum habeat patronus in
eorum successionem si tamen testamentum quidem fecerit. Si
autem intestati decesserint nullo libertorum relicto tunc patronatus ius quod erat ex lege XII Tab[ularum] integrum reseruauit. Cum uero
maiores centenarii sint si heredes uel bonorum possessores liberos
habent siue unum siue plures cuiuscumque sexus uel gradus ad eos
successionem parentum deduximus omnibus patronis una cum
progenie sua semotis. Siue autem
sine liberis decesserint, siquidem intestati, ad omnem hereditatem patronos patronasque uocabitur.
Si uero testamentum quidem fecerint patronis auten uel patronas preterierant cum nullos liberos habuerant uel habentes liberos eos exhedebaderunt uel mater siue . . . . . . .
naternus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
possent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
testam- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. erat / dimidia vel tertia] virilis pars
2. § rubr. | deberetur
/ quum
4. reliquerat
5. foram. 7 spc. | debebatur patrono transp.
6. intestAtus om.
7. quum
9. patronus
12. natione
15. quidem
17. habeant
1820. sesterciis 20. computetur
23. quida om.
27. quum
28. centenariis
30. habeant
32. parentum
33. patronis omnibus transp.
34. sua

nt
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progenie transp.
37. vocavimus
39-40. preterierint
40. quum
40-41. haberent
41. liberos om.
42. disrump. 8 spc.
42-43. exheredaverint
43. disrump. 20 spc.
44. disrump. 25 spc.
45. disrump. 26 spc.
46. disrump. 26 spc.

Cara B, columna I

5

10

15

20

25

30

contra tabulas, non dimidiam
ut ante, set tertiam partem bonorum patroni patrone ne liberti
consequentur uel quod eis ex constitutione contra par- . . . . . . . . . si
quando minus tertia parte bonorum
libertus libertaue eis reliquerit, ita
sine honere ut nec liberis liberte libertique ex ea parte legata uel fideicommissa prestentur. Sed ad coheredes uel
honus redundaret. § Multos aliis casibus a nobis in prefata constitutione congregatis, quos necessarios esse ad huiusmodi iuris dispositionem prospeximus ut tam patroni patroneque, quam liberi eorum non qui
ex transuerso latere ueniunt usque
ad quintum gradum ad successionem liberorum uocentur, sicut
ex nostra constitutione intelligendum est, ut si eius patroni uel patrone uel duorum duarumue plurunue sint liberi qui proximior estad liberti seu liberte uocatur successionem et in capita, non stirpes, diuidatur successio eodem modo
quibus qui ex transuerso latere eueniunt seruando. Pene enim consonantia iura ingenuitatis et libertinitatis in successionibus fecimus.
Set hec de iis libertinis hodie dicenda sunt, qui in ciuitatem Romanam peruenerunt cum nec sint
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alii liberti simul et dedititiis et latinis sublatis cum latinorum legitime successiones nulla penitus
erant qui licet ut libere uitam suam
peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simmul animam atque libertatem amitte40 bant et, quasi seruorum, ita et bona eorum iure qodam modo peculii ex
. . . . . . . . . . . manumissores detine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is consulto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t liberi m45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . natum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redibus
35

3. patroni
patrone
ne
liberti
om.
4. quod]
decet
add. / eis]
iis.
5. disrump. et dissip. 10 spc.
6-7. bonorum] suorum add.
7. libertave]
vel
liberta / eis]
iis
8. onere
8-9. liberti
liberteve
11. §
rubr.
15. perspeximus
16. eorum]
nec
add.
17. veniunt]
servando
add.
20. nostra] ea
21. eiusdem
23. liberi] sint add.
27. quibus] et in
iis
27-28. veniunt
33. quum / sunt
35. quum
40. ibi]
ita
42. disrump.
8
spc.
43. disrump.
16
spc.
44. disrump.
18
spc.
45. disrump. 19 spc.
46. disrump. 19 spc.

Cara B, columna II
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in bonis libertorum preponentur
Quibus superuenit etiam diui
Traiani ecdictum quod eundem
hominem si inuito uel ignorante patrono ad ciuitatem
uenire ex benefitio principis
festinaba, faciebat quidem romanum uirum latinum autem
morientem. § Set ex nostra
constitutione propter huiusmodi
conditionis uices et alias dificultates cum ipsis latinis etiam
legem Iuniam et senatusconsultum Largianum et edictum
diui Traiani in perpetuum dele-
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ri censemus ut omnes liberti
ciuitate romana fruantur, et
mirabili modo quibusdam adietionibus ipsas vias que in
latinitatem ducebant ad ciuitatem romanam capiendam
transposuimus. De assignatione libertorum. In summa quod
ad bona libertorum pertinet
ammonendi sumus senatum
consuisse ut quamuis ad omnes
patroni liberos qui eiusdem gradus
sunt, equaliter bona libertorum
pertineant, tamen licere parenti
uni ex liberis patroni assignare
libertum post mortem eius
solus is patronus habeatur, cui
assignatus est, et ceteri liberi qui ipsi quoque ad eadem bona nulla assignatione interueniente pariter
administrerentur, nichil iuris in
hiis bonis habent, set ita demum
pristinum ius recipiunt, si is
cui assignatus est decesserit nullis libertis relictis. Nec tantum
libertum set etiam libertam et
non tantum filio nepotiue,
set etiam filie neptiue assignare permittitur. § Datur autem
hec assignandi facultas ei cum
duos pluresue liberos in pote-

1. libertorum] latinorum / preponarentur
7. virum civem romanum
8. autem] vero
9.
§ rubr. | set] ex add.
11. conditionis
16. censuimus
22-23. De assignationem libertorum rubr.
24. pertinet
om.
26. censuisse om.
30. patroni]t om.
37. iis / habeant
38. recipiant
40. liberis
42. neptive
44. § rubr.
45. cum] qui
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§ Illud quod expeditum est si in
una causa pars fuerunt expressa
ueluti in solo lucro uel in solo
dampno, in altera uero amissa
in eo quoque quod pretermissum est
eandem partem seruari. Manet
autem societas eo usque donec
in eodem consensu perseuerauerit,
ac cum alicuius renunciauerit
societati soluitur societas. Set
plane si quis renunciauerit in
hoc callide societati, ut obueniens aliquid lucrum solus habeat ueluti si totorum bonorum
sociis cum aliquo heresc esset relictus in hoc renunciauerit societati ut hereditatem solus
lucrifaceret, cogitur hoc lucrum
communicare. Si quid uero aliud lucrifaceret quod non callide captauerat ad ipsum solum
pertinet. Si uero cui renunciatum est quidquid domino post
renunciatam societatem acquiritur soli conceditur. Soluitur autem adhuc societas
morte socii, quia qui societatem
contrahit certam personam
sibi eligit. Set si consensu plurium societas coita sit, morte unius socii soluitur etsi plures supersint nisi in coeunda societate aliter conuenerit.
§ Item si alicuius rei contracta
societas sit, et finis negocio impositus est finitur societas.
§ Publicatione quoque distrahi societatem manifestam
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1. §
nuntiaverit
add.
15.
crifaciat /
add.
34.
41. locum
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est scilicet si uniuersa socii bona
publicentur. Nam cum in
eius loca alius succedit pro mortuo habetur. § Item si quis ex
sociis mole debiti pregrauatus bonis suis cesserit et ideo
propter publica aut priuata debita substantia eius ueniat soluetur

rubr. | Illud] quod add.
9. ac cum alicuius] at quum aliquis / re10-11. solvitur societas sed plane om.
12. callide] in hoc renuntiaverit
socius quum / cum] ab add. / heres.
18. lucrifaciat
20. lucallide om.
23. domino] omnino
26. autem om.
29. set] et
§ rubr.
37. caerul.
38. manifestum
39. bona socii transp.
42. § rubr.
46. veneat

Cara C, columna II
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societas, set hoc casu si adhuc consentiant in societatem noua uidetur societas incip- . . . . . . . . -s socio utrum eo nomine tantum
teneatur pro socii actione, si quid
dolo commiserit, sicut is qui deponi
apud se passus est, an etiam culpe et desidie atque negligentie nomine,
quesitum est. Placuit tamen etiam
cupe nomine teneri eum. Culpa autem non ad exactissimam
diligentiam dirigenda est. Sufficit enim talem diligentiam in
rebus communibus socium adhibere, qualem suis rebus adhibere
solet. Nam qui parum diligentem socium sibi assumit de se queri debet, hoc est sibi imputare
debet. De mandato. R.
Mandatum contrahitur quinque
modis, siue sua tantum gracia,
aliquis tibi mandet, siue sua et
tua, siue aliena tantum, siue sua

414

J. M. PONS I GURI
25

30

35

40

45

et aliena, siue tua et aliena. At
si tua tantum gracia tibi mandatum sit superuacuam est mandatum et ob id nulla ex eo obligatio nec mandati inter uos actio nascitur. § Mandantis tantum gracia interuenit mandatum, ueluti
si quis mandet ut negocia eius gereres, uel ut fundum ei emeres,
uel ut pro eo sponderes. § Tua gracia et mandantis ueluti si mandet
tibi ut pecuniam sub usuris crederes ei, qui in rem ipsius mutuaretur, aut si uolente te agere cum
eo ex fideiussoria causa mandet
tibi ut cum reo agas periculo mandantis uel ut ipsius periculo stipuleris
ab eo quem tibi delegauerit in id
quod tibi debuerat. § Aliena autem causa interuenit mandatum,
ueluti si tibi mandet, ut Titii negocia gereres uel ut Titio fundun
emeres uel ut pro Titio sponderes.

3. disrump. 6 spc.
5. socio
8. et] idest
9. placiuit] prevaluit
14. communibus rebus transp.
15. adhibere socium transp.
18. debet
om.
19. De mandato rubr.
20. Mandatum rubr.
29. § rubr.
31. quis]
tibi add.
33. § caerul.
41. deleget
42. § rubr.

Cara D, columna I

5

Sua et aliena ueluti si de comunibus suis et Titii negociis gerendis . . . . . . . . -ndet uel ut sibi et Titio
fundum emeres, uel ut pro eo
et Titio sponderes. § Tua et aliena, ueluti si tibi mandet ut Titio sub
usuris crederes quodsi sine usuris
credideris aliena tantum gracia interuenit
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mandatum. § Tua gracia interuenit mandatum ueluti si tibi mandet peccunias tuas potius
in emptiones prediorum colloces quam feneres uel econtrario
ut peccuniam tuam potius feneres quam in emptiones prediorum
colloces. Cuius generis mandatum magis consilium est, quam
mandatum, et ob id non est obligatorium, quia ex consilio nemo obligatur etiam si non expediat ei cui mandatum liberum cuique sit apud se explorare
an expediat consilium. Itaque
si occiosam peccuniam domi te habentem hortatus fuerit aliquis,
ut rem aliquam emeres uel ea
crederes, quamuis non expediet eam tibi emisse uel credidisse,
nom tamen tibi mandati tenetur.
Et adeo hec ita tibi sunt ut quesitum sit an mandati teneatur
qui mandauit tibi ut Titio pecuniam fenerares set obtinuit
Sabini sententia obligatorium esse
in hoc casu mandatum quia non
aliter Titio credidisses quam si tibi mandatum esset. § Illud quoque mandatum non est obligatorium, quod
contra bonos mores est, ueluti si
Titius de furto aut dampnus faciendo aut de iniuria facienda tibi
mandet. Licet enim tibi penam
illius nomine facti prestiteris, non
tamen ullam habes aduersus Titium
actionem. § Is qui exequitur
mandatum non debet excedere
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2-3. negotia gerenda
3. disrump. 6 spc.
5. § rubr. | et Titio
om.
7. quodsi] ut add.
8. crederes
9. § caerul.
11. mandet] ut add.
11-12. in emptiones potius transp.
12. potius] prediorum add.
13. econtrario] ex diverso
14. peccuniam tuam ut om.
14-15. fenera potius transp.
19. nemo ex consilio transp.
21. cui] quum / cui] dabitur add. / mandatum om.
26. eam
28. tibieam transp.
30.
tibi om.
37. § rubr.
40. dampno
43. illius] istius / facti nomine transp
45. § caerul.

Cara D, columna II
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fines mandati, ut ecce si quis
usque ad centum aureos mandauerit tibi ut fundum emeres
uelut pro Titio sponderes neque
plures emeris debes, nec in ampliorem peccuniam fideiubere; alioquin non habebit cum
eo actionem mandati, adeo quidem, ut Sabino et Cassio placuerit, etiam si usque ad C aureos
cum eo agere uelis, initituliter te
acturum. Set diuerse scole actores recte usque ad C aureos
te acturum existimant, que
sententia sane benignior est.
§ Quod si minores emeris habebis scilicet cum eo mandati actionem quoniam qui mandat ut sibi C aureorum fundus emeretur, is utique mandasse intelligitur ut minoris, si posset, emeretur. § Recte quoque mandatum si quoque contractum si dum
adhuc integra res sit reuocatum
fuerit euanesvit. Item si adhuc
integro mandato mors alterius
interueniat, idest uel eius qui mandauerat uel eius qui mandatum
susceperit soluitur mandatum.
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Set utilitatis causa receptum est
ut si mortuo eo qui mandauerat, tu ignorantis eum decessisse, exequutus fueris mandatum,
posse te agere mandati actione: alioquin iusta et probabilis ignorancia dampnum tibi afferret. § Et huic simile est quod placuit nobis si
debitores manumisso dispensatore Titii per ignoranciam liberti liberato soluerint, literari eos
quum alioquin stricta iuris
ratione non possent liberari,
qui alii soluissent quam cui soluere debuerint. § Mandatus
non suscipere cuilibet liberum est
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35

40

45

1. finem
5. pluris emere / nec] neque
7. habebis
8. mandati
actionem transp.
11. inutilitiler
12. set om.
13. auctores
16. § rubr.
17. mandati om.
22. § caerul.
23. mandatum] contractum add.
26. alterutrius
28. mandaverit / eius] illius
31. qui] tibi add.
32. ignorans
36. tibi om.
37. § rubr.
38. placuit] nobis add.
41. ignorantiam] liberti
add.
44. quia
45. § caerul.
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