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PRESENTACIÓ 

Del dia 20 al 23 de setembre de 1993 se celehrà a la ciutat de Solsona, 
coincidint amb el IV Centenari de l'erecció de la seva diòcesi, el Primer 
Congrés d'Història de l'Església Catalana des dels orígens fins ara. Els seus 
organitzadors foren la Facultat de Teologia de Catalunya, la Bihlioteca Balmes 
i l'Arxiu Diocesà de Solsona, i els patrocinadors, la Generalitat de Catalunya, 
la Conferència Episcopal Tarraconense i la Unió de Religiosos de Catalunya. 

En publicar les actes del Primer Congrés d'Història de l'Església Catalana 
-que veieren ja la llum mentre s'estava celebrant- la nostra revista pretén cie 
contribuir a donar-li un ressò més ampli mercès a l'intercanvi que manté amb 
d'altres revistes d'àmbit internacional. La direcció d'Analecta Sacra 
Tarraconensia, fent aquest esforç editorial, creu que són servits igualment els 
objectius d'aquesta revista especialitzada en estudis de la història cie l'Església 
en l'àmbit que li és peculiar. 

Amb l'aparició d'aquests dos volums, Aualecta Sacra Tarraconensia s'a
vença a complir un dels desigs que foren expressats diverses vegades en el 
transcurs del Congrés quan hom demanava que aquesta publicació servís 
com a òrgan de difusió del treball d'investigació sobre la Història de 
l'Església, especialment la de les diòcesis de la Tarraconense. 

Analecta Sacra Tarraconensia, en la mesura de les seves possibilitats, vol
dria coadjuvar a fer possible dos altres desigs manifestats en el Congrés: la 
fundació d'un Institut d'Història Eclesiàstica de Catalunya, facilitant -per pa1t 
nostra- la seva lahor de divulgació i cooperant així a l'elaboració d'una gran 
Història de l'Església Catalana. 

Finalment, Analecta Sacra Tarraconensía, que s'ocupa també cie la 
Història cie l'Església arreu on s'ha fet present, se suma a la iniciativa que pro
posà durant el Congrés el pare Miquel Batllori: la creació d'una Subcomissió 
Catalana que, a través cie la Comissió Espanyola, pogués formar part de la 
Comissió Internacional d'Història Eclesiàstica Comparada. D'aquesta manera 
es clonaria certament una gran projecció internacional als estudis de la 
Història de l'Església a Catalunya. 

Ramo11 Corts i Bla)! 
Director d'A1wlecta Sacra Tarracone11sià 





CONFERÈNCIA PRONUNCIADA PER 
JOSEP BENET, 

DIRECTOR DEL CENTRE D'HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA, 

A L'ACTE INAUGURAL DEL I CONGRÉS 
D'HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA CATALANA, 

EL 20 DE SETEMBRE DE 1993, CELEBRAT A SOLSONA. 

M'ha estat fet l'honor d'invitar-me a pronunciar la conferència inaugural 
d'aquest I Congrés d'Història de l'Església Catalana. Agraeixo moltíssim 
aquest honor, que sé que dec al fet d 'ocupar el càrrec de director del Centre 
d 'Història Contemporània de Catalunya, car sóc plenament conscient que, 
entre les persones inscrites en aquest Congrés, n 'hi ha que podrien ocupar 
aquest lloc, en aquest acte inaugural, amh majors mèrits i coneixement que 
jo. Parlaré, doncs, des de la perspectiva que em facilita l'exercici d 'aquest 
càrrec. Però, a més, també, des de l'experiència adquirida en una ja llarga 
vida, durant la qual he viscut directament una part d 'aquesta història de 
l'Església Catalana, la més recent, indosos els anys més dramàtics i difícils. 
He de dir que el fet d'haver viscut aquests anys no m'ha impedit d 'aportar la 
meva contribució a un millor coneixement d'alguns episodis d'aquesta part de 
la història de l'Església Catalana, ans el contrari, m'ha facilitat la seva conei
xença i comprensió. 

Confesso que no fou fins que ja em trobava al llindar cie la quarantena 
quan vaig començar a treballar en el camp cie la historiografia, i precisament 
en el camp de la història religiosa de Catalunya. Fou, concretament, a finals 
dels anys cinquanta, amb motiu de l'organització d'un d'aquells cicles cie con
ferències que se celebraven clandestinament en el Casal cie Montserrat, de 
Barcelona. No havent trobat una persona que acceptés d 'exposar el tema 
"Maragall i la Setmana Tràgica", que constava en el programa sobre història 
contemporània de Catalunya que s'havia preparat, com a organitzador del 
cicle em vaig veure obligat a assumir personalment la seva exposició. 

Professionalment aliè al camp de la historiografia, em va semblar que seria 
fàcil de preparar-lo, en el pla de divulgació que tenien aquelles conferències, 
car creia que sobre un tema tan important, com era el cie la Setmana Tràgica, 
i tan interessant, com era la posició del poeta Joan Maragall, amb el seu escrit 
"L'Església cremada", trobaria bibliografia més que suficient per a preparar 
ràpidament la conferència. Tanmateix, no fou així. Immediatament vaig cons
tatar que, si bé existia una bibliografia força abundant sobre l'anomenada 
Setmana Tràgica del juliol del 1909, pràcticament tota havia aparegut arran 
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d'aquests fets i era frnit de l'apassionament dels uns i dels altres: era una lite
ratura de combat. Més encara: sobre la posició de Joan Maragall davant els 
fets, només se'n trobaven notícies disperses; no existia cap treball que l'estu
diés. Aquest fet era lamentable, car si els escrits de Maragall sobre la Setmana 
Tràgica haguessin estat obra d'un escriptor catòlic francès, per exemple, hau
rien estat coneguts internacionalment. 

Vaig comentar amb el meu amic Jaume Vicens i Vives aquestes mancances 
que constatava en el camp de la història general de Catalunya i de l'Església 
Catalana, en particu\ar. I Vicens, que era un gran historiador i, en aquells anys 
cinquanta, alhora, un entusiasta estimulador d'activitats al servei del redreça
ment cultural de Catalunya, m'estimulà a continuar estudiant el que era el 
tema de la meva conferència. I així vaig redactar la meva primera obra 
d'història, Maragall i la Setmana Tràgica, que havia de ser premiada per 
l'Institut d'Estudis Catalans, l'any 1961, a proposta d 'un jurat format per Jordi 
Rubió, Ferran Soldevila i Ramon Aramon. 

La llarga redacció d'aquesta obra em va fer adonar, que la gran pietat de la 
nostra història nacional, utilitzant la famosa frase de Rovira i Virgili, del 1924, 
també es podia aplicar a la història cie l'Església de Catalunya, molt especial
ment en aquells anys cinquanta, posteriors a l'acabament de la guerra civil. 

Era natural que fos així, car aquella guerra civil, amb les seves conseqüèn
cies, havia interromput, entre moltes altres coses, els estudis sobre la història 
cie l'Església de Catalunya. Uns estudis que abans de la guerra començaven a 
tenir importància. Aquests estudis formaven part de la renaixença lingüística, 
cultural i nacional catalana iniciada, a finals del segle passat, gràcies a l'impuls 
de l'ideal catalanista. 

L'any passat, amb motiu de la celebració del centenari de les Bases de 
Manresa, vàrem poder recordar la importància decisiva d'aquelles generacions 
de catalans que, a partir de finals del segle XIX, varen lliurar-se a la tasca de 
constrnir una Catalunya moderna i oberta al món. Quina mena de miracle no 
va fer aquella gent! Gaziel ho recordava quan escrivia que eren gent tan plena 
cie defectes com vulgueu, però que varen fer sortir flors en ple desert. Ells 
amb entusiasme i voluntarisme crearen les bases polítiques i culturals de la 
Catalunya moderna. Bona part de les infrastrnctures de la Catalunya actual és 
obra d'aquelles generacions, realitzada durant la quarantena d 'anys que trans
corren des del temps de les Bases de Manresa fins a l'esclat de la guerra civil. 
Enric Prat de la Riba remarcà la transcendència històrica de l'obra d'aquelles 
generacions, en afirmar que no passaren inútilment per la terra catalana, car 
havien lluitat i fet obra pròpia i fecunda, i que per això tindrien un nom en 
les genealogies cie la pàtria. 
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En aquesta tasca decisiva per consolidar la Renaixença catalana, hi va par
ticipar una bona part de l'Església de Catalunya. A finals de segle havia 
començat a quedar enrera l'integrisme del vuit-cents i les posicions bel·lige
rants de les guerres carlines, bé que encara influïen en alguns sectors tanma
teix cada vegada més minoritaris. Així mateix, aniria quedant enrera la grisor 
intel·lectual predominant en el món eclesiàstic català del vuit-cents. I, com ha 
escrit l'historiador Josep Massot, al costat de l'aportació de l'estol d'eclesiàstics 
poetes, presidits per Verdaguer, "apareixerà tot un altre estol (. .. ) de sacerdots 
filòsofs, teòlegs, escripturistes, liturgistes o simples pastors, que intenten 
donar una resposta cristiana i catalana als nous problemes i a les noves 
exigències del temps. Potser no sempre ho aconseguiren (. .. ) però el fet és 
que nosaltres encara vivim en bona part del seu esperit i dels seus esforços". 

És cert. Sorprèn avui constatar la tasca que es realitzà des de finals de 
ºsegle per aquella gent d'Església fins al 1936. És a dir, en només una quaran
tena d'anys. Període molt curt, si tenim en compte que, des de la desaparició 
del general Franco, ja n'hfln transcorregut gairebé vint. Partint de l'esmentada 
grisor cultural del vuit-cen.ts , amb entusiasme i voluntat, es realitzà una tasca 
important en diversos camps. Torras i Bages, per exemple, intervindrà en la 
fundació del Cercle Artístic de Sant Lluc i de l'Acadèmia Catalana de la 
Congregació Mariana de Barcelona, i l'any 1899 fundarà la Lliga Espiritual de 
la Mare de Déu de Montserrat, mentre dotava el país de la seva obra La tra
dició catalana. I es fundarà el Foment de Pietat Catalana, que tanta 
importància tingué en la catalanització del país, realitzant una tasca editorial 
impressionant. Recordem la importància del moviment litúrgic i el gregoria
nisme, els quals arribaren a ser perseguits per la dictadura de Primo de Rivera 
i, després, en temps del general Franco, com a manifestacions de "separatis
me" . Un dels objectius d'aquella Renaixença del país era aconseguir de supri
mir totes les mancances heretades dels segles de decadència. I, així, es treba
llava per posar al dia els es.tudis bíblics, a Catalunya, i es posava en marxa la 
publicació de la Bíblia en català, per diverses raons, en dues edicions, la de 
Montserrat i la patrocinada per la Fundació Bíblica Catalana. El monestir de 
Montserrat, convertit en un autèntic fogar de cultura catalana, sota l'abat 
Marcet, a més de significar-se per les seves publicacions i la tasca d'alguns 
monjos, com el pare Anselm Albareda i el pare Gregori Sunyol, dotarà el país 
d 'una nova i gran Biblioteca. El jesuïta pare Ignasi Casanovas, alhora, crearà 
la Biblioteca Balmes, l'any 1923, al centre de Barcelona, i es mantenen biblio
teques tan importants com la Borja, de la Companyia de Jesús, i la del 
Seminari de Barcelona, així com les d'alguns altres Ordes i Congregacions 
religiosos . I s'editen revistes tan importants com l'Analecta Sacra 
Tarraconensia (1925), publicada per la Biblioteca Balmes, Estudis 
Franciscans (1907); Criterion (1925), ambdues fundades pel P. Miquel 
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d 'Esplugues ; La Paraula Cristiana (1925) , fundada i dirigida per Carles 
Cardó; Analecta Montserratensia (1917) fundada pel pare Anselm Alhareda, 
per exemple. 

L'Església Catalana, amh el cardenal Vidal i Barraquer davant, havia accep
tat el règim republicà i autonòmic. Més encara, el Dr. Lluís Carreras, per 
encàrrec del cardenal, havia treballat amb intel·ligència per arribar a una ente
sa amh la República , enfront de la posició d'un cardenal Segura . Abans, 
durant la Dictadura de Primo de Rivera, algunes personalitats de l'Església 
Catalana havien patit persecució per Ja seva defensa de la catalanitat. 

Molta era, doncs, la tasca positiva que s'havia fet a l'Església Catalana des 
de finals de segle. Però no havia tingut prou durada, ni havia estat suficient
ment àmplia, per a modificar tot el que calia de la situació heretada del segle 
XlX. Les mancances eren sobretot en el camp social. El canonge Carles Cardó, 
coratjosament, ho denunciava en el seu assaig "La moral de la derrota'', publi
cat arran del resultat cie les eleccions del 16 de febrer de 1936. Però res no 
podia fer preveure ni justificar el que s'esdevindria només quatre mesos des
prés de publicar aquest escrit. 

••• 

Al juliol del 1936, l'alçament militar devastava l'oasi que, en el territori de 
Ja República espanyola, era la Catalunya autònoma, segons es deia en aquell 
temps, pel contrast que existia entre l'ordre que regnava al Principat i el 
desordre que predominava a Madrid i a bona part del territori de la República. 
L'alçament militar a Barcelona fou vençut, però provocà una situació caòtica 
gravíssima. I en aquesta situació començà immediatament una terrible perse
cució religiosa que duraria uns nou mesos, és a dir, pràcticament fins als Fets 
de Maig del 1937. En aquesta persecució es destrnïa i feia desaparèixer tot 
allò que tingués relació amb el catolicisme. La gran majoria dels edificis reli
giosos del Principat foren saquejats, incendiats o enderrocats, i així es perdé 
una bona part del patrimoni artístic i documental de Catalunya i més de dues 
mil persones, homes i dones d'Església, eren assassinades al Principat. A 
aquest nombre impressionant de víctimes mortals , cal afegir-hi el d 'aquells 
laics assassinats per ser coneguts com a membres d 'associacions catòliques 
com, per exemple, de Ja Federació de Joves Cristians de Catalunya (F.J.C.). 

Unes remarques cal fer: a) aquella persecució es va fer contra una Església 
Catalana que, en la seva major part, havia superat l'integrisme del segle XIX, 
que acatava i respectava les institucions republicanes i autonòmiques i vivia 
un procés de modernització. Una Església, no cal ohlidar-ho, algunes persona-
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litats de les quals s'havien enfrontat a la passada Dictadura de Primo de 
Rivera; b) des del primer moment, l'Església Catalana i els seus membres 
foren tractats indiscriminaclament com a enemics a abatre, sense ni tan sols 
concedir-los la possibilitat de prendre posició pública, ni col·lectiva ni indivi
dual, davant el fet de l'alçament militar; c) la persecució era contra una 
Església Catalana que no havia participat, en absolut, en la preparació i realit
zació de l'alçament militar; d) la persecució fou total. No fou com la cie la 
Setmana Tràgica del 1909, amb incendis d 'algunes esglésies i convents, però 
sense gairebé víctimes, ni tampoc com la del 1835 dirigida únicament contra 
els religiosos regulars i els seus convents. Fou molt més que una mera explo
sió d'anticlericalisme. Fins i tot es va fer desaparèixer oficialment de la topo
nímia catalana tot allò que es referís al catolicisme, com les denominacions 
de les poblacions catalanes que tenien noms del santoral catòlic; e) amb la 
persecució s'intentava de fer desaparèixer del tot a Catalunya, i per sempre, 
la religió catòlica. El dirigent del P.O.U.M., conseller que fou del govern de la 
Generalitat (de setembre a desembre cie 1936), Andreu Nin, declarava: "El 
problema de l'Església ( ... ) nosaltres l'hem resolt anant a l'arrel. Hem suprimit 
els sacerdots, les esglésies i el culte''. Aquesta supressió no distingia entre 
catòlics progressistes i integristes. Ni entre catòlics re publicans o facciosos; t) 
els assassinats, iniciats al juliol de 1936, duraren fins als Fets cie Maig cie 1937; 
i, g) per què a la Catalunya autonòma no s'arribà a impedir i acabar amb 
aquesta persecució i aquests assassinats, com es va fer a Euzkacli? l, final
ment, aquella persecució religiosa, que afectà una gran part cie la societat 
catalana, autènticament demòcrata i catalanista, contribuí moltíssim a la pèr
dua de la guerra per la Catalunya autònoma. 

Hem de dir que la persecució religiosa no distingia entre catò lics que es 
declaren fidels a les institucions republicanes i autonòmiques i els que poden 
ser considerats addictes als militars rebels. Així eren assassinats nombrosos 
militants de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, el moviment cie 
joventut més nombrós i organitzat del país, i àdhuc membres del partit d'ins
piració demòcrata-cristiana, Unió Democràtica de Catalunya, e l qual havia 
declarat públicament la seva fidelitat a les institucions legals , clavant l'alça
ment militar. Un fet extraordinàriament significatiu és que un dels màxims 
dirigents d 'aquest partit, Manuel Carrasco i Formiguera, que havia estat 
empresonat durant la Dictadura de Primo de Rivera, que havia estat membre 
del govern de la República Catalana, proclamada per Francesc Macià e l 14 
d'abril de 1931 i diputat a les Coits Constituents, i que després del 19 de julio l 
havia estat nomenat assessor del Conseller cie Finances de l Govern de la 
Generalitat, essent perseguit a mort, com a catòlic, es veia obligat a marxar 
de Catalunya. I dirigint-se per mar a Euzkadi fou fet presoner pe ls franquistes 
i afusellat per ordre del general Franca, com a catalanista fidel a la Re pública. 

La persecució re ligiosa -gene ral en to t el te rritori repuhlic~1 llevat e l 
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d'Euzkadi- va facilitar als militars alçats contra la República i l'autonomia de 
Catalunya que poguessin presentar-se com a defensors de l'Església i del cato
licisme, fins a arribar a qualificar de "cruzada" un moviment que, en els seus 
inicis, com palesen els discursos inicials dels militars revoltats i la personalitat 
d 'alguns dels seus caps, no tenia cap objectiu religiós. 

L'impacte d'aquella persecució religiosa, tan despietada com injusta, afectà 
molt especialment els eclesiàstics que més havien trebàllat a favor d'una 
Església Catalana més oberta i progressiva. L'impacte encara fou major perquè 
ells ignoraven que en la zona franquista havia existit una persecució semblant 
i fins i tot pitjor, bé que de signe contrari. Aquell impacte marcà la vida i 
obres posteriors de molts d 'ells. Alguns, amb el temps, aconseguiren d 'allibe
rar-se'n. Altres, no. 

Honora l'Església Catalana que fos la seva més alta personalitat, el carde
nal Vidal i Barraquer, la jerarquia eclesiàstica que, des de l'exili, sabés inter
pretar més evangèlicament la tragèdia de la guerra civil i que, ja en plena 
guerra, prediqués la reconciliació dels combatents. Per haver-ho fet, i per la 
seva defensa de la catalanitat, un cop acabada la guerra, els vencedors el con
demnaren a continuar a l'exili, on morí, ara acaba de fer cinquanta anys . 

••• 

La guerra civil, amb la persecució religiosa, truncà aquell procés positiu i 
esperançat de l'Església de Catalunya, que tant contribuïa a la vida cultural 
nacional catalana. I, per tant, també als estudis sobre la història de l'Església 
Catalana. Precisament, entre les víctimes mortals d'aquella persecució s'hi tro
baven alguns dels eclesiàstics que més havien treballat al servei de la cultura. 
Deixeu-me recordar almenys dos noms. El pare Martí de Barcelona, caputxí, 
impulsor cultural, assassinat el 20 de desembre de 1936. I el pare Ignasi 
Casanovas, jesuïta, el creador de la Biblioteca Balmes, l'home capaç d'editar 
els 33 volums de les Obres Completes de Jaume Balmes (del 1925 al 1927) i 
de redactar l'obra Balmes, la seva vida, el seu temps i les seves obres, en 
tres volums, l'any 1932, l'autor de Josep Finestres, estudis biogràfics ... 
publicada entre 1932 i 1934, amb la qual s'iniciava un ambiciós projecte: l'edi
ció de la col·lecció "Documents per la història cultural de Catalunya en 
el segle XVIII". El pare Casanovas moria assassinat pel setembre de 1936. 

La persecució religiosa provocà un terrible trauma en el món eclesiàstic i 
en el catòlic en general. Jo m'atreviria a dir que cal haver-la viscuda directa
ment per a arribar a comprendre, en tot el seu abast, aquell trauma i les seves 
conseqüències; si volem comprendre també la història del període franquista -
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sense simplificacions i maniqueismes- amb el comportament d'una bona part 
de la societat catalana sobretot durant els primers vint-i-cinc anys d'aquest 
període. Per a comprendre el perquè d'aquella explosió de "nacional-catoli
cisn1e". 

La victòria del general Franca representava la recuperació de la llibertat 
per al catolicisme, amb la reobertura de les esglésies. Certament que també 
representava la instauració d'un règim totalitari i, a Catalunya, l'inici d'un 
intent de genocidi cultural contra el poble català. Però molts catòlics, tot i ser 
adversaris del totalitarisme i rebutjar la política anticatalana del nou règim, 
davant l'acabament de la persecució religiosa, l'acceptava, com un mal 
menor. Aquest fet explica moltes de les actituds i documents d'eclesiàstics en 
aquells primers anys de la postguerra. Simplificant: el franquisme representa
va i representaria durant molt de temps la llibertat per a l'Església i l'antifran
quisme la seva persecució. 

L'impacte de la persecució religiosa fou tan fort que afectà també alguns 
dels eclesiàstics que, a Catalunya, més havien treballat a favor d 'una Església 
Catalana més oberta i progressiva, dins del règim republicà . Com he dit 
abans, l'impacte fou major perquè a causa de l'estricta censura imposada pel 
règim franquista ignoraven que havia existit també una duríssima persecució 
a la zona franquista, bé que de signe contrari. Jo no podré oblidar mai, per 
exemple, com afectà una personalitat com el Dr. Lluís Carreras, que tant 
havia treballat per establir una convivència pacífica entre el règim republicà i 
l'Església. No sols l'afectà durant el curs cie la guerra, com palesa la seva 
coneguda obra publicada en el seu exili de França, ans també després de tor
nar a Catalunya. Ho vaig poder constatar personalment. 

Un altre fet voldria remarcar, car he observat que s'ha tingut poc en 
compte. En aquells difícils temps de la immediata postguerra, l'Església de 
Catalunya es trobà mancada de la presència de la seva més alta jerarquia, el 
cardenal Vidal i Barraquer, condemnat pel nou règim franquista a continuar a 
l'exili, on moriria, com hem recordat, l'any 1943. L'accés als seus arxius ens 
ha permès de conèixer el seu pensament i la seva posició, els quals foren 
exposats reiteradament al Vaticà: enfront de les manifestacions del nacional
catolicisme; en defensa de la catalanitat; sobre el nomenament de bisbes; 
sobre el comportament d'aquests, convertits en propagandistes del nou règim 
i, finalment, sobre la seva constant crida, des del temps de la mateixa guerra, 
a favor d'una reconciliació entre els dos bàndols, única manera d'establir una 
autèntica pau civil a l'Estat espanyol. 

Ens imaginem com hauria pogut haver estat la postguerra a Catalunya, si 
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l'Església Catalana hagués tingut al seu davant l'alta personalitat del cardenal 
Vidal i Barraquer tornat de l'exili? Certament, el general Franca i els seus 
col·laboradors sabien molt bé l'enorme transcendència que tenia la seva deci
sió de mantenir el cardenal Vidal i Barraquer a l'exili, fins a l'hora de la seva 
mort. 

Un altre fet afectà molt negativament l'Església de Catalunya en aquella 
immediata postguerra: la mort, pel gener de 1940, del bisbe de la Seu 
d'Urgell, el Dr. Justí Guitart, el qual hauria pogut ser, entre l'episcopat català, 
el portaveu i defensor del pensament i de la posició del cardenal Vidal 
Barraquer en aquelles hores. 

En aquell clima de nacional-catolicisme d'aquells anys, era impossible que 
es treballés amb rigor i objectivitat sobre la història que havia viscut l'Església 
Catalana durant la guerra. Només s'acceptaven públicament les posicions sim
plificades i maniquees. Per això, no es va fer res, per exemple, per conèixer 
què havia estat l'anomenada Església clandestina, durant la guerra, un dels 
episodis més purs i emotius d'aquells anys, llevat de la publicació d'alguns 
testimoniatges individuals, pocs. No seria fins l'any 1984 quan es publicaria la 
primera obra que exposava aquest episodi d'una manera global: la d'Albert 
Manent i Josep Raventós. 

Tanmateix, una contribució important a la història de l'Església Catalana es 
començà a fer, tot i que sovint amb una mentalitat i un llenguatge condicionat 
pel nacional-catolicisme de l'època, i silenciant que, en la zona franquista, un 
nombre de víctimes semblant o major, d'ideologia distinta, havien existit tam
bé. Em refereixo, sobretot, a les obres que les congregacions i religiosos i 
algunes diòcesis dedicaren a recordar els seus membres assassinats. 

Hem de constatar, per tant, que després d'haver transcorregut més de cin
quanta anys de la guerra, tot i que han estat publicades aportacions molt inte
ressants a la història de l'Església Catalana durant aquest període, encara no 
disposem d'una monografia que, amb rigor i objectivitat, exposi als lectors 
d'avui aquesta història. Dol de dir-ho, com dol de dir que encara no existeix 
una monografia semblant sobre la història general de la guerra civil a 
Catalunya. 

Acabada la guerra, enmig de l'atuïment general en el camp cultural català, 
provocat per la política totalitària del franquisme, pel fet de l'exili d 'una gran 
part de la intel·lectualitat catalana i per a la condemna a l'ostracisme dels 
intel·lectuals catalans que s'havien quedat a l'interior i que no havien renegat 
de la seva catalanitat i en ple intent de genocidi cultural contra Catalunya, 
comença el redreçament. No puc pas recordar-ne la història en els pocs 
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minuts de què encara disposo. Però, almenys, referint-me al camp de la histò
ria, permeteu que esmenti, almenys, el nom de tres persones, com a home
natge a tots aquells eclesiàstics que en aquella hora no perderen la fe ni 
l'esperança en el país. Dues ja no es troben entre nosaltres, i estic segur que, 
si s'hi trobaven, avui participarien amb il·lusió i entusiasme en aquest 
Congrés: mossèn Josep Sanabre i mossèn Eduard Junyent. I, entre els que 
viuen entre nosaltres, mossèn Joan Bonet i Baltà. Ells no solament reprengue
ren els estudis d'història, ans fins i tot van fer història amb la seva acció per
sonal -eclesiàstica i cívica-contribuint així al redreç nacional de Catalunya. 

Quin gran tema no és el de la història de la contribució d'una bona part 
de l'Església Catalana, amb l'aportació de molts eclesiàstics, al redreç nacional 
de Catalunya i a la recuperació de les llibertats democràtiques, després de la 
desfeta nacional del 1939! Quin camí recorregut des d'aquells anys de la 
implacable i indiscriminada persecució religiosa de durant la guerra del 1936, 
fins als anys seixanta, en què esglésies, monestirs i convents es convertien en 
lloc d'acolliment de les clandestines organitzacions polítiques i sindicals, fent 
una tasca de suplència admirable! És una història que en la seva major part 
està per escriure. Avui que la celebració d'aquest Congrés palesa que existei
xen un bon nombre de persones preocupades per la història de l'Església de 
Catalunya, ¿no es podria fer quelcom de positiu per tal d'avançar ràpidament 
en el coneixement d'aquesta història, abans que les persones que en foren 
actors desapareguin, com han anat desapareixent, per exemple, gairebé totes 
aquelles persones que participaren en l'Església clandestina de durant la gue
rra? 

Senyores i senyors: el temps no em pennet d'allargar-me més en l'exposi
ció d'aquest seguit de reflexions i de suggeriments en què s'ha convertit 
aquesta meva conferència inaugural, que em temo que potser ha resultat poc 
acadèmica. Tamateix, espero que sigui útil. Deixeu-me fer, però, unes últimes 
i breus consideracions. 

• •• 

La tasca de represa després de la desfeta del 1936-193 ha estat certament 
important. Per això s'ha pogut organitzar aquest I Congrés d'Història de 
l'Església Catalana, que avui s'inaugura, amb un nombre tan considerable de 
persones inscrites i de comunicacions presentades. 
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És natural, doncs, que aquelles persones que visquérem els anys difícils de 
la postguerra, avui, en inaugurar-se aquest Congrés, sentim una profunda 
satisfacció. I que ens sentim optimistes. Car veiem en la seva celebració una 
fita molt important de cara al present i al futur; com una parada en el canú, 
que ens permet d'examinar la situació actual dels estudis d 'història de 
l'Església, a Catalunya, així com els problemes que cal resoldre per a conti
nuar progressant. 

Existeixen avui institucions que treballen especialment en el camp de la 
història de l'Església . Com el Departament d'Història de l'Església de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, la Institució Balmesiana i la Societat 
d 'Estudis d'Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya. A 
aquestes institucions, cal sumar-hi aquelles altres que, tot i no treballar estric
tament la Història de l'Església, contribueixen al seu estudi, com, per exem
ple, els departaments d'Història de les Universitats Catalanes, la secció 
d'Història de l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre d'Història Contemporània 
de Catalunya. 

Existeixen arxius especialitzats en història eclesiàstica, alguns de molt 
importants, oberts als estudiosos. 

Existeixen biblioteques, algunes certament importants, creades i mantingu
des per institucions diverses de l'Església, pels bisbats o per ordes i congrega
cions religiosos. 

Tanmateix, aquesta infrastructura en general molt valuosa i important, en 
la seva major part no està adaptada als sistemes actuals de treball. Són poquís
sims els que es troben, per exemple, en procés d'informatització. 

Certament l'Església no disposa de mitjans econòmics suficients per a rea
litzar aquesta tasca tan necessària. Cal, doncs, aconseguir altres recursos 
econòmics, procedents de les administracions públiques, car aquests arxius i 
biblioteques fan un servei públic important. Davant d'això, ens hem de fer 
una pregunta: ¿s'aprofiten sempre els ajuts econòmics que poden facilitar les 
administracions públiques? Crec que no. Crec que moltes vegades per desco
neixement de l'existència d'aquests ajuts o per les dificultats burocràtiques 
que cal vèncer per aconseguir-los no s'obtenen. Potser caldria que en alguna 
de les institucions al servei de la Història Eclesiàstica existís un servei que 
orientés els possibles peticionaris. 

També en aquest camp, em permeto de fer un altre suggeriment. Com un 
petit fruit d'aquest Congrés, ¿no es podria publicar una primera Guia dels 
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arxius i biblioteques, especialitzats en història eclesiàstica, que actualment 
existeixen a Catalunya? 

Avui, existeixen algunes revistes on es publiquen especialment treballs 
sobre història eclesiàstica, com l'Analecta Sacra Tarraconensia, Revista 
Catalana de Teologia, l'Anuari de la Societat d'Història Eclesiàstica Moderna i 
Contemporània i revistes de diversos ordes i congregacions religiosos. 
Respectant l'autonomia de totes aquestes revistes, no podria crear-se una 
revista central? 

Una altra qüestió que potser ha arribat l'hora d 'estudiar: la creació d 'un 
Institut d'Història Eclesiàstica de Catalunya que permetés d'establir relacions 
amb institucions semblants de fora de Catalunya i amb les Universitats catala
nes, el qual podria editar l'esmentada revista central. Finalment, ¿no podria 
començar a estudiar-se la redacció d'una gran obra sobre la història general 
de l'Església de Catalunya, una obra que tanta falta fa? 

Sóc plenament conscient de les dificultats de tota mena que cal vèncer per 
a arribar a aconseguir alguns d 'aquests objectius. Però estic segur que es 
poden vèncer si actuem amb la voluntat i la intel·ligència d 'aquell pare Ignasi 
Casanovas que, l'any 1923, fundava la Biblioteca Balmes. 

Senyores i senyors. Que la celebració d 'aquest I Congrés d 'Història de 
l'Església Catalana no sigui solament una reunió d'estudiosos que apo1ten el 
seu esforç al millor coneixement de la història de l'Església, que és, alhora, 
una contribució al millor coneixement de la història nacional de Catalunya. 
Que sigui, a més, una fita a partir de la qual l'estudi de la història de 
l'Església Catalana vagi normalitzant-se cada dia. Que així sigui. Gràcies per 
la seva atenció. 
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IA IIlSTÒRIA DE L'ESGLÉSIA CATAIANA 
ENTRE L'ART I IA RELIGIÓ 

Joan M. Pujals 

En la presentació dels dos volums que apleguen les actes d'aquest Primer 
Congrés d'Història de l'Església Catalana, s'assenyala que la recuperació dels 
Concilis Provincials de la Tarraconense marca un camí per a la investigació 
històrica en l'Església Catalana, que ha de permetre aprofundir encara més en 
l'aportació eclesial a la cultura catalana dels segles moderns, no pas per 
vel·leïtats apologètiques, sinó per entroncar amb un dels aspectes claus per al 
redreçament nacional de Catalunya, tothora necessari. 

És evident que la Història de l'Església Catalana i la Història de Catalunya 
són indestriables. Jaume Vicens i Vives va escriure que "la clerecia catalana 
ha estat pastada amb el mateix fang del país i amb ell ha exultat i sofert. 
Aquesta és una declaració essencial per a comprendre-la. No és una super
structura clavetejada pels poderosos per contribuir a qualsevol mena d 'opres
sió; és l'esperit de la gent comuna, rics i pobres, que s'expandeix pels camins 
de la religiositat". 

Catalunya ha estat ungida amb tres crismes: el de Grècia, amb el seu 
impuls intel·lectual, estètic i especulatiu, i el de Roma, amb el seu sentit del 
Dret i l'autoritat, i el del cristianisme que n'estructura l'espiritualitat. 
Tanmateix, el llevat greca-llatí de la nostra terra ha estat superat pel llevat del 
Cristianisme amb més extensió i profunditat. 

L'imperi romà va urbanitzar el món fins a on va poder. Va preparar una 
xarxa de camins que facilità l'expansió del Cristianisme. Un cop enllestida 
aquesta missió, l'Imperi romà es va fer fonedís darrera el Vell Testament, junt 
amb les innombrables mitologies que la fam de Déu havia inventat. Tot això 
va significar un trasbals. Els màrtirs en van donar testimoniatge. 

L'arribada del Cristianisme a Catalunya va seguir les lleis que, en aquells 
temps, regien la successió de tota mena de fets entre els homes. Hi va haver 
màrtirs i ruïnes. Rera l'ensulsiada, en què gairebé desaparegueren la cultura 
clàssica i els seus monuments, la configuració de Catalunya es va produir 
simultàniament amb el cristianisme i l'art, que són del tot inseparables. Una 
regió tan romanitzada com la nostra era terreny adobat per a aquesta nova 
embranzida. I és a finals del primer mil·lenari cristià que ja es configura l'art 
romànic, que va assumir l'austeritat del seu secular refugi pirinenc. En aques-
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ta època, Catalunya prengué la seva fesomia pròpia, massissa, romanitzada. 
Els altívols campanars foren els que definitivament donaren fesomia cristiana 
al nostre paisatge. Els monestirs s'enfilaren muntanya amunt i s'escamparen 
per les valls i a través d'ells s'establiren contactes amb tot el món civilitzat. 
L'audàcia dels seus monjos va fer que l'art romànic s'estirés com després 
d'una llarga dormida. Les esglésies començades amb peu romànic s'aixecaren 
amb el velam del vaixell gòtic. Les voltes es van fer més altes i lleugeres. 

El poeta Ramon Xirau, després de visitar el Museu d'Art Romànic de 
Barcelona, va escriure el poema que tot seguit llegirem, on veu l'art romànic 
pla, fet mur, fet pintura que ha estat arrencada del seu lloc original. La Bellesa 
ha estat trasplantada des de la seva terra d'origen, que ara potser ja només 
serva la pulcritud, una pulcritud que ha estat superada per la Bellesa, una 
Bellesa itinerant que es mossega la cua com l'íctios, el peix simbòlic del cris
tianisme: 

Planes figures, planes. De sorpresa fixats 
els ulls. Bizanci? Angle dels rostres 
el vermell lleu, el groc, els verds 
-riu del temps. Com seran, vell Miró, 
amic desconegut, els teus colors demà? 

Ara mirem. 

Els murs no ens miren. La teva vista, dona, 
la teva vista, home de guerra, 

miren molt lluny 

(tan lluny, antiga Delfos, com l'auriga 
dels destins?), 

més enllà de nosaltres, més enllà, 
potser devers la llum, devers l'Ocell, devers les albes 
-la pulcritud d 'aquesta nostra Terra, ens diuen, 
no és pulcritud, quan s'ha vist la Bellesa. 

La ruptura amb l'art clàssic no va trigar gaire. Els capitells, les voltes, les 
columnes, les naus, tot va anar prenent la mesura humana que havia moderat 
l'arquitectura grega i que els romans ja havien començat a forjar. Les altures i 

· la claror tenien una volença vigorosa, una volença del tot gòtica. És una 
arquitectura que correspon a un nou clima pietós i social. 
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En el segle XIII la poesia va abandonar el llatí; el municipi s'imposà sobre 
el feudalisme. La creació de les catedrals presidí la comunitat dels fidels, no 
sols de la ciutat, sinó de tota la diòcesi. La coordinació jeràrquica dels fidels 
quedava encaixada en l'antiga divisió territorial romana. El municipi, els gre
mis, les confraries, la llotja, assoliren una independència religiosa, però en un 
camí paral·lel que no n'apartava la trajectòria. 

L'època romànica havia produït una pintura estrictament litúrgica, encara
da a l'altar. L'època gòtica s'establí pel seu compte; el retaule tingué una 
independència física. El Renaixement i l'Humanisme fan la seva aparició a 
principis del segle XVI. S'ha complert tot un cicle historiat per les mateixes 
pedres. El romànic assenyala amb la seva semicircumferència la presència de 
Déu; el gòtic, en transformar la semicircumferència en una arcada ogival, 
expressa la trobada amb Crist. Però el renaixement elimina tot tipus d'arcada i 
estableix la llinda horitzontal, que ens fa mirar cap endalt i ens fa ajupir el 
cap quan hi passem per sota. El romànic i el gòtic ens permetien entrar a 
l'església amb el coll estirat. El barroc es queda fora de l'església; la seva exu
berància vegetal en va fer una catedral de soques i branques. Tanmateix, el 
barroc català és un barroc que, per temperament i per indigència, va tenir 
contenció i s'expressà en un llenguatge propi que té un accent diferent de 
tots els altres. Aquest seny, en l'edat moderna, s'ha fet evident en una nova 
manifestació agosarada de tal manera que arriba a provocar un renaixement 
de l'art gòtic que havia estat seccionat pel Renaixement, amb redundància 
involuntària. Gràcies al geni extraordinari de l'arquitecte Antoni Gaudí, l'art 
gòtic va reprendre el seu curs biològic i evolutiu sense pastitxos ni galvanitza
cions. Gaudí, després de segles d'interrupció, va continuar l'arquitectura gòti
ca fins a connectar-la amb la vida i les troballes modernes. Aquest meravellós 
trànsit el podem veure en el temple de la Sagrada Família, que ha significat 
una embranzida geològica que reprèn el gòtic de la muntanya montserratina. 

Una vegada més és Ramon Xirau que ens fa la glossa poètica de les cate
drals i el ressò de la Sagrada Família, encara esbalandrada als braços de la 
naturalesa, tímidament es fa sentir com un pressentiment de futur: 

Catedrals, naus, crui1les, la música en els orgues 
-Chartres, Colònia, Amiens, barcelonina 
"íntima catedral", a prop d'un mar no gens visible. 
La música i el cant; a través dels vitralls 
tots els colors s'alien, opus, d'art. 
Com s'alien colors, definitivament, en la natura. 
M'hi hefi:x:at, Senyor Déu, els arquitectes 
et canten, musicals, gregoriosos l'Himne. 
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és l'himne de la llum de glòria a glòria, 
de l'un a l'altre rèquiem, del sagrat sanctus blanc 
a l'altre sanctus blanc -escuma, neu, claror. 

Addicionada no, la neu es multiplica 
(Concert de Handel, el segon, cascades?) 

Ah, els monstres ... Sí, ben bé més íntima, 
tu, catalana Seu, Joaquim, el pare, em deia. 
Afora flabiols, tenores. Monstres de Chartres, 
i també el romànic, i ben abans, abans. 
Catedrals, càntics d'or i neu i pau sonora. 

4 

Enmig d 'aquesta "pau sonora" hi podem escoltar la veu de personatges 
que, com els temples, van sobresortir per damunt de les diferents genera
cions. Permeteu-me que faci un esment especial de la figura cimera de Vidal i 
Barraquer, enguany commemorem el cinquantenari. De la mort del qual enca
ra que només fos perquè volem deixar dit que el Cardenal de Catalunya ha 
esdevingut el símbol indiscutible de l'Església catalana del segle XX i que ell 
ha protagonitzat una de les pàgines més exemplars de la història que ha moti
vat aquest Congrés. En la seqüència d'aquests personatges, en els quals 
s'encarnen la cultura, el pensament i l'art religiosos, hem volgut fer esment 
també de Ramon Xirau, perquè és un dels pocs poetes religiosos autèntica
ment moderns, d 'una solidesa i profunditat que el fan únic (per la seva origi
nalitat). 

El Congrés ha dedicat igualment una atenció especial al pensament i 
l'expressió religiosa. El pensament és el nucli original d 'on surten l'art i la lite
ratura, que tenen com a objectiu principal l'ampliació dels límits de la cons
ciència de l'home; és, de fet, el principal registre o resposta a les inquietuds 
de l'home d'avui, i això tant en l'Església catalana com en l'Església universal. 
Això és important especialment si tenim present que a començaments del 
segle XIX, sobretot en la cultura europea occidental o europeïtzada, comença 
a sorgir el fenomen del gran "ennui" de què ens parla George Steiner; 
"ennui", tedi o nàusea, una de les principals característiques de la cultura a 
partir del segle XIX. Enmig de tanta desorientació, l'home d'avui malda per 
trobar el camí que l'alliberi del nihilisme; és del tot imprescindible actualitzar 
una resposta formulada a través d'un nou llenguatge que reprengui el fil de la 
història. De fet, la "gramàtica viu i genera mons perquè existeix l'aposta de 
l'home a favor de Déu", tal com acaba dient George Steiner. 

Ramon Xirau formula la seva resposta apostant a favor de Déu, amb la 
seva gramàtica poètica, i ens invita a entrar en el gran temple del cristianisme, 
amb aquests versos finals: 
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He entrat sense saber-ho en el teu Temple 
les músiques tocades i passades són presents 
però dura l'aida no sent res. El temple és bell 
i és vell el Temple dels murs vius, 
on la flor d'humitat és flor d 'humilitat. 
Quantes veus en els orgues (en l 'ogiva), 
quantes veus en el silenci transparent, 
quantes i quantes veus, oh barques! 
He entrat en el teu Temple 
de terra-or, de terra-brasa encesa. 
En els murs les veles d'Aquells homes 
viuen encara blanques, netes. On Ets? 
No hi ha ni lloc, ni espai ni temps on siguis 
Tu; no hi ha cercles ni e~feres clares. 
Escoltem, ulls mortals, en el silenci, 
concentrats, vius, atents en el 

Silenci. 
Cap al Teu mar penetren lentes hatques, 
penetren lentament les nostres barques. 

Acabaré amb unes paraules del President de la Generalitat de Catalunya, 
al qual m'honoro a representar en l'acte d 'avui, i que em vénen com l'anell al 
dit: 

"Una societat sense formes de vida espiritual i sense valors ètics fóra man
cada. I ara l'Església, una vegada més, ens serveix d 'exemple. Afrontar el 
futur amb una identitat nacional cohesionada i un sentit molt alt dels valors 
constitueix un dels grans reptes de Catalunya, país que sempre ha estat cruï
lla, a través del qual arriben a Espanya els moviments estètics i els corrents 
d'espiritualitat". 

XIX 

]oan M. Pujals 
Conseller d'Ensenyament 
Generalitat de Catalunya 

23 de setembre de 1993. 
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EL CONCILI DE TARRAGONA DE 1180: 
DEL.5 ANYS DEL.5 REIS FRANCS 

AL5 DE L'ENCARNACIÓ 

Anscari M. Mundó 

Parlar de la redescoberta d 'un concili tarraconense d 'ara fa més de vuit
cents anys m'ha semblat que esqueia bé en un Congrés d'Història de 
l'Església de Catalunya, convocat just quan commemorem dos múltiples cen
tenaris diocesans: el vuitè de la restauració de la venerable metropolitana de 
Tarragona i el quart de la de Solsona, la més jove de les diòcesis catalanes. 

El resultat de la recerca que us ofereixo és l'afermament de la realitat -
sovint posada en dubte- d 'una cort-concili hagut a Tarragona entre els mesos 
de setembre i octubre del 1180. Per dissort no n'existeixen les actes sinodals. 

A part de documents per a la solució de plets judicials i altres actes jurí
dics concrets manats executar pel rei Alfons I mentre celebraven una cúria o 
cort reial de Catalunya, només queda del concili eclesiàstic la memòria d'un 
decret. No es pot dir que cort i concili es celebressin simultanis: més aviat 
eren una barreja d 'ambdós alhora; barreja que venia de molt lluny i que durà 
a Catalunya encara una quarantena d'anys. Després, al segle XIII els concilis 
o sínodes eclesiàstics tarraconenses s'emancipen de l'autoritat reial , tot i que 
el braç eclesiàstic no deixarà mai de participar en les corts civils fins a la des
feta del 1714. 

Aquest concili del 1180, malgrat la boira que l'envolta, ha tingut una trans
cendència notable per al sistema cronològic usat en els documents catalans: 
es va passar d'un còmput civil complicat i sovint incert, com era el dels anys 
dels reis francs, al sistema cristià, des d 'aleshores usat en els documents cata
lans. De primer fou per l'Encarnació de Jesucrist el 25 de març; després de 
1351 , per la Nativitat, el 25 de desembre; finalment, vers el 1500, per la 
Circumcisió del primer de gener, Ninou o Cap d'Any com diem ara. 

Desentrellar els secrets del sistema de còmput que, en una època i en un 
lloc donats, utilitza un notari concret, ha estat un maldecap constant per als 
historiadors amb esperit crític. Hi tinc una certa experiència per haver contri
buït a posar en dubte la cronologia oficial del rei Robert a Catalunya i a fixar
ne una nova cronologia 1. A poc a poc altres investigadors van aclarint el 
còmput seguit a la nostra terra per a d'altres regnats francs de l'època comtal 
catalana2. 

l. "La datació de documents pel rei Robert (996-1031) a Cata1.unya '', Anuario de Hstudios 
Medievales, 4 (1967), p.13-34 + l taula . 
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Una altra observació pertinent. El sistema de datació ha tingut gairebé 
sempre un doble aspecte: el pràctic, de l'ús notarial, que lentament esdevé 
rutinari, i el político-religiós3. 

El pas de la menció en la data del nom d'un governant -sistema eminent
ment polític- a la d'un fet religiós tingué a Catalunya, com en altres indrets del 
món, una càrrega ideològica social molt forta; i continua tenint-la no sols en 
tot el món occidental d'arrels cristianes, sinó fins en el món oriental forjat en 
altres civilitzacions; fins a forçar-les a posar, al costat de llurs sistemes de 
còmput, el de l'era cristiana. 

• •• 

Són freqüents al nostre país des del segle X al segle XV les llistes de reis 
francs; i justament per a ajudar els notaris i arxivers a situar en el temps els 
documents que tenien a les mans. Algunes d'aquestes llistes acaben amb una 
nota cronística d'un interès ben remarcable relacionada directament amb un 
concili del 1180. 

La tradició manuscrita coneguda d'aquesta anotació comença poc després 
d'aquell any, ja abans de finir el segle XII. Segons el Sr. Miquel Coll i 
Alentorn, mestre en la primitiva historiografia catalana4, el nucli de l'anotació 
sobre el concili fou afegida a la llista de reis francs en un cronicó redactat a 
Barcelona i ampliat successivament a la mateixa ciutat. Els representants 

2. G. FELIU 1 MONFOllT, "La crondogía según los reyes francos en el condado de Barcelona 
(siglo X) .. , AE/11, 6 0969), p. 441-462; I. PlJ!G 1 Fmmrn, "El comte Artau Ill del Pallars Sobirà pre
soner a la ciutat de Saragossa (1111). Notes sobre la datació de documents pels anys dels reis de 
França Felip I (1060-1108) i Lluís e/ Gros (1108-1137) a Catalunya" a: La ciudad de Zaragoza en 
la Corona de Aragón. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones, Zaragoza 
(1984), p. 467-478; !DEM, El moiestlr de Santa Marta de Gerri (segles XJ-XVJ. I. fatudl bLçtòrlc, 
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1991, p. 135-138. 

3. Aquests aspectes han e!tat tractats i discutits per diversos autors, dels quals esmento: 
Ferran SOJ.DEVJJ.A, Hlçtòria de C.ialunya, Barcelona 1934, p . 124-125; J.A. MARAVALJ., "Sobre el sis
tema de datación por los ffyes francos en los diplomas catalanes", Revista de Arcbtvos, 
Biblioteca.s y Museos, 60,2 (19S4), p . 316-374; R. D'ABADAL, Els primers comtes catalans, Barcelona 
1958, p. 339-341 i 343; M. ZIM'1EltMANN, "La datation des documents catalans du ¡xè au :Xllè siè
cle: un itinéraire politique'', Anna/es du Midi, tome 93 (n. 154, oct/ déc 1981), p. 345-375. 
Traducció catalana a En els orígens de Catalunya. Emancipació política i a.finnaci<í cultural, 
Barcelona 1989, p. 39-69 i ndtes a p. 177-191. 

4. "La historiografia cat~lana en el periode primitiu", fütudLç romànics 3 (1951-52), p. 139-
196, tirada a part de 59 pigs.; reeditada a !DEM, HLçtorlografia, Barcelona 1991, p. 11-62, edició 
que cito des d 'ara. 
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manuscrits que conec d'aquest text5 són: el cronicó dit de Skokloster, escrit a 
Catalunya cap als darrers anys del segle XII, i des de fa segles conservat a 
Suècia; un parell de manusèrits de Ripoll, un del segle XIII, ara perdut, i un 
altre del XIV, conservat; de Barcelona en queden algunes còpies en còdexs 
reials i municipals dels segles XIII al XV; fins a la redacció més depurada de 
Pere Miquel Carbonell, arxiver reial, que cap al 1500 l'afegia a la fi del cartu
lari reial anomenat Líber Feudorum Maior. Encara, una còpia barcelonina va 
ésser acollida en un cronicó mallorquí del segle XIV amb un text, però, aber
rant. 

Les sigles que representen els mss. utilitzats són: 
Sk: Skokloster6, fi s . XII. 
Ri: Ripoll, ms. 387, s. XIV. 
Rip: Ripoll perdut8, s. XIII. 
Bar: Barcinonense I i 119, s. XIII i XIV. 
Mai: MaioricenselO, s. XIV. 
oul: Ottobonià, a. 1363. 
ou2: Ottoboniàll, s. XIV. 
Car: Pere Miquel Carbonell12, 1496 i 1500. 

5. De tots en tinc còpia directa. En l'estudi present aprofito les sigles posades per Coll, enca
rn que potser divergeixi d'alguna de les classificacions tradicionals dels cronicons. Alguns deri-
vats que cita Coll no els utilitzo aquí. · 

6. Ed. M. COLL 1 ALENTORN, "El cronicó de Skokloster", Miscel·lània històrica catalana. 
Homenatge al P. Jaume Finestres, bis/Orlador de Poblet(+ 1769), Poblet 1970, p . 137-146; reed. 
idem, Historiografia, 1991, p. 83-92. 

7. Tret directament del Barcelona, Arxiu Reial, cod. Ripoll 38, f. XIIIv, que és un afegit del 
s.XIV a un ms. dels Usatges i Constitucions de Catalunya. MARCA i BAWZE el copiaren en el catà
leg dels còdexs de Ripoll redactat el 1649 que edita G. MARTÍNEZ DÍEz, Htspanta Sacra, 22 (1969), 
p. 343. 

8. Ed. J. VILLANUEVA, Viage llterarlo .. ., VIII, p. 227 (vegeu p. 58). 
9. El Bar J ed. EMartène, Sptctlegium, t.III, París 1723, p . 140, d'on passà a Flórez-Risco, 

r~o;paña Sagrada, XXVIH, Madrid 1774, p. 324; el Bar li eci. Marca Hi.o;panica, col. 758, passat a 
F1.Ó1rnz-Rlsco, ibídem, XXVIII, p.334. 

10. "Chronicon mallorquín", a: Memorial bistórico e.o;pañol, tomo 11, Madrid 1851, p . 425-435 
(esp. p. 428-429). 

11. Vaticà, Ottobonianus lat. 3058, f.162-162v, consultat directament; les dues versions prove
nen de Ja cancelleria reial cie Barcelona; i semblen la font dels següent, l'arxiver reial Pere Miquel 
Carbonell. Fou sostret per Pere de Marca, com ho diu una nota del segle XVll del temps del car
denal Ottoboni. 

12. Copiat directament del fol. 495 original (27 actual de l'apèndix); editat per F.UDINA, El 
arcbitx> condal de Barcelona en los stglos IX-X, Barcelona 1951, p. 54. Co1.L 1 ALENTOllN, "La histo
riografia .. .", p . 145, nota 11, cita un esborrany de Carbonell en el Fasciculus temporum, ed. 1496, 
al darrer quadern de l'exemplar conservat a l'Arxiu Històric de Ja Ciutat de Barcelona. 
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De la confrontació feta en resulten uns quants elements que no són fàcil
ment reduibles pel que fa a la redacció. D'aquí que doni vuit versions esgrao
nades en ordre més o menys cronològic d'aparició. La llista dels reis francs 
acaba en totes amb Lluís VII el Jove (iunior, no minor), amb el qual comença 
aquesta edició i, sense interrupció, segueix la nota cronística que ens interes
sa, unida per una preposició en general copulativa. 

(Vegeu quadre a vuit columnes, XIJJJ) 

Variants als textos: 
l. Ledovicus Bar l; filius eius [de Lluís VI] minor Bar, quit etiam Bar 11; regnavit Bar, XIJII Sk, 

XLIIII annis Ri.- 2. del die Bar l, a Sk, Ioannis Bar l ; baptiste Rtp Bar, in Bar, diem] festum Sk, 

Luce Ri, Luchae Rtp?.-die] om Ri Rip, fuit ~lebratum Ri; consilium Ri, Bar fi; apud] om Rip, 

Terracone Rtp, Terraconam Bar fi, Tarraconam Bar J.- 4. om integre Sk, a om Ri Rlp; domino add. 

Bar, B. Ri; eiusdem] Terracon Ri, Terrachone Bar 11, Terraconae Bar J.- 5. om Integre Sk Rt; cum] 
omnibus add. Rtp.- 6. om integre Sk, cuius] quorum Rtp Bar, consilio] et precepto (prae- Bar) 

add. Rtp Bar.- 7. Postponlt 8 Sk, annus] annos Rtp, ut dies Sk, incamationis dominice] dom.inc. 
Rtp, domini Ri Bar.- 8. institutus est RI (est om Bar), fecerunt Rtp, inscribi Ri, preponeretur postpo

nit9 Sk, in] om Sk, chartis] Bar fi so/us, cartis Ri Rtp, instrumentis Sk.- 10. om Integre Sk, totum] 
universum Rtp.- 11. om integre BI ;verol om Rip, currebat] commemorabatur Sk, MC octuagesimus 
Bll; ordinem alterat: an. vera dni. tunc comm. MºCoLXXX° Sk.- 12. So/us habet Ri, om ceterl. 

Confrontant les diferents redaccions i recensions de la nota cronística s'hi 
poden aïllar diversos elements, ço que permet traduir-ne el contingut: 
l) Els 44 anys del regnat de Lluís el Jove; 
2) l'esment de les festes de sant Joan i de sant Lluc; 
3) la celebració, el dia de sant Lluc (18 d'octubre), d'un concili a Tarragona, 
4,5) convocat per l'arquebisbe Berenguer; 
6,7,8,9,10) allí s'hi instituí que en els documents es posés l'any de l'Encarnació 
del Senyor; 
11) aquell any era el 1180. 
12) Els anys dels reis francs canvien per la festa de sant Joan. 

Si es consideren aquests elements bàsics es veu com hi ha hagut, per una 
banda, una progressió per a millorar-ne el sentit i per l'altra, una deterioració 
evident. 

La brevetat del cronicó dit de Skokloster, tot i la seva antiguitat material, 
sembla més aviat fruit d'un resumidor poc hàbil que no pas del redactor pri
mer; la frase sobre les festes de sant Joan i de sant Lluc no té sentit en el con
text actual: es veu clar que ha estat massa resumit. 
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Del grup mallorquí i del de la cort i arxiu reials de Barcelona, que esmen
ta Coll i que representen retalls, errors i ampliacions evidentment posteriors, 
en podem prescindir. Les recensions ripolleses i barcelonines de la nostra 
crònica sembla que ofereixen un text més ben conservat i de fiar; amh elles 
intento aquí reconstruir críticament l'original: 

l) ... . Ludovicus iunior, annis XLIIII, 
2) et de festo sancti Iohannis babtiste usque ad diem sancte Luche; 
3) quo die celebratum fuit concilium apud Terrachonam 
4) a Berengario eiusdem archiepiscopo 
5) cum episcopis et clericis sui archiepiscopatus, 
6) cuius consilio et precepto 
7) annus Incarnationis dominice 
8) institutum fuit scribi 
9) in omnibus instrumentis 
10) per totum archiepiscopatum. 
11) Tunc vero currebat annus Domini MCLXXX. 
12) Mutantur anni Francorum in festo sancti Iohannis. 

Cal comentar de primer alguna de les clàusules de la nota. Els anys de 
regnat de Lluís VII foren 44; no té raó, doncs, Skokloster. 

La menció immediata de la festa de sant Joan, original, caldrà certament 
esperar a saber-ne més coses per a explicar~la. La de sant Lluc, en canvi, és 
clar que explicita el dia del concili de Tarragona en què s'hauria instituït el 
canvi de còmput. 

Si bé l'esment de Berenguer arquebisbe de Tarragona -tot i que repeteix el 
nom de la ciutat acabat de consignar- pot ser ben antic, en canvi; té l'aspecte 
d'ampliació exagerada la presència de "tots" els bisbes i clergues de l'arque
bisbat. Sembla millor, aleshores, creure que la nota vol expressar que el con
sell fou donat per l'arquebisbe i no pas per tots els presents, si bé l'accepta
rien per a tot l'arquebisbat. 

Que aleshores corria l'any del Senyor 1180, no s'hi oposa cap testimoni 
manuscrit seriós; el de Mallorca, amb la data 1191, no ho sembla. 

La misteriosa advertència que els anys dels (reis) francs es canvien per la 
festa de sant Joan sembla que ha d'estar en relació amb l'esment que se n'ha 
fet al començ. En tornarem a· parlar. 

••• 
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Hem pogut seguir aquesta nota manuscrita fins a l'any 1500.Haurem de 
veure ara quins autors moderns i contemporanis l'han acceptada i quins n'han 
dubtat. 

Des que Jean Mabillon utilitzà el 1681 la nota d'un ms. de Ripoll (treta pro
bablement d'un Barcinonense, segons Coll i Alentorn)13, que Etienne Baluze 
ja havia conegut el 164914 i que amb Pere de Marca aprofitaren el 168815 i 
que passà al pare Mateu Aymerich el 176016, els autors pos.teriors no han 
parat de fixar-s'hi; sense treure 'n, però, totes les conseqüències esperades. 
Dom Edmond Martène el 1723 publicà un altre dels Barcinonenses no pas 
millor que l'editat per Mabillon i Marca. A partir d'aquesta data amb el P. 
Flórez, bé que amb veu pòstuma el 177417, comencen a aparèixer opinions 
tímides sobre la nota cronística de 1180. 

El primer dubte prestigiós, però, sobre aquesta nota fou el del P. Jaume 
Villanueva. Tot i citar en tres ocasions almenys el concili de Tarragona de 
1180 i d 'incloure'l en la llista dels que s'haurien de publicar, ja el 180818 havia 
dubtat de "si hubo tal concilio". I encara, en un volum pòstum, el 185119 deia 
"que se supone haber celebrada [l'arquebisbe Berenguer de Vilademuls) en 
Tarragona". ''. .. Consta eso [el canvi de còmput) del único testimonio de los 
cronicones Barcinonense y Masiliense [?), que lo aseguran. Nada queda de 
este concilio, cuya memoria se omitió en el catalogo de Arzobispos que pre
cede a las Constituciones de los señores Agustín y Terés" [els dos arquebisbes 
de Tarragona que ja al segle XVI s'ocuparen de l'edició de les seves constitu
cions sinodals). Hi afegia encara Villanueva una consideració quelcom ambi
gua entorn de la realitat de la decisió conciliar sobre la cronologia: "Así, aboli
da con la practica aquella costumbre [de datar pels reis francs) fue f:ícil esta
blecer la ley, y mas f:ícil observaria". L'enorme influència exercida per un 
home tan perspicaç com va ser Villanueva s'ha notat en gairebé tots els autors 
posteriors que no han consultat les fonts directament. 

13. De re diplomatica, París 1681 , lib.H, cap.23, padgmf 14. Coll, Historiografia, p.32-33 i 37-
38. El manuscrit sembla ésser l'actual Ripoll 38 esmentat a la nota 7, o un seu model exacte. 

14. La còpia es deu a un monjo de Ripoll en un catàleg fet a petició de Pere de Marca i es 
troba a París, IlN, lat. 21681 (Col. Baluze, 372) f.2-30: 33-41; ed. G.MARTÍNEZ DÍEz, "Dos catalogos 
inéditos de la biblioteca de Ripoll", Hispanta Sacra 22 0%9), p.343 el cronicó. 

15. Marca hispanica, col.514; junt amb la versió Bar li que publiquen a col.758. El concili de 
1180 fou tsmentat per Tar.ifa, per Manescal i altres com es pot veure en N.Fm.n1 DE l.A PENYA, 

Anales de Cataluña .. ., vol.I!, Barcelona 1709, p.9. 
16. Nomina et acta epL~coporum Barctnonenstum .. ., Barcelona 1760, p.201-202 i 209, però 

amb una reserva sobre la publicació de Baluze-Marca, a p.224-225. 
17. Eo;paña Sagrada, XXVIII, p.324 i 362, que el copia de Martène. 
18. Viage .. .,vol. VI, p. 91. Villanueva diu al pròleg que aquest volum, tot i publicar-se el 

1821, el tenia llest el 1808. 
19. Havia mort el 1824. El vol. X1X porta data de 1851; la referència, a pàgina 163-164. 
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Si un diplomatista francès com Arthur Giry el 189320 i el mateix Ferran 
Valls i Tabemer el 193521 , només refiats de Marca, admetien la validesa de la 
nota i, per tant, del concili, Josep Rius i Serra, en canvi, en publicar el 
Cartulari de Sant Cugat del Vallès el 194622 parlava del "año (1180] del 
supuesto concilio de Tarragona", refiat dels dubtes de Villanueva. 

Suposo que ha estat també el docte dominicà de València el qui ha fet 
que un molt erudit autor contemporani i bon amic meu com és Michel 
Zimmermann tractés amb escepticisme de "réel ou imaginaire'', el concili de 
Tarragona i el canvi de cronologia23: "Son interruption .... en 1180 -qui a incité 
les chroniques à y voir le fruit d'une décision conciliaire, promulguée dans 
un concile tenu à Tarragone"24. 

És obligat de parlar dels autors que no han posat en dubte aquell concili 
de 1180. Aquests autors o bé han simplement referit el que diuen els croni
cons, com és el cas de Lluís Nicolau d'Olwer el 190625 i de Miquel Coll i 
Alentorn el 195026, o bé n'han reportat documents nous .que fan referència 
als mateixos dies del concili. El que sorprèn és que alguns d'aquests darrers 
autors sembla com si no se n'haguessin adonat. Joaquim Miret i Sans utilitza
va el 190427 alguns documents inèdits per a recompondre l'itinerari del rei 
Alfons, que indiquen la seva estada a Tarragona el 1180; Miret ni tan sols 
esmenta el concili. 

En canvi, l'erudit aragonès Jaime Camana, que el 196228 completava l'iti
nerari del mateix Alfons, ja s'adonà de l'interès que té un document datat a 
Tarragona el 25 d'octubre de 1180, on es menciona el concili, i el posa en 
relació amb la nota del cronicó Barcinonense segons el publicà Pere de 
Marca. 

20. Manuel de Dtplomattque, Paris 1893, p.93. 
21. "La cour comtale barcelonaise", Revue du Droit français et étranger, 1935, passat a Obras 

selectas de Fernando Valls-Taberner, 11, Madrid-Barcelona 1954, p.258-275, esp. p.260. 
22. Cartulario de Sa.nt Cugat del Vallés, 11, 13arcelona 1946, p.Vlll . 
23. "La prise de Barcelone par Al-Mansur et la naissance de l'historiographie catalane", 

Anna/es de Bretagne et des Pays de l'Ouest 87 (1980), p.203 (versió catalana a En elç orígens de 
Catalunya, 1989, p.81). 

24. IDEM, "La datation des documents catalans", p.345-374 (versió catalana, 1989, p.39 i 68). 
25. "Sobre més notes analístiques del s.XIII en català i inèdites", a La jove Catalunya, I 

(1906), p.453 i segs. 
26. Historiografia, p.32-33, 35 i 37, que el cita diverses vegades sense discutir-ne la veridicitat 

ono. 
27. "ltinerario del rey Alfon50 I de Cataluña, 11 de Ar.igón, 11 (de 1174 a 1185)", BRABL de 

Barcelona 4 (1904), p.411-414. 
28. "Itinerario de Alfonso 11 de Aragón", EEMCA 7 (1%2), p.126-129 098-201). 
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Caruana ja cita el Líber Feudorum Maior en l'edició de Mn. Francesc 
Miquel i Rosell. Inexplicablement, però, Miquel i Rosell, que publicà el 194529 
el document sencer, no sols no s'adonà de la seva importància, sinó que a 
l'índex, en el qual apareixen diversos conceptes referits a Tarragona i els seus 
arquebisbes, no hi consta cap concili. 

Ben al contrari, Thomas N. Bisson, des del 198430, ha donat per bona la 
indicació advertida per Caruana sobre l'existència real del conc~li tarraconense 
del 1180 i, a més a més, n'ha publicat un altre document de 23 d'octubre in 
plena curia celebrada a Tarragona. 

Ara ja no seria prudent dubtar de la realitat d'aquell esdeveniment. 

••• 

De fa temps que vaig al darrera de testimonis documentals del concili de 
Tarragona de 1180. Abans d'oferir els que he trobat, però, aquí i a fi 
d'ambientar-lo com cal, si és possible, recordaré alguns esdeveniments ocorre
guts abans i durant el concili estudiat31. 

No era pas la primera cúria o cort reial que se celebrava en els dominis 
catalans del rei Alfons I. La primera coneguda és la del 1173 celebrada a 
Fontdaldara -que es creu identificada amb Fondarella32-. A Tarragona se 
n'havia celebrat una altra el 117633. 

Resseguim alguns esdeveniments importants entom de l'any 1180. Del 5 al 
9 de març de 1179 es celebrà al palau papal del Laterà el Ill Concili d'aquest 
nom, XI ecumènic de l'Església universal. El fet no podia passar desapercebut 
a Catalunya. Fins i tot el cronicó Dertusense /l (de Sant Joan de les Abadesses) 

29. Líber Feudorum Mator, I, n.225, p.234-236. 
30. flçca/ Accounts o.f Catatonia under the ear~y Count-Kings (1151-1213), University of 

California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1984, p. 21 i 96; encara amb més fermesa a: 
Unheroed /ast.ç: Hi.story and commemoratton in South Frankland bef ore tbe Albigenstan Crusades, 
speculum 55 (1990) 281-308, important revisió dels textos cronístics catalans i meridionals sobre 
els punts de vista historiogdfic i polític, on refenna amb convicció, a p. 291, la veridicitat de la 
notícia sobre el concili del 1180. 

31. M. COLL 1 Al.llNTORN, en un text pòstum, "Nòtules sobre historiografia catalana del període 
primitiu", a Htstorlografla, Barcelona 1991, p.94-95, tot referint-se al text cronístic que comentem, 
diu que "un concili celebrat a Tarragona el 1180 ... , que hauria durat (si interpretem hé el text) 
ties del dia de Sant Joan (24 de juny) al dia de Sant Lluc (18 d'octubre)". Ja veurem de seguida 
que no durà pas tants mesos. 

32. G. GoNZALVO 1 Bou, La Pau t la Treva de Déu a Catalunya. Origen de les Corts catalanes, 
Barcelona 1986, p. 53-56, resum ben exposat. 

33. Pergamí original, Barcelona ACA, Canc. Alfons I, n.218, datat: "apud Termchona, mense 
februarii anno Domini millesimo CoLXXVIº, in plena curia". 
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en féu memòria34. Era lògic, ja que els nostres bisbes hi van assistir35; consta 
així, per exemple, del metropolità de Tarragona, Berenguer de Vilademuls36; 
el bisbe d'Urgell, Arnau de Preixens37; el bisbe d'Osca, Esteve de Sant Martí, 
anteriorment abat de Poblet i al qual el monestir va haver de fer un préstec 
de cavalleries per al viatge a Roma38. 

No he pogut esbrinar encara si tenen raó dues cròniques barcelonines que 
asseguren que el dia 13 de setembre de 1180, passusfu,it sol eclypsin39, ja que 
un cronicó de Perpinyà el situa: En l'any de Crist MCLXXVIII morí lo sol el mes 
de setembre lo jorn de Santa Crotz, és a dir, dos anys abans i a l'endemà, 14 
de setembre40. 

El que sí és cert que el rei Lluís VII de França moria el dia 18 de setembre 
d'aquell mateix any41. 

Els documents que he anat arreplegant permeten establir una cronologia 
seriada del que s'esdevingué immediatament abans, durant i de seguida des
prés de la cúria-concili. 

Abans d'arribar a Tarragona el rei Alfons havia estat a Aragó. Era un rei 
molt viatger, si judiquem pels itineraris refets per Miret i Sans i Camana. 
Alguna vegada, però, ha d'ésser permès de dubtar dels llocs on es diu o se 
suposa que eren firmats els documents. I també em permeto dubtar que sem
pre que apareix en aquests documents reials la firma de l'arquebisbe 
Berenguer de Tarragona vulgui dir que hi era present. És probable que els fir
més tots d'un cop a Tarragona els dies del concili; i el mateix devia fer el rei 
amb altres documents preparats a nom seu pels notaris reials catalans. Alguns 
casos afecten la crònica del concili de què estem tractant. Per exemple: 

El dia 13 d'agost l'arquebisbe Berenguer i el rei Alfons concedeixen carta 
de població a Mont-roig; l'acte es devia fer a Tarragona, ja que hi firmen els 

34. VILLANUEVA, Vtage, V, p.239. 
35. LABBE-COSSART, Sacrorum Conciltarum, III (ed. Lucca 1748; M.&NSI, XXII, p. 236), on cons-

ten set bisbes catalans i quatre de Ja resta de la província eclesiàstica. 
36. VILLANUEVA, Vlage, XIX, 164; VI, p.91. 
37. G. GONZAl.VO I BÜu, La Pau t la Treva ... , p.57. 
38. Cartulari de Poblet. Barcelona, IEC, 1938, doc 160, p.94; A. DtmAN G11rno1., "L'abat de 

Poblet Esteve de Sant Martí, bisbe d'Osca (1165-1186)", MLçcellane6 Populetana 1966, p.23-50. 
39. Barc li, Marca Htspantca, col.754; l'altra en A .. FÀBREGA GRAU, MLo;sal de santa Rulàlia, 

còdex de la Catedral de Barcelona, any 1403, Madrid 1973, p.39. 
40. En el cronicó perpinyanès del 1265 inèdit, manuscrit Mmtserrat, 1036. 
41. Aquest seria el dia precís, si hom es refia dels historiaaors i diplomatistes francesos des 

del segle passat fins ara, com Delisle, Luchaire i Newmann otats per G. TEsSIER, Diplomatique 
royalefrançatse, Paris 1962, p.226. ZIMMERMANN, "La datation .. .', 1981 (versió catalana dins En eLo; 
orígens de Catalunya, 1989, p.41), diu que Lluís VII mori el 16 de setembre; no puc saber si té 
raó. En tot cas, poc influiria en el relat dels fets del concili de 1180. 
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canonges, el redacta el notari Pere de Tarragona i el clou el notari reial 
Guillem de Bassa; però la signatura del rei es llegeix al final de l'acta42; la 
qual cosa voldria dir que la firmà posteriorment, ja que al començ de setem
bre es trobava a Tortosa43. 

Segons el meu parer, el rei Alfons amb el seu seguici devia arribar a 
Tarragona entre el 8 i el 13 de setembre. Un document a favor de Santes 
Creus preparat al monestir pel monjo Ramon el dia 8 d'aquell 1nes44, devia fir
mar-lo el rei el dia 13 següent. 

Aquell dia 13 de setembre -el de l'eclipsi de sol total, si ho fou-, Alfons ja 
es trobava a Tarragona rodejat d'una colla· d'alts dignataris i prohoms. El rei 
donava al convent de Santes Creus totes les truites fresques i salades de la 
Cerdanya que li pertanyien. A la firma del rei eren presents com a testimonis 
de l'acta, redactada pel notari Pere · de Tarragona, l'arquebisbe Berenguer, el 
seu gem1à Arnau de Vilademuls, el bisbe de Barcelona, Bertran de Berga, el 
germà d 'aquest, Pere de Berga, el degà de la Seu barcelonina, Ramon de 
Caldes, que era ensems el cap de l'administració reial (una mena de ministre 
o conseller de finances) i el germà d'aquest darrer, Bernat de Caldes, canon
ge també de Barcelona; ni hi mancaven els consellers reials Ponç de 
Mataplana, Galceran de Pinós, Berenguer de Jorba; no sé si hi era ja el comte 
Sanç de Cerdanya, afectat també per la donació feta pel rei Alfons germà seu; 
en tot cas, també firmà després al final d'aquest document45. 

Aquell mateix dia 13 es signava a Tarragona un altre document d'interès 
per al nostre relat dels fets entom del concili. L'abat de Sant Cugat feia temps 
que havia presentat querella contra un prevere que li usurpava el castell 
d'Albinyana. El rei nomenà com a jutges i assessors l'arquebisbe Berenguer de 
Tarragona i Miró, jutge de Palau, els quals sentenciaren a favor de Sant Cugat 
just aquell dia 13 de setembre de l'any de l'encarnació del Senyor de 1180. El 
notari Bartomeu, per manament de l'arquebisbe en redactà l'acta, que firma
ren a més del rei i de l'arquebisbe, el gem1à d'aquest, Arnau de Vilademuls, 
Bertran de Castellet, Berenguer de Barcelona, Arnau de Palou, l'auditor reial 
de comptes, Perella, els canonges Ramon prebost i Ricard ardiaca de la Seu 
metropolitana46. 

És evident que una colla tan selecta d 'eclesiàstics i nobles no eren perquè 
sí a Tarragona entom del rei i de l'arquebisbe. De segur que encara anaren 
arribant-n'hi més durant les setmanes següents. 

42. J.M" FONT 1 Rius, Carta; de poblaclón y franqulcla de Cataluña, Madrid-Barcelona, 1%9, 
p. 220-221, n.159. 

43. Sense dia, Caruana, p.1'8 (208), que diu "Monroyo" per Mont-roig en citar el document 
anterior. 

44. F. UDINA, El "Llibre Blanca " de Santes Creus, Barcelona 1947, n. 235, p. 232; CAHUANA, p. 
126 (198) que no li assigna lloc. 

45. UDINA, Llibro Blanch .. . , n.23), p.233; CAHUANA, p.127 (199). 
46. J Rius SEHRA. Cartulari de Sau Cugat, Ill, Barcelona 1947, p. 280-281, n 1130. 
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El dia 18 de setembre, ja s'ha dit, moria el rei de França Lluís VII. Ens 
podem imaginar que un dels temes no sols de conversa, sinó també d'acords 
a tractar, devia ser sobre la posició a prendre per part del rei Alfons envers el 
sistema de datar els documents pels sobirans francesos, totalment anacrònic 
des de feia gairebé dos-cents anys. L'arquebisbe, fent-li costat els alts jerar
ques eclesiàstics, devia proposar el sistema per l'encarnació del Senyor que, 
de fet, ja s'utilitzava bastant sovint en els darrers anys immediats. Amb aques
ta nova cronologia foren datats tots els documents que ara aprofitem per a 
narrar els fets entom del concili tarraconense, que es preparava. Tots devien 
convenir a fer aquest pas de transcendència · històrica indiscutible. Com diu 
molt bé Zimmermann47, fent-se ressò del que ja havia intuït Villanueva48, 
caldrà atribuir a la voluntat d'Alfons la iniciativa del canvi de sistema: ell era 
rei i no li calia esmentar-ne un altre en l'escatocol dels documents del seu 
regne. El més probable és que les autoritats eclesiàstiques i seculars aprofites
sin l'avinentesa per a cristianitzar un aspecte important de la vida social que 
es reflectiria en les escriptures notarials a l'abast de tots els nivells de la socie
tat. 

Es pot suposar que la notícia de la defunció reial a França no devia trigar 
pas més d'una setmana o dues a arribar a Tarragona. És lícit conjecturar que 
decidiren de fer una declaració conjunta ben aviat. S'apropava la festa de sant 
Lluc del 18 d 'octubre, dia que ja devia ser tradicional de convocar sínode: el 
concili IV del Laterà, XII ecumènic, celebrat el 1215, insistiria explícitament49 
en el dia de sant Lluc. 

Jo crec que la nota cronística discutida i fixada al començ diu la veritat: el 
canvi de sistema cronogràfic devia ser decretat en concili a Tarragona el dia 
18 d'octubre, festa de sant Lluc de 1180. 

La decisió va ser política i religiosa ensems. Encara que no posseïm el text 
conciliar és gairebé segur que també es decidí de començar l'any de l'encar
nació pel sistema anomenat florentí, que suposava posposar el començ de 
l'any al dia de l'Anunciació, 25 de març, de l'any següent, és a dir, amb dos 
mesos i vint-i-quatre dies de retard respecte al nostre sistema de primer de 
gener SO. 

47. "La datation des documents catalans", 1981 , p. 374, versió catalana , p.68. 
48. Viage, XOC, p. 163-164. 
49. A. PLADEVALL, Història de l'Església a Catalunya, Barcelona, 1989, p.98-99, tot i que no he 

sabut trobar en les actes del Concili, Concillorum decumenicorum decreta, a cura de J Al.llERIGO

J .A. DossE'm-J. ] OANNOU-C. LEONARDl-P. PHODI, Bologna, 1973. 
50. Ho confirmen els documents subsidiaris d'aquell sobre Albinyana i Sant Cugat firmat a 

Tarragona el 13 de setembre,. que continuen portant anno dominice incarnationis MCLXXX fins i 
tot pel febrer de l'any següent. ]. Rius, Cartulario de Sant Cugat, n. 1130 (13-IX-1180), n. 1134 
(26-JI-1181); n. 1136 (10-VJJ-1181). 
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La confirmació que a Tarragona hi havia reunits una cúria reial i un concili 
eclesiàstic ens la donen dos documents explícits i per sort conservats en el 
pergamí original. 

Galceran de Pinós -que ja sabem a la ciutat metropolitana des del 13 de 
setembre- reconeixia al rei Alfons haver rebut unes molt notables quantitats 
de diner com a penyora pel castell de Toló del Pallars i per Guils de 
Cerdanya; i això ho feia el de Pinós adreçant-se al rei el 23 d'octubre a vobis 
vocato in_plena cu ria in presentia multorum nobilium... i repeteix en la fór
mula de datació: Actum est boc in Terracona in presencia multorum nobilium 
inihi assistencium, X scilicet Kalendas novembris, anno Dominice incarnatio
nis M.C.LXXX. El document fou redactat pel degà de Barcelona i ministre 
d'hisenda reial, Ramon de Caldes; i els seus testimonis són dels ja coneguts: 
Guerau de Jorba, Guillem de Cervera, Bernat de Portella, Pere d'Oló i Ponç de 
Mataplana51. 

Aquesta era una de les qüestions civils tractades en la cúria reial d'aquells 
dies. Una altra qüestió més sonada fou resolta el dia 25 següent. Aquell dia 
fou dedicat a resoldre definitivament el contenciós que tenien el rei Alfons i 
Pere de Lluçà sobre la potestat dels dos castells de Lluçà i de Merlès. El dia 
previst, Terracona venerunt, vingueren a Tarragona, on hi havia els sis jutges 
designats, la majoria personatges de la noblesa ben coneguts com Bernat 
cl 'Anglerola, Guerau de Jorba, Berenguer de Baixadors, Berenguer de Calonge 
i dos juristes, un de Barcelona, Pere de Ripollet i magistro Opizone, sens dub
te un jurista italià de renom, tot i que per ara no l'he pogut identificar.51bis 
Sortiren al· legats documents trets dels arxius de cada part i des del segle XI 
com la "venerable comtessa Ermessenda de Barcelona" i un monjo de Ripoll, 
Pere de Sagars, com a testimoni. Alfons personalment assistí al judici com a 
part interessada. El de Lluçà, aclaparat per la documentació apo1tada pel rei, 
es donà per convençut. El mestre Opizo, en nom dels altres jutges, dictà la 
sentència in plena curia in Terracona, scilicet, quando ibi a venerabili 
Berengario, Terraconensi archiepiscopo, concilium celebrabatur, VII! kalendas 
uovembris anno Dominice lncarnationis MCLXXX. La sentència només duia la 
signatura dels jutges i fou escrita per "Berenguer de Parets, notari del senyor 
rei"52 . 

'il ll1 ssoi\, l·úcal Accounts, li , 1984. pp. 96-97 i altres cites que en fa llisson: l'original a 
i'ACA. pergamí Alfons l, n. 301. 

51 bis. MA<;1sTElt ÜPIZO, havia dictat una altra sentència a favor del bisbe de Barcelona sobre el 
L·:1stell de Banyeres, en presència del rei Alfons, cie Berenguer arquebisbe de Tarragona, del bis
be <Esteve) d'Osca i d'altres nobles de la cort reial , el 9 de març de 1177, Marca Hispanica, Cap . 
.-í(,9_ col. 1370-71 i MAS, Rúbrica dels Libri Antiquitatum, Ill, p. 289-290, n. 2017. 

'i2. Liher Feudorum Maior, ed. M1Qt 1r-:1. ROSSELL, Jl, 1945, n. 225, pp. 234-236, tret de l'original , 
AC/\ , Alfons l, pergamí .)02 . .fa l'havia remarcat]. BALAHI 1 ]UllANY, Orígenes bistríricos de 
<.lito/J11la. ed. lbrcelona 1899. 2" ed.1964, p . .)84; també CAHJJANA, ltinerario, p.128-129 (200-201). 
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Pocs concilis de Tarragona estaran tan ben documentats, amb instruments 
jurídics originals, com aquest de 1180, redactat "en plena cort a Tarragona, 
quan allí se celebrava concili pel venerable Berenguer arquebisbe" de la ciu
tat, el dia 25 d'octubre de l'any de l'encarnació del Senyor 1180. 

Creuria que encara s'hi van fer altres accions jurídiques i transaccions 
econòmiques menors. Per exemple: aquell mateix dia 25 d'octubre, que era la 
festivitat de sant Hilari, el rei Alfons passava comptes amb els seus batlles de 
Lleida, Vidal i Azmel (jueus sens dubte); Hoc autem computum computatum 
fuit et factum sub era MCCXVIII, die sahhati jèstivitate sancti Ilari, davant del 
senyor Berenguer arquebisbe i de Ramon de Caldes i Bernat de Caldes i 
Guillem de Bassa i Ponç de Mataplana i Ponç d 'Osor i Arnau Samatan i 
Ramon Pere. Tots els testimonis són coneguts per altres documents datats 
aquells dies a Tarragona. L'escriptor Dominica sens dubte un cie la ratlla 
d'Aragó, havia preparat l'albarà per ordre del rei, apud Montzon53. Però a 
Montsó el rei aquell dia no hi era; actuava a Tarragona; i la raó de datar-lo 
per la festa de sant Hilari de Gavaldà era per afermar els seus drets sobre e l 
comtat i el bisbat de Gavaldà, que li eren discutits asprament aquells anys pel 
comte Ramon de Tolosa. Gavaldà formava part de l'herència rebuda cie la 
seva àvia Dolça de Provença54, i que el rei Alfons cedí al seu fill també 
Alfons comte de Provença. La data del 25 d'octubre no és discutible, ja que el 
document diu ben clar que era dissabte, tal com s'escaigué l'any 1180. 

No havent-se conservat les actes del coQ,cili, no sabem quants bisbes hi 
assistiren. No és creible que hi fossin tots els de la província eclesiàstica, mal
grat que ho asseguri la nota cronística en un afegitó sens dubte posteriorment 
amplificat. Fent el recompte dels que consten documentalment, hi eren pre
sents, a més de l'arquebisbe, Berenguer de Vilademuls (1174-1194), el bisbe 
de Barcelona, Bertran de Berga (1172-1188); i cal afegir-hi almenys els bisbes 
d'Urgell, Arnau de Preixens (1167-1195), Esteve d 'Osca i Pere de Pamplona. 
Intentaré provar-ho. 

El dia 27 d'octubre el bisbe d'Urgell, Arnau de Preixens, rebia el jurament 
de fidelitat de Pere des Pi, el qual havia trencat la treva de Déu i fe t altres 
mals al bisbe; i ho data per l'any de l'encarnació 118055. Aquesta notícia bre
víssima permetria pensar que el concili tractà de la Pau i Treva de Déu, tema 
que caracteritzà tots els concilis i sínodes catalans de l'època des del segle 
XJ56. 

53. ACA, Alfons I nu 310, B1ssoN, Fiscal Accounts, n. 35 CII, pp. 95-96 i I p . 91) que el suposa 
del 12 de gene r(?) de l 1180, com ja havia fet CARUANA, p . 128 (200). 

54 . Liher Feudornm Maior, n. 899 (del 1176) i n . 900 (del 1184). 
55. Notícia breu al dors del document ACA, Alfons l , n. 303, l31ssoN, H~ca/ Accounts, li. p . 99. 

nota l al document 38, sense dia ni mes ni relacionar-lo amb el concili de Tarragona. 
56. G . GONZALYO 1 Bou, La Pau l Treva a Catalunya. Origen de les Corts catc1/anes. Barcelona. 

1986, podr.l afegir-se a les moltes dades que dóna. 
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Encara , i finalment, el dia 29 d'octubre els bisbes d'Osca i de Pamplona 
rebien de l'abat Hug de Poblet la donació de la granja de Cérvoles per tota 
llur vida, establint així una confraternitat amb els monjos cistercencs57. Cal no 
oblidar que el bisbe d'Osca, Esteve de Sant Martí, havia estat abat de Poblet 
de 1160 a 1166. Tot i això, pels testimonis de l'abat, el prior, el prepòsit i el 
subprior que subscriuen, sembla que el document va ser atorgat a Poblet, 
quan devien ja haver sortit de Tarragona, clausurat el concili. 

Costa de creure que no vagi assistir al sínode de Tarragona Pere de 
Cardona, jurista emlnent que arribà a cardenal en temps d'Alexandre III, i que 
el 3 d'abril del mateix any 1180 feia una donació a l'altar de Santa Magdalena 
de la Catedral de Barcelona i que la firma com a Barcbinone sacrista. Sens 
dubte l'escassetat de la documentació pròpiament conciliar amaga la seva 
presència i la de molts altres al concili de Tarragona que estudiem . 

• • • 

Queda només per esbrinar per què la nota cronística esmenta la festa de 
sant Joan del 24 de juny en relació amb el canvi de sistema de còmput. 

Fa més de 40 anys que vaig començar a sospitar que, almenys a partir de 
l'any 1000, la cronologia dels reis de França usada als comtats catalans no 
podia regular-se per les dates de començ de cada regnat que havien establert 
els historiadors francesos des de l'època moderna. La sospita es transformà en 
dubte seriós en revisar els documents del diplomatari de l'abat i bisbe Oliba 
(971?-1046), la majoria datats durant el regnat de Robert el Piadós de França 
(996-1031). La troballa de dos o tres documents que expressaven formalment 
el 24 de juny com a dia del canvi d'any de Robert va permetre proposar en 
ferm el dia de sant Joan, que jo anomenava "nova cronologia", en comptes 
del 24 d'octubre com deien els nostres manuals copiant els dels nostres veïns 
erudits58. 

Ben aviat també esdevingueren sospitoses les cronologies d'altres reis fran
cesos per a Catalunya. El dubte havia contagiat ja abans d'altres investigadors. 
Frederic Udina va començar a revisar les cronologies dels reis carolingis, 
segles IX i X, a Catalunya59. Posteriorment, Gaspar Feliu i Montfort va intentar 
aclarir el que podia haver passat durant el segle :x6º; i sé que encara el té pre-

57. Cartulari de Poblet, 1938, p. 93-94, document n. 159; vegeu el document 160 amb les 
reclamacions dels monjos contra els dos bisbes. 

58. MUNDÓ, Datació pels anys del rei Robert, AEM 4 (1967), p. 13-34, I làmina. 
59. El archlvo condal de Barcelona en los stglos IX-X, Barcelona 1951, p. 51-80 i taula sincrò

nica dels regnats. 
60. G. F ELIU 1 MONTFOHT, "La cronología según los reyes francos en el condado de 

Barcelona", AEM6 (1969), p. 441-464. 
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ocupat. Un altre jove investigador, el malaguanyat Ignasi Puig i Ferreté, pro
posava algunes solucions als problemes cronològics que plantejaven els 
documents del Pallars61. 

Em permeto una reflexió. És edificant la varietat de còmputs que es van 
usar a la cancelleria reial francesa i en els documents de les regions de 
França durant els segles XI i XII. Els historiadors veïns moderns han mostrat i 
mostren encara molts dubtes sobre des de quin dia cal comptar els anys dels 
seus reis62. I nosaltres, els historiadors catalans, havíem caigut durant tres 
segles en la trampa d'acceptar gairebé a ulls clucs les taules cronològiques 
establertes pels historiadors i diplomatistes francesos per a llurs documents, 
sense fixar-nos a fons en els nostres, abundantíssims! Com és possible que 
hàgim estat tan candorosos de creure que a Catalunya el dia de la 111011 del 
rei pare havia de ser el dia primer del regnat del fill? La mateixa dificultat, 
aug1nentada per la manca de comunicacions ràpides, devia fer veure ben 
aviat a les autoritats i notaris cataians que calia adoptar algun sistema més 
simple de computar aquells anys de sobirans estrangers. 

Considerem, doncs, les .dificultats que es presenten als historiadors quan 
s'enfronten amb els documents del període comtal català. Crec que deriven 
"no sols de possibles errors materials comesos pels escrivans, que podien 
consignar un nombre equivocat; sinó també de dificultats formals consistents 
en el possible ús de sistemes diversos de comptar els anys d'un rei segons la 
regió o comtat, l'origen o la categoria de l'actor o del notari de l'escriptura". 
Cal, doncs, distingir "sempre el comtat on es signa el document i les persones 
que hi actuen". La suspicàcia recau més sovint en els documents conse1vats 
només en còpia, sigui separada sigui en cartularis". Per això és millor fiar-se 
de documents conservats originals. Vegem "quina mena de documents per
meten assegurar que el canvi es feia abans del 24 d'octubre" per a Robe1t; o 
quan comença el regnat dels seus successors fins a l'any 1180, que és la fita 
darrera fixada pel concili innovador de Tarragona. 

Hi ha tres menes de documents que per definició ajuden a fixar el dia de 
canvi respectiu. "La primera la formen els documents solemnes que, a més 
dels anys" del rei franc, "presenten altres sistemes cronològics, com són: els 
anys de l'encarnació, els de l'era hispànica, o la indicció. La segona categoria 
de documents útils per a la demostració són els que indiquen el dia de la set
mana i el dia del mes en què fou realitzat l'acte jurídic; són molt rars. Una 
altra mena inclou els grnps de documents referents a diverses etapes d'una 

61. Hl monestir de Santa Maria de Gerri (sep,les Xl-XVJ. fatudi bist1iric. l, llarcelona 1991. p. 
135-138, on cita el seu primer estudi sobre el tema cronolc'igic publicat el 1980. 

62. G. Tl'SSll'H , Diplumatique rova/e, p. 223-227 i els autors esmentats a b s<:v:i nota 'I Ü: 

excepte Zimmermann influenciat per la manera de fer dels historiadors catabns. 
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mateixa acció jurídica; així, per exemple, els judicis que expliquen els prece
dents d'un plet discutit; els testaments, categoria particularment útil, sobretot 
quan d'un personatge en queden el seu testament abans de morir, les condi
Cions sacramentals dels marmessors davant del jutge amb indicació del dia de 
la mort, i l'execució de les deixes testamentàries que s'havien de realitzar dins 
dels sis mesos del testament sacramental. 

M'he repetit llargament el que publicava el 196763, ja que ni la problemàti
ca ni els elements de solució no han canviat. Es poden aplicar, doncs, a tots 
els regnats almenys des de Robert fins a Lluís VII. Només he fet sondatges en 
documents d'alguns reis perquè m'han vingut a les mans: deixo la feina pesa
da de confrontar Ja resta a d'altres investigadors més joves amb temps i forces 
per a dedicar-s'hi; que s'ho val i els ho agrairem. 

Pel que fa al rei Enric (1031-1060) successor de Robert, es dóna Ja data ofi
cial de començ de regnat el 20 de juliol de 103164. Doncs bé: el testament 
sacramental de Guifré, levita i jutge de Vic, diu que morí in mense preterito 
apre/i VII!! Ka/endas mai, anno VIII Henrici regis, que correspon al 23 d'abril 
de l 039; el testament fou executat pels marmessors quarto mense post ei us 
discessum sci/icet V nonas iu/ii anno VIIII incipiente Henrici regi/JS , que 
només pot ser el 3 de juliol del mateix 1039, quan tot just era "incipient l'any 
novè del rei Enric"; i no pas el 1040 com seria si seguíssim els manuals. 
Només s'explica tot si els anys del rei Enric canviaven entre el 23 d'abril i el 3 
de juliol: dates entre les quals s'escau Ja festa de sant Joan de 24 de juny, 
celebrada només 10 dies abans de l'execució del testament del jutge Guifré. 

Quant al rei Felip I (1060-1108) hi ha el testimoni de l'acta de consagració 
de Sant Llorenç del Munt feta pel bisbe Berenguer de Barcelona, a precs dels 
comtes Ramon Berenguer I i Almodis ab incarnatione Domini anno LXlllI 
post mi//esimum (que indica el 1064), regni Pbilippi regis siquidem V, VJJJ 
Ka/endas iulif16. Si prenem Ja cronologia tradicional que fa començar el càlcul 
dels anys de Felip el dia de la mort del seu pare, Enric, el 4 d'agost del 1060, 
ens trobaríem que l'any cinquè de Felip seria el 1065 en desacord amb el 
1064 de l'encarnació que dóna l'acta solemne. Però si ens fixem que Ja consa
gració es va fer precisament el dia de sant Joan, agafa sentit la locució siqui
dem, que podem traduir: "per cert, el mateix dia 24 de juny que comença 
l'any cinquè de Felip". 

63. MUNDÓ, "La datació de documents pel rd Robert", p . 21-22. 
64. Prenc com a més fiable el ponderat G. TESSIER, Diplomattque rr~ya/efrançai~e. 1962, p . 

225-226. 
65. E. JUNYENT-A.M. MUNDÓ, Diplomatari i escrits literaris de l'abat l hisbe Oliba, n . 137, p. 

232-234, on ja apareix ben datat segons la nova cronologia. 
66. Original a l'ACA, Monarnls, perg. Sant Llorenç del Munt, n. 194 (330), que m'ha estat 

indicat per l'amic Pere Puig i Ustrell, a fi que en resolgués l'enigma cronològic; la qual cosa ha 
estat efectivament possible, com es pot veure. 
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Encara és més curiós -diria que refinat- el cas d'un document de Sant 
Benet de Bages67. Uns visitants eren al monestir el dijous, 11 de juliol, el dia 
precís de la festa de sant Benet d'estiu. L'acta, però, fou firmada dos dies des
prés, el ///idus íulii (=13 de juliol) anno míllesímo LXXVII// íncarnatí 
Dominí, Phílíppo rege regnante XX/11. La segona X es veu escrita damunt del 
~ascat i aquest continua a la dreta, de manera que a sota s'hi llegeix bé VIIII. 
Es a dir, que l'any 19 del rei Felip fou convertit amb tota consciència en any 
20 i el fan correspondre amb el 1179 de l'encarnació. Si els actors i el notari 
haguessin esperat a canviar l'any el 4 d'agost (Enric, el pare de Felip, com 
s'ha dit, moria aquest dia) no havien de corregir res. Però si, com anem 
veient, el canvi d'any es feia als comtats centrals el 24 de juny, vint dies des
prés, el 13 de juliol era ja de l'any 20 de Felip; i el notari, de primer distret, 
ho corregí tot seguit. Oi més, que la festa de la translació de Sant Benet, 1'11 
de juliol del 1179 s'escaigué efectivament en dijous. Tot casa bé, doncs, a 
favor de la nova cronologia que proposo. 

De Lluís VII el Jove (1137rl180), que ja coneixem prou pels efectes que el 
final del seu regnat tingué a casa nostra, puc adduir almenys uns testimonis 
documentals que el canvi d 'any es feia també el 24 de juny. Els cronologistes 
oficials francesos donen cdm a dia del començ de govern de Lluís el Jove el 
primer d'agost de 1137, dia de la mort del seu pare, Lluís VI. Doncs bé, el 
comte Ramon Berenguer IV, durant la primavera i estiu del 1151, va fer pas
sar comptes dels seus honors, drets i rendes en els comtats de Barcelona, 
Girona, Besalú, Vallespir, Conflent, Cerdanya i Ripollès. Per encàrrec seu se 
n'ocuparen els batlles i administradors que tenia en diverses viles del 
Principat i tots els reports foren justificats davant de Bertran de Castellet, con
seller comtal que els seguia68_ Començaren a Vilamajor el 25 de febrer del 
anno XIIII regní Ludovíci íuníoris que era el 1151 segons totes les cronolo
gies. Els batlles comtals el 26 de febrer eren a Caldes de Montbui; el 28, a 
Gavà; el primer de març, a Sant Feliu de Llobregat; el 2, a Vilafranca del 
Penedès; el 3, a Piera; el 2 d 'abril, a Caldes de Malavella; el 3, a Llagostera; el 
5 a Girona; el 6, a Palafrugell; el 8, a Besalú; el 12, a Prats de Molló; el 14, a 
Vilafranca del Conflent; el 16, a Llívia; el 17, a Ix i Andorra; el 20 encara 
d'abril i de l'any XIIII de Lluís, eren a Ripoll. 

Heus ací que el 20 de juliol rebien el darrer compte a Terrassa i el daten 
anno XV regní Lodoyci iuníorís, que seria segons els manuals, de l'any 
següent 1152. Jo crec que no pot ser, per trobar-se el pergamí cosit als ante-

67. Original a Montserrat, perg. Bages, n. 1569. 
68. Aquest important conjunt de comptes ha estat publicat per T11.N. B1ssoN, Fiscal accounts 

c!f Catalonia, !I, p . 3-29 i que comenta al vol. I, p . 28-30. 
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riors. S'ha de datar tamhé del 115169; i aixo prova que el canvi s'havia fet 
entre el 22 d'abril i el 20 de juliol, doncs, segurament per la festa de sant 
Joan. 

Els documents de Poblet relatius al setge i a la presa de Siurana que s'aca
ben de publicar críticament i amb magnificència70, confirmen encara millor la 
cronologia nova. Tothom sap el que suposava acabar amb el darrer enclava
ment militar musulmà existent en terres catalanes. El 12 de juliol del 1153 el 
reducte encara no havia capitulat: Ponç i Ramon de Cervera donen per a 
constmir un molí dins d'un any ab ipso die quo Siurana erit capta i la carta es 
firmava Ill/ idus iulii (12 juliol) anno XVII regni Ludoici iunioris, in ohsidione 
Sittrane. El dia 30 de novembre, ja capturada la fortalesa, es signaven sengles 
documents entre un dels principals capitostos, Gerald de Jorba, i l'abat de 
Poblet, també Gerald de nom, pels quals bescanvien béns temporals per espi
rituals: anno ah incarnatione Domini MCLIII, pridie kalendas decemhris, anno 
quo capta est Siurana. Si l'any 17 de Lluís havia començat el 24 de juny del 
1153 ja no hi ha cap data equivocada en aquests pergamins originals, ni cap 
misteri cronístic en un fet prou important de la nostra història medieval. 

Les comprovacions documentals que demostren que el canvi d'any dels 
reis francs es feia a Catalunya el 24 de juny, donen fe que aquesta era la con
vicció de l'autor de la nota cronística que posava en relació els 44 anys de 
Lluís el Jove amb la data del 24 de juny, festa de sant Joan, i la festa de sant 
Lluc el 18 d'octubre, en què el concili de Tarragona decretà la cristianització 
del sistema cronogràfic. El cronicó voldria dir que l'any 44 de Lluís només 
s'havia fet servir per a calcular les dates dels documents redactats entre el 24 
de juny i el 18 d'octubre. 

I ara se m'acut, per acabar-ho d'arrodonir, que em convé rectificar i preci
sar el que pensava i vaig escriure fa temps en parlar del còmput dels anys del 
rei Robert seguit a Catalunya, sobre els motius que ho induïren. 

Suposava aleshores que donada l'amistat nuada pels comtes i bisbes cata
lans amb Gerbert, "un cop elegit Papa'', Silvestre 11, "foren els catalans els qui 
l'anaren a trobar a Roma, tant per obtenir privilegis com per resoldre afers 
canònics. Sal·la i Ermengol, el bisbe i el comte d 'Urgell, hi eren el 1001. 
Aquest mateix any el bisbe Aeci de Barcelona es queixava al papa dels malde
caps que li donava Geribert, un fill del vescomte Guitard; i el papa escrivia 
dues vegades a Barcelona citant i amenaçant el vassall inquiet. Ramon Borrell, 

69. B1ssoN, citat ja a la nota anterior, tot i escriure 1152 per al darre r compte. ja apunta la 
possibilitat que fos passat també el 1151 com els comptes precedents. 

70. Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, 13arcelona 1993, n. 156 (12 juliol), 159 i 160 (30 
novembre). L'editor, el P. Agustí Altisent ja nota que si se segueix la cronologia tradicional dels 
reis francs les dades cronístiques no concorden. És clar ara el perquè. 
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Arnulf de Vic i uns quants monjos de Sant Benet cie Bages es trobaven a 
Roma també a finals del 1001 o començ del 1002. Podria ésser que en aques
tes ocasions el comte i el bisbe de Barcelona tractessin amb el papa, antic 
amic de Borrell, el pare del comte Ramon, de com seguien els afers del rei de 
França. Silvestre II els comunicaria que havien fet les paus potser pel juny del 
999. Des d'aleshores als ulls del papa, que n'havia alçat l'excomunió, Robert 
regnava novament. El comte de Barcelona retindria només el dia de juny que 
el papa li indicaria; l'any no el preocupà: sabia que Robert havia començat a 
regnar sol per primera vegada el 996 i això li bastava. A l'arribada a 
Barcelona fixaria, amb els jutges i prohoms de la cort comtal, la festa cie sant 
Joan per canviar des d'aleshores i per a tots els seus súbdits el càlcul dels 
anys de Robert"71. 

Aquesta explicació que en donava fa gairebé trenta anys ha estat ampliada 
pel prof. i amic Zimmermann com si jo hagués dit que existia un còmput 
"polític" que comença a continuació d'una reunió solemne de la cort comtal; 
això "explicaria per què molts "regnats" comencen a Catalunya per sant Joan" 
i fonamentat en les meves deduccions pel cas de Robert, dedueix que 
"aquesta nova cronologia" basada en l'adveniment suposat de Robert el 24 de 
juny, "és l'exemple típic de la cronologia política"72. 

Si aquesta fos la conclusió a treure del meu anterior estudi ara és l'hora 
de rectificar-me quelcom a mi mateix. 

Si hi hagué alguna idea política en la decisió suposada cie Ramon Borrell 
de canviar l'inici del còmput dels anys del rei Robe1t i, cie retop, dels seus 
successors, aquesta decisió seria més aviat relacionada amb Roma i el papat 
-força aleshores creixent- més que no pas amb els capetingis, aleshores min
vants a Catalunya des del 988. 

El vessant polític de la decisió presa a Catalunya vers l'any 1000 radicaria 
més aviat en la manca de respecte envers els sobirans francs, com ho demos
tra el fet de no considerar la data d 'accessió del successor al tron el dia de la 
pròpia coronació o el de la mort del rei-pare. El sistema cie datar pels reis 
francesos seria considerat més com una antiga consuetud rutinària que no 
pas una obligació de dependència política administrativa. Així ho expressen 
certs documents dels segles XI i XII, en citar el rei tal regnante in Francía, 
apud nos autem dominus noster Jesus Cristus; o bé aquell del 1146 que deia: 
anno incarnacionis dominice CXLVI post millesimum et, iu:xta Pat1'ie nostre 
consuetudinem, Lodoyco rege Franchorum anno VIIJ/73. 

71. M!JNDÓ, "La datació", p.33. 
72. M. ZIMMEllMANN, ''La datation", 1981 , p. 347. ver~i<> catalana 1989. p. 4 1-41. 
73. J. A1:nmo 1 l'E1wc110. L'arxiu antic: de Santa A1111a de Bar c:elu11t1 del 912 al 1200. 

Apmximac:i<í hL,·t<lric:o-lingiiíslic:a, llarcdona 1985. doc. 258, p. 283. 
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M'inclino a creure que la data del 24 de juny, sant Joan, es basava més que 
en una decisió política, en una tradició antiquíssima d'arrel pagana, que fou 
cristianitzada ja en època antiga, sens dubte pre-carolíngia, que dividiria l'any 
en quatre períodes corresponents a les estacions climàtiques i agrícoles de 
l'Europa central i meridional: el 25 de desembre, Nadal de Jesús; el 25 de 
març, l'Anunciació i la seva Encarnació; el 24 de juny, sa,nt Joan, el baptista 
precursor, i sant Miquel, protector, el 29 de setembre. 

Els carolingis ja havien previst i legislat entorn de les reunions generals per 
a celebrar els plàcits o judicis a Magúncia i a Chalons-slir-Saême, el 24 de 
juny, festa de sant Joan. Carlemany, el 802, establia en un capitular als seus 
enviats per l'imperi: Si aliae res fortuitu non preoccupaverint, VII/ kalendas 
Julias, id est missa sancti lobannis Baptistae, ad Magontiam sive Cabillionem 
genera/iter placitum babere volumus74 . 

• • • 

Em sembla que ja n'he dit prou coses, d'aquella anotació cronística, que 
ara ja ni és sospitosa ni enigmàtica. A la llum de la documentació contem
porània aportada es pot donar com a històricament segura la celebració d'una 
cort-concili a Tarragona entre el setembre i l'octubre de 1180; que, esdevingu
da la mort de Lluís de França el 18 de setembre, al cap d'un mes, el dia de 
sant Lluc, 18 d'octubre, decidia el canvi de sistema cronogràfic i acceptava el 
de l'encarnació del Senyor, i que el còmput dels anys dels reis de França 
seguit fins aleshores començava el 24 de juny, festa de sant Joan. 

Barcelona i Solsona, 21setembre1993 

74. MGM, Capitularia Regnum Francornm, I, p . 115, capttulare mlssornm, c.29; recollit per 
Ansegís, Capitularia appendlx, U, 15, ImDEM p.448. 
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IA INVESTIGACIÓ DE IA IIlSTÒRIA RELIGIOSA 
DE CATALUNYA ALS ARXIUS 

Josep M. Marquès 

El primer congrès sobre la història religiosa de Catalunya és expressió de 
l'interès creixent d'un grup de persones, segurament més ampli que els assis
tents pròpiament dits, per aquest camp de coneixement. Podem felicitar-nos 
de que s'estigui produint ací un contacte i intercanvi de descobriments i de 
suggeriments, que ha de contribuir a estendre encara més la valoració positi
va de la història religiosa. 

Que aquest congrès sigui el primer suposa també que fins ara no se 
n'havia celebrat cap; l'àmbit de recerca que ens ocupa no havia aglutinat 
anteriorment un esforç conjunt capaç de fer-lo sortir de la indefinició. En 
aquesta primera ponència del primer congrès, doncs, considero que, a més 
del tema específic que m'ha estat assenyalat, sobre els arxius i la investigació, 
m'és permès d'entrar en algunes consideracions més generals. 

En efecte, el treball de 'recerca acomplert als arxius es justifica en la mesu
ra en que, a través d'unes publicacions i d 'una discussió, contribueix a difon
dre uns coneixements . Investigació i difusió són dues cares d'una mateixa 
moneda. 

Una historia marginal? 

Sigui'm permès, doncs, d 'interrogar-me, encara que superficialment, sobre 
l'estatut actual de la història religiosa a Catalunya. Els ambients a observar 
són sobretot tres; l) el de la història universitària; 2) el de les publicacions de 
gran difusió, i 3) el del discurs intraeclesiàstic. 

l) La història de l'Església ha estat definida per E. Ucelay da Cal com una 
especialització genuïnament marginal, en tant que existeix amb autors i lec
tors propis, i amb un peculiar sosteniment institucional1. Amb llenguatge una 
mica pujat de to Ucelay arriba a afirmar que la majoria dels historiadors "pro
gres" passen la seva vida sense assabentar-se del que hi ha entre les tapes cie 
Analecta Sacra Tarraconensia o de Hispania Sacra. 

El Diccionari d 'Història de Catalunya publicat l'any passat2 assigna al 

l. ENHJC UCEIAY DA CAL, La bLçturiografla deL~ anys 60 i 70: MarxL1·me, nacionalisme i mercat 
culturcil català, dins: La Hlçtoriografla catalana, (Quaderns del Cercle, 6), Girona 1990, 72. 

2. Diccionari d'Hlçtòria de Catalunya, dirigit per Jesús Mestre i Campi, Barcelona 1992. 24. 
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camp de la religió un 2'1 % del seu contingut, menys que el que concedeix a 
la numismàtica i la meitat del que atribueix al dret o a l'economia, que supe
ren el 4%. 

Es ben recent l'aparició del Vocabulario basico de la Historia de la lglesia, 
de Manuel Teruel3. El prologuista, Carlos Martínez Shaw, incideix en el tòpic 
de la marginació: "La historia de la Iglesia ha sido durante siglos un espacio 
segregado de la investigación sobre el pasado que en buena parte ha queda
do en manos de los propios eclesiasticos y en buena parte también al margen 
de los avances metodológicos operados en los restantes sectores historiografi
cos". Autor i prologuista del Vocabulario coincideixen a constatar el creixent 
interès que suscita enambients acadèmics i universitaris la història religiosa. 
Temel critica la història teològica que sol agradar als eclesiàstics, però aquests 
potser contestaran retreient-li que ell fa economia eclesiàstica, ja que dels cin
quanta mots-dau que ha seleccionat, vint pertanyen a l'àmbit econòmic. 

Que l'àmbit de recerca objecte d'aquest congrès surti de la marginació no 
depèn únicament dels seus conreadors. Investigació i divulgació s'han d'ende
gar convenientment. La formulació de vegades simplificada de la divulgació 
obliga l'investigador a examinar la correcció i matisació de textos aproxima
tius i imprecisos. La investigació, que ha estat prou practicada, no ha trobat 
sovint canals per arribar als historiadors d'altres àmbits i als operadors cultu
rals, com no sigui en temes d'història de l'art, que de vegades es desenvolu
pen prescindint dels continguts iconogràfics i la seva significació religiosa, i a 
propòsit de matèries com les relacions Església-política. En canvi, treballs com 
els que la majoria d'instituts religiosos emprenen per canonitzar el fundador o 
la fundadora, o bé per aclarir allò que hom sol anomenar el "carisma funda
cional", acostumen a tenir una difusió molt restringida, cosa a la que contri
bueix el seu enfocament panegirista o ideològic. Però la marginació univer
sitària de la història de l'Església és recent; Vicens Vives mateix no marginava, 
sinó que integrava. Les causes del fet, penso, estàn en la ment de tothom, i el 
congrés veurà si cal explicitar-les. 

2) Fins a la publicació del llibre d'Antoni Pladevall el 19394 no existia una 
síntesi accesible per al públic en general sobre el passat religiós de Catalunya. 
L'Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània, de Josep 

3. MANUEL TERUEL, Vocabulario bdsico de la Historia de la lg/esia, Barcelona 1993. 
4. ANTONI PLADEVALL, HLçtòrla de l'Església a Catalunya, Barcelona 1989. Com a iniciador i 

director de la col·lecció "Sant Feliu", dedicada a esglésies i santuaris del bisbat de Girona, que ha 
assolit quinze títols, i de la col·lecció "Francesc Eiximenis", que recull estudis sobre presència de 
l'Església en el món en el mateix àmbit, amb quatre títols, he pogut constatar que hom troba més 
facilitats per editar escrits d'interès local que no pas estudis d'abast general. Parlant en concret i 
per via d'exemple, és més fàcil d 'obtenir finançament per a la història d'una parròquia que no 
pas per a un estudi de l'arquitectura religiosa de la diòcesi. 
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Massot, sortí en primera e ,1,•:ió el 1973. Aquest 1993 ha aparegut el primer 
fascicle d'una sèrie de dn. que, si hagués estat comercialitzat degudament 
hauria arribat als quiosc . i podria haver donat a conèixer la història de 
l'Església al país a un cercle ampli de lectors. La disponibilitat d'informació 
sobre el tema destinada :tl públic en general és mínima i contribueix a margi
nar-lo. 

3) Si passem a preguntar-nos per l'ús que l'Església de Catalunya fa de la 
seva memòria histè,riG1, haurem de constatar que és limitat. S'ha organitzat 
cada any una comr.1emoració adreçada al món clerical; el rector de 
Vallfogona, mossèn Cinto, el Mil·lenari. Molts instituts religiosos han impulsat 
la confecció de hiografíes dels seus fundadors. Certs grups, com 
Agermanament o la JOC, han fet escriure la seva història recent. No trobem, 
però, ni una impregnació d'història del país a la catequesi, a la predicació i al 
discurs cristià, ni anàlisis de la situació present que utilitzin el recurs al passat 
pròxim i la valoració dels factors que ens han conduït allà on ens trobem. A 
la Facultat de Teologia de Catalunya aquesta és una matèria opcional que 
s'ofereix en horaris ben incòmodes per als alumnes. Només una diòcesi dis
posa d'una obra decorosa sobre la pròpia història, i són comptades les parrò
quies que n'han fet escriure. 

Per a expressar les meves propostes en termes positius, doncs, diré que 
cal pensar en els mitjans que poden ajudar a superar les marginacions que 
sofreix ací i ara la història religiosa. En l'àmbit acadèmic és obvi que la cele
bració d'aquest congrès hicontribueix; si publicacions que havien caigut en 
una certa hibernació, com Analecta Sacra Tarraconensía recuperen vitalitat, 
cal creure que fecundaran sense necessitat d'esforços especials el treball uni
versitari, la labor de divulgació i el discurs interior de la comunitat cristiana. 

Organitzar la informació 

El treball històric necessita, al costat del coneixement de les fonts, la 
bibliografia. 

Tanmateix la floració de publicacions d'interès per a l'estudiós d'història 
religiosa ha estat abundant en els darrers quinze anys. Massa abundant per a 
la capacitat lectora de molts operadors culturals; la mateixa proliferació de lli
bres i articles la fa inabastable. Els centres de publicació s'han multiplicat, i 
sovint no és fàcil de trobar la biblioteca on tindran un estudi d'interès o la lli-
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breria on es podria comprar. 
De la producció referent al període que acaba l'any 1800 hom pot infor

mar-se a les bibliografies que publica Arxiu de Textos Catalans Antics, on és 
costum d'assenyalar amb precisió sobre el contingut de cada publicació i 
sobre la documentació en la que es basa; gairebé totes les publicacions 
d 'interès històrica- eclesiàstic hi són ressenyades. Pel període posterior, aques
ta informació es troba dispersa. El memorable treball bibliogràfic que duia a 
terme a ·Analecta .. mossèn Vives i Gatell no ha tingut continuadors. 

Ni que sigui fàcil de caure en la utopia, cal demanar que es composin les 
eines d'accés a la informació; bibliografies periòdicament actualitzades, un 
diccionari d'història religiosa a Catalunya i, potser a més llarg termini, un 
manual d 'extensió mitjana que exposi els coneixements adquirits, assenyali les 
qüestions pendents i indiqui les principals publicacions existents sobre cada 
tema concret5. 

Pensar ara en una empresa editorial com la que muntà prop de la bibliote
ca Balmesiana el pare Casanovas per publicar textos i col·leccions documen
tals, sí seria utòpic, ara com ara, ben entès que utòpic no significa pas incon
venient o inadeqüat. Una col·lecció de "Sacra Cataloniae antiquitatis 
Monumenta" que recordés el projecte del P. Pasqual seria benvinguda. 

La conservació dels documents 

a) Documents antics. Les sèries de l'arxiu diocesà de Solsona s'inicien en 
època relativament recent, com és moderna la diòcesi que ara compleix totjust 
quatre-cents anys d 'existència; altres arxius diocesans, en canvi, tenen sèries 
d'inici tardà o amb llacunes a causa d'haver perdut fons importants de docu
mentació. El de Lleida fou víctima de la guerra de Successió6. Als d'Urgell, 
Tarragona i Tortosa s'hi observen llacunes, degudes a vicissituts del passat, 
que limiten les possibilitats d'investigació, per exemple, sobre les visites pas
torals o els registres d 'ordes. Pelque fa als arxius monàstics, Gaietà Barraquer 
va contar la dispersió de molts d'ells en ocasió del Trienni i de la 
Desamortització; ara com ara es pot creure que tot allò que es va salvar és de 

5. Tal vegada, per no duplicar treballs, es podria pensar en elaborar un paral·lel dedicat al 
clergat secular i al poble cristià de Catalònia religiosa. Atles històric deLç orígens als nostres dies. 
A cura de JOAN ilADA 1 GENIS SAMPEH, I3arcelona 1991 , pel que fa a geografia eclesiàstica i biblio
grnfía. Cal recordar ací l'exemplar bibliografia temàtica promoguda per JOSEP PERAH NAU, El Cisma 
d 'Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià. Repertori bibliogràfic, Barcelona 1979. 

6. MAGDALENA CANELLAS, Notas archivísticas sobre fondos documenta/es de la catedral de 
Lérida: ·Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia• 39-40 (1981) 106-116, narra vicissituts de la recu
peració de l'arxiu catedralici el 1940. 
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domini públic. 
b) Documents recents. En reconstruir Joan Crexell els fets entorn de la 

manifestació de capellans de 1966 a Barcelona7 es trobà que sobre un episodi 
tan ressonant no hi ha documentació, ni a l'arxiu del Bisbat, ni al de la 
Catedral. L'autor ho explica; al del bisbat, mossèn Jaume Tresserra va dir que 
no hi havia res sobre el tema. Al de la Catedral, mossèn Angel Fàbrega li va 
comunicar que no es podien consultar els papers de l'arquebisbe Modrego 
fins que no haguessin passat cinquanta anys del seu traspàs. 

Aquestes explicacions no expliquen gaire res, i més aviat ajuden a posar
se preguntes. Què hi farien a la Catedral, i no al Diocesà, uns papers de 
govern de l'arquebisbe? Es raonable avui, quan el ritme de vida s'ha accelerat, 
un termini de cinquanta anys, no des de la confecció dels documents, sinó 
des de la mort del seu detentor? Deia la veritat el futur bisbe auxiliar 
Tresserra, quan manifestava que l'arxiu del bisbat no conservava còpia de les 
cartes que Modrego va escriure, o bé només deixava constància d'una desor
ganització tal que ha portat• a deixar desaparèixer i a fer desaparèixer escrits 
que haurien d'haver romàs fins avui? 

De documentació n'ha desaparegut, i jo mateix vaig ésser testimoni, quan 
era seminarista, de com el bisbe Cartañà de Girona cremava sovint grans 
quantitats de cartes que havia rebut. Dubto molt que totes fossin d 'afers de 
consciència. Em pregunto, doncs, si es conserva completa la correspondència 
rebuda pels bisbes catalans del segle XX. 

Una autoritat subalterna d'un bisbat em va confessar que havia destruït els 
expedients de secularització d'una cinquantena de capellans. Els anys del 
postconcili poden haver estat fatals en aquest sentit, perquè els processos de 
confecció i de conservació d'escrits oficials varen sofrir aleshores les conse
qüències del despreci d'allò que se'n deia el "juridicisme" de l'Església. I no 
sabem que a la província eclesiàstica Tarraconense existeixin normes comu
nes sobre el traspàs de documentació des d'els arxius administratius cap als 
arxius eclesiàstics històrics. Conec, en canvi, oficines episcopals que conser
ven gelosament materials de més de vuitanta anys i fins de cent, i que es 
neguen a traspassar-los a l'arxiu històric. 

7. JOAN CHEXELI., La .. Man.(festaci<í .. de capellans de 1966, Publicacions de l'Abadia de 
Montserrnt, 1992, 16. 
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Els arxius i els documents de recerca 

Em proposo d'informar, principalment, sobre els arxius eclesiàstics del 
pais. Fins fa uns deu anys, la confecció d'instruments de recerca d'aquests 
centres estava enormement endarrerida. Només tres disposaven d'una guia 
impresa per orientar els investigadorsª. . 

Les perspectives han canviat després que el Servei d'Arxius de la 
Generalitat ha estimulat a travès de subvencions i facilitats de publicació l'ela
boració de guies i inventaris. Donaré compte de les disponibilitats actuals 
d'aquesta mena', d'acord amb informaciórecollida al Secretariat d'Arxivers 
Eclesiàstics de Catalunya. Cal advertir que els treballs mecanografiats o 
manuscrits que referiré estan en fase d'elaboració. La seva enumeració podria 
semblar prematura; crec que no ho és, perquè ja estan a disposició dels recer
cadors i perquè permeten de preveure a curt termini una floració d'inventaris 
impresos que augmentarà l'accessibilitat efectiva dels arxius. 

Per ara la informació essencial ha estat publicada .amb referència a l'àmbit 
de l'estat9. Tenim entès que hom prepara una publicació semb1ant actualitza
da per l'àmbit català, i hom ens assenyala que ha d'aparèixer dins del 1984 
una guia conjunta de caràcter esquemàtic dels arxius eclesiàstics de Catalunya. 
Si no s'indica expressament, els treballs que enumeraré són inèdits, i assenya
lo si es troben en autoedició, mecanografiats (mec.) o manuscrits (ms.). 
Demano disculpes si alguna vegada no dóna el títol exacte, ja que en oca
sions he hagut de crear-ne de ficticis. 

Barcelona, Catedral 
Ha estat referida la guía general de FÀBREGA-BAUCELLS (1969). Encara és 

útil J. SANABRE, El archivo de la Catedral de Barcelona, Barcelona 1948. 
"Insigne col·legi de beneficiats de St Sever" (inventari), 102 p., mec. 
"Inventari de manuals notarials, (notaria capitular i notaries de la ciutat)", 

201 p. mec. 
Regests de pergamins: J. BAUCELLS I REIG, El Baix Llobregat i la Pia 

8. ]. SANABRE, El Archivo diocesana de Barcelona, Barcelona 1947; A. FÀBREGA- ]. BAUCEU.S, 
Catàleg de l'Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona. 1.- Índex general de les 
sèries documentals, Barcelona 1969; ]. M. MARQUES, Guia de l'Arxiu Diocesà de Girona, Girona 
1982. M'auguro que, en les edicions de guies-inventaris d 'arxius, es recensionin els treballs duts a 
terme per arxivers dels s. XVII-XVIII, com el que F. Tarafa dugué a terme al diocesà de 
Barcelona, i que encara avui són d 'utilització necessària. 

9. Guía de los archivos y las bibltotecas de la !g/esta en España. I. Archivos, León 1985. 
Deixem constància de l'existència d 'una Guia deLç Arxius eclesiàstics de Catalunya- València
Balears, publicada el 1978 pel Secretariat d 'Arxivers Eclesiàstics de Catalunya en edició no venal, 
dificilment trobable. 
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Almoina de la Seu de Barcelona. Catàleg del fons en pergamí de l'Arxiu 
Capitular de Barcelona. Barcelona, 1984 (Catàlegs-Inventaris d 'Arxius 
Eclesiàstics de Catalunya, 2); Id., El Maresme i la Pia Almoina de la Seu de 
Barcelona, Barcelona 1987 (Catàlegs .. ., 3); Id., El Garraf i la Pia Almoina de 
la Seu de Barcelona, Barcelona 1990 (Catàlegs .. ., 5). 

Inventaris temàtics: José OLIVERAS CAMINAL, Cartas rea/es, s. XII-XV. 
Catalogo, Barcelona 1946; Josep BAUCELLS I REIG, El fons "Cisma 
d'Occident" de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Catàleg de 
còdexs i pergamins, Barcelona 1985 (Institut d'Estudis Catalans. Memòries de 
la Secció Històrica- Arqueològica, XXXIV); Id., "Documentes franciscanos del 
Archivo Capitular de Barcelona", dins Archivo Iberoamericano 40 (1980), 339-
381; 42 (1982), 157-186. 

Catàleg de protocols: Lluïsa CASES I LOSCOS, Catàleg dels protocols nota
rials de Barcelona . 2. Altres Arxius, Barcelona 1990 (Fundació Noguera, 
Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya, 11). 

Barcelona, Arxidiocesà 
"Inventari de registres ?'ordenacions, confirmacions i visites pastorals", 19 

p. mec. 
J. M. MARTÍ BONET, L. NIQUI I PUIGVERT, F. MIQUEL I MASCORT ijAU

ME CODINA I VILA), Processos de l'Arxiu Diocesà de Barcelona, Barcelona 
1984 (Col·lecció de Catàlegs-Inventaris d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya, l) . 

J. M. MARTÍ BONET, "Archivos consulares de los Estades Pontificios y del 
Reina de Napoles y Sicilia custodiades en elArchivo Diocesana de Barcelona 
(a. 1764-1873)", dins Anthologica Annua (Roma) 33 0986), pp 365-458. 

J. M. MARTÍ BONET, "Privilegies papaies del Archivo Diocesana de 
Barcelona, 1144-1196", dins Anthologica Annua 26-27 (1979- 1980), 779-820. 

Barcelona, Caputxins 
"L'arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya", 18 p., mec. 

Barcelona, Carmelites 
"Arxiu dels Carmelites descalços de Catalunya i Balears", 61 p., mec. 1º 

10. Hom es referirà a G. BELTRAN, Fuentes Históricas de la Província OCD de San .fosé 
(Cataluña y Baleares), Roma 1986, (Monumenta Historica Carmeli Teresiani. Series Provinciarum, 
J), i a id., Hacia una catalogación general de los carmelitas desca/zas de la congregación de 
España, Portugal y América (1562- 1875): ·Monte Carmelo· 97 (1989) 519-550, per a altres infor
macions arxivístiques sobre l'orde. No és, en canvi, un estudi arxivístic ]Ill R. WrnsTER, The 
Barcelona Carmelite Archives be.fore 1348: ·Analecta Sacra Tarraconensia· 65 (1992) 141-210, sinó 
que consisteix en la publicació de 20 escriptures de tema carmelità, datades del període 1293-
1346. 
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Barcelona, Escola Pia 
"Arxiu de l'Escola Pia", 106 p. mec. 

Barcelona, Franciscans 
"Pergamins" (esquema sobre la procedència de 1.662 peces), 9 p ., mec. 
"Llibres, incunables" (inventari), 12 p. , mec. 
"Manuscrits" (inventari), 31 p . 

Girona, Catedral 
"Inventari de registres d'actes capitulars", 4 p. , mec. 
"Inventari de registres d'Obra de la seu", 5 p. mec. 
"Inventari de la Sagristia Major i mitjana", 22 p . mec. 
"Inventari de les pabordies de Gener, Maig i Juny", 55 p . mec. 

Girona, Diocesà 

8 

Josep M. MARQUÈS, "Guia-inventari de l'Arxiu Diocesà de Girona", 122 p. , 
autoedició. 

Transcripcions i edicions de textos: Josep M. MARQUÈS, El cartoral de 
Santa Maria de Roses (segles X-XJJI), Barcelona 1986 (Institut d'Estudis 
Catalans. Memòries de la secció Històrico-Arqueològica, XXXVII). Id. , 
Cartoral del bisbe de Girona, dit de Carlemany, Barcelona 1993, 2 vols . 
(Fundació Noguera. Col·lecció Cartularis, l) . Id., "Cartoral de Rúbriques 
Vermelles", 489 p., mec. 

Inventaris de pergamins: J. M. MARQUÈS, Pergamins de la Mitra (881-
1687). Arxiu Diocesà de Girona, Girona 1984 (Col·lecció de Monografies de 
l'Institut d'Estudis Gironins, 10). Id., "Documents de Santa Maria de Lladó 
anteriors al s. XIV, conservats a l'Arxiu Diocesà de Girona", dins Annals de 
l'Jnstitu d'Estudis Empordanesos, Figueres 1989, p 273-291; Id., "Pergamins de 
Santa Maria de Besalú. Arxiu Diocesà de Girona", dins Patronat d'Estudis 
Històrics d'Olot i comarca. Annals 1990-1991, p 239-310; Id., "Pergamins de 
Sant Feliu de Girona anteriors al 1300", 58 p ., mec.; Id., "Pergamins de Sant 
Feliu de Cadins. I. S. XII-XIII", 37 p . mec.; Id., "Pergamins de la Pia Almoina", 
1.058 pp format Din A- 3, mec., regests de 8.118 pergamins. 

Inventaris de processos; Josep M: MARQUÈS, "Processos anteriors al s. XVI 
de l'Arxiu Diocesà de Girona", 40 + 117 pi 38 p d 'índexs, mec. , anàlisi de 951 
peces; Id ., "Arxiu Diocesà deGirona. Processos s. XVI-XVIII", inventari de 
8.344 processos, amb 234 p. d'índexs, mec., inventari de 8.344 processos. 
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Josep TREMOLEDA, "Dispenses Matrimonials", 1501-1850, ca. 200 p Din-A-3, 
ca. 5.000 processos de dispensa, en procès de numeració. 

Repertoris de la sèrie de Lletres: ]. M. MARQUÈS, "Registres de Lletres 
(1294-1331)", anàlisi exhaustiu de Lletres 1-5, 286 pp i p 287-434 d 'índexs, 
mec.; Id., "Lletres 1334-1362", 364 pp i p 365-460 d 'índexs, mec., anàlisi selec
tiu ; Id., "Lletres 1362- 1420", 322 pp i p 323-395 d 'índexs, mec., anàlisi selec
tiu; Id., "Lletres de la Cúria Eclesiàstica de Girona, 1420-1620'', 138 p i 29 
d'índexs, mec., anàlisi selectiu; Id., "Arxiu Diocesà de Girona. Registres de 
Lletres 1586-1819", XII+455 pp i p 456-536 d 'índexs, en autoedició , anàlisi 
selectiu. 

Repertoris de la sèrie "Notularum": Josep M. MARQUÈS, "Notularum l 
(Notularum 1-6 (1294-1328 i protocol de Pere Capmany 0313-1367)'', 331 pp 
i p 332-412 d'índexs, mec., repertori exhaustiu; Id., "Notularum II 0 329-
1392)", 432 pp i p 433-529 d'índexs, mec., repertori selectiu; Id., Notularum 
Ill (1404- 1802)", 311 pp i p 312-379, repertori selectiu; Id., "Notularum IV 
(1802-1947)", 91 p. mec., repertori exhaustiu. 

Repertoris de Manuals: Josep M. MARQUÈS, "Manuals 0-9 0271- 1365)", 
140 pp autoedició, repertori selectiu; Id. , "Manuals 10- 50 0365-1486)", 224 
pp autoedició, repertori selectiu. 

Repertoris de fundacions: Josep M. MARQUÈS, "Dotalies de beneficis a la 
diòcesi de Girona", 216 p i 84 d 'índexs, mec. ; Id., "Dotalies [de fundacions) 
de la Seu (ADG, D 2-3)", 62 p i 18 d'índexs, mec., regest de 309 fundacions ; 
Id., "Fundacions de Causes Pies", 178 pp i 84 d 'índexs, mec., regest de 1.599 
fundacions. 

Lleida, Diocesà 
"Guia de l'Arxiu Diocesà de Lleida'', 6 p . mec. 

Manresa, Seu 
"Arxiu de la seu de Manresa. Inventari parcial", 50 p ., mec. 
"Arxiu notarial" (inventari), 13 p . mec. 

Montserrat, Abadia 
"Sant Benet de Bages" (inventari) , 7 p. mec. 
"Congregació Claustral Tarraconense i Cesaraugustana" (inventari), 20 p . 

mec. 
"Pergamins" (inventari), 3 p . mec. 
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Poblet, Abadia 
"Arxiu de Poblet. I. Còdexs, llibres litúrgics i manuscrits", 11 p. mec. 
Josep A. TORNE i CUBELLS, "Guía breu i catàleg dels pergamins de l'arxiu 

del monestir de Poblet"", Poblet 1993, 385 p. en autoedició. 

Sant Cugat del Val.lês, Col·legi SJ 
"Guia de la col·lecció Pastells de la secció "Filipines", 6 p. mec. 
"Arxiu Històric de la Companyia de Jesús, Catalunya. Guia", 38p. mec. 
"Arxiu del Palau Requesens. Catàleg sumari'', 79 p. mec. 
"Pergamins" (inventari de 100 unitats, 991-1242), 15 p . mec. 

Seu d'Urgell, Capitular 
B. MARQUÈS, "Catàleg dels protòcols de l'Arxiu Capitular d'Urgell (Segles 

XIII-XIV)", dins Urgellia VII (1984-1985), 381- 439; "Catàleg .. . (Segles XIV
:XV)", dins Urgellia VIU (1986- 1987), 303-307. 

"Protocols. Addenda mecanografiada", 69 p. 
"Correspondència, actes capitulars, cartorals i llibres, capbreus", 18 p . mec. 
"Protocols de la Seu d'Urgell'', 12 p. mec. 
"Manuscrits" (catàleg), 13 p. mec. 
Edicions de textos: Cebrià BARAUT, "Els documents [. .. ] de l'Arxiu 

Capitular de la Seu d'Urgell", dins Urgellia 1979-1989, amb diversos títols i 
diverses paginacions. Edició de 1.508 documents. Cal lamentar que els índexs 
generals, publicats a Urgellia 9 (1988-1989) 403-570, no hagin estat unificats, 
sinó que es donen per separat els índexs corresponents a cada volum de la 
revista. En el volum 10 d' Urgellia, que ha d'aparèixer gairebé simultàniament 
a la celebració del congrés de Solsona, el P. Barau t hi publica els documents 
dels anys 1150-1190. 

Seu d'Urgell, Diocesà 
"Inventari de l'Arxiu Diocesà d'Urgell. Registre de cúria, 1332-1853", 13 p. 

mec. 
"Pla parroquial, processos de visita, informe de l'estat parroquial, ordes, 

adjudicació de beneficis" (inventari), 17 p. mec. 
"Concursos eclesiàstics, estadística del clergat, dispenses matrimonials, 

duplicats de partides sacramentals, esmenes de partides, ordes religiosos", 19 
p. mec. 

Processos varis de la cúria judicial i inventari de pergamins, 14 p. mec. 
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Solsona 
"Arxiu capitular" (inventari), 32 p. mec. 
"Monestir de la Portella" (inventari) 4 p. mec. 
"Fons Anglesola", 32 p. mec. 
"Arxiu parroquial de Granyena'', 15 p. mec. 
"Fons de parròquies"·(inventari), ca 80 p. mec. 
"Fons bliblogràfic'', 9 p . mec. 

11 

"Guia de la classificació del fons notarial de l'Arxiu.Diocesà de Solsona", 6 
p. mec. 

"Inventari de llibres parroquials", 28 p. mec. 
"Cardona, Inventari del fons documental de la col·legiata de Sant Vicenç 

de Cardona (conservat a Cardona i a Solsona)'', 48 p . mec. 
El fons de protocols ha estat publicat per Ramon Planes11 en una publica

ció que abasta llibres d 'altres arxius . Els pergamins de la parròquia de 
Madrona anteriors al 1100 han estat regestats per Mercè Argemí; per ara, són 
inèdits. 

Tots els documents anteriors a l'any 1000 han estat donats, a conèixer per 
Antoni Bach12. Altres col·leccions de documents han estat publicades13. 

Tarragona, Catedral 
"Actes capitulars" (inventari), 5 p. mec. 
"Llibres del Tauler" (cobraments i pagaments), 24 p. mec. 
"Carteria" (correspondència enviada i rebµda, inventari), 7 p mec. 
"Llibres de fàbrica, sagristia i obreria", 4 p. mec. 

Tarragona, Arxidiocesà 
"Inventari de cartes" [1858-1861), 14 p. mec. 
"Edictes, circulars, manifests i Reals Decrets". l. (1762- 18351, 30 p . li 

(1794-18341, 43 p. mec. 
"Catàleg de la col·lecció de goigs de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de 

Tarragona", 24 p mec. 
"Inventari de Miscel·lània" [Impresos, s. XIX-XX), 28 p. mec. 
"Inventari de les Confraries de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona" 

11. Catàleg dels ProtocoLç Notarials dels Arxius de Solsona, Barcelona, Fundació Noguera, 
1985. 

12. A. BACH, El Solsonès en el segle X, dins: Mlscellània de 11nstitut de batxtllerat Francesc 
Ribalta, Solsona 1990, 13-41. 

13. ANTONI LLOR!lNS, El carloral segon de l'arxiu de Santa Maria deSolsona l el castell de Gerb-. 
·Ilerda· (1973) 297-304. A. BACH, Col·lecció diplomàtica del monestir de Santa Maria de Solsona: 
El Penedés l altres llocs del comtat de Barcelona (Segles X-XV), Barcelona 1987; JosEr M. PONS 1 

GURI, El carloral de Santa Maria de Roca-rossa, Barcelona, Fundació Noguera, 1984. 
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(inventari de llibres de confraries del fons d'arxius parroquials, disposat per 
ordre alfabètic de parròquies de procedència), 36 p. mec. 

"Patrimoni de la Mitra" (inventari), 12 p. mec. 
"Arxiu Roca i Cornet" (inventari), 20 p. mec. 
"Armari de la Província eclesiàstica" (inventari), 25 p. mec. 
"Arxiu de Ramon Salas, arquitecte" (inventari), 47 p. mec. 
"Arxiu familiar Foxà" (inventari) ca 100 p. mec. 

Inventaris editats: Salvador RAMON - Manuel M. FUENTES, Inventari dels 
protocols notarials de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Barcelona 
1987 (Catàlegs-inventaris d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya, 4); Salvador 
RAMON, Inventari dels llibres sacramentals de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de 
Tarragona, (Catàlegs-inventaris d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya, 6); Salvador 
RAMON, Processos de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Volum I, 
Barcelona 1990 (Catàlegs .. ., 7). 

Tortosa, Catedral 
"Códices e impresos" (inventari), 13 p. ms. 
"Cartularios" (inventari) l p. ms. 
"Libros sacramentales" (inventari) 44 p. ms. 
"Varios" (correspondència rebuda i altre, inventari), 33 p ms. 
"Actas capitulares, posesiones, prebendas, distribuciones, subtesorería" 

(inventari), 30 p., ms. 
"Causas henefi.ciales"(inventari), 70 p. ms. 

Tortosa, Diocesà 
"Inventario general'', 39 p. ms. 

Vic, Capitular 
Ramon ORDEIG, "Inventari-catàleg general'', 1986-1989, ca. 125 p. mec. 

L'inventari comprèn els armaris 1-46. Manca catalogar els armaris 47-48, el 
fons cie beneficiats i els llibres de comptes i de secretaria. 

Edicions de textos: Eduard JUNYENT I SUBIRA, Diplomatari de la Catedral 
de Vic. Segles IX-X, Vic 1984-1987. Edició de 651 pergamins. 

Regests: [Ramon ORDEIG-Manuel ROVIRA), Registro de los documentos en 
perliamíno del archívo capitular de Vic, s. Xl-XII, 2 vv, 141 i 158 pp. 
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Vic, Diocesà 
Inventaris: Inventari dels volums de les notaries eclesiàstica i civil, amb 

nom de notari, contingut i dades extremes, ca. 100 pp. 
Repertoris: Miquel S. GROS, Arxiu episcopal de Vic. Inventari de les Visites 

Pastorals, 1982. I. Index dels volums 1200A-1218B, 168 pp. II. Index dels 
volums 1218C-1249D, paginat 169-352. L'anàlisi topogràfic dels registres és 
acompanyat de dos volums d'índex per parròquies, 399 p . 

Edicions de textos: F. de ROCAFIGUERA, "Documents del monestir de 
l'Estany existents a l'Arxiu Episcopal de Vic (1106-1498), dins Studia Vicensía 
l (1989) 127-136 (regest de 28 pergamins). 

Arxius parroquials 

La recollida d'arxius parroquials als diocesans i la seva catalogació ha pro
gressat més o menys segons els bisbats. A Tarragona fou on s'inicià el movi
ment i on s'ha dut a terme totalment. A Urgell són recollits tots menys els 
d'Andorra, Balaguer, la Seu i Vall d'Aran. A Vic es troben al Diocesà els de 
150 parròquies, que representen un 80% del total. En tots tres casos es dispo
sa d'inventaris dels volums. A Girona 

Pel que fa a publicacions, desconeixem que n'existeixi en alguna diòcesi 
alguna global. 

La primera catalogació apareguda, la de. Girona, prescindí dels materials 
que, segons els recopiladors, no tenien interès demogràfic14. A Tarragona 
també s'han partit salomònicament els inventaris d'arxius parroquials; hom ha 
dedicat un volum als llibres sacramentals i un altre als protocols notarials que 
els rectors duien, sense prestar prou atenció, pensem, a la unitat arxivística 
d'un i altre tipus de llibre amb els de confraries que s'han catalogat apart i els 
d'obra i administracions. A Barcelona hom inventaria els materials, però els 
publica per comarques15; també a la Garrotxa hom ha presentat un inventari 

14. JOAN BusQUETS, JOAQUIM NADAL, Les possibilitats de la demografia històrica a les comarques 
gironines: Inventari deLç arxius parroquials de la diòcesi, Girona 1975. 

15. ]ORDI VIDAL 1 PLA, Els arxius.parroquials del Penedés i Garraf, dins: Jer seminari d 'Estudis 
d'Història Local i Comarcal. L'estat de la qüestió al Penedés i Garrnf. Actes , 12-13-14 de març de 
1987, Vilafranca del Penedés, Arxiu Històric Comarcal, 1987, 121-136; ]. M. MA1rr1 130NET 1 AI:rnEs, 
ELç arxius històrics parroquials del Baix Llobregat en el> segles XV, XVIII i XIX i en l'any 1980, 
dins: XXV Assemblea Intercomarcal d 'E>tudlosos. El Prnt, 25-26 octubre 1980. Centre d 'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i Amics del Prat, El Prat de Llobregat 1985, 9-151 ; ]. M. MART! 
BONET, Documentació parroquial del Vallès Occidental, clins: XXXII Assemblea Intercnmarcal 
d 'Estudiosos. Rubí, 18-19 octubre 1986. Rubí, Fundació Museu-Biblioteca cie Rubí i Centre 
d'Estudis Rubinencs, 1989, 61-98. 
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d'arxius parroquials d'abast comarcal16. 

L'arxiu vaticà i altres arxius 

Una important obra de recollida de documents referents a Catalunya pro
cedents de l'Arxiu Vaticà ha estat propiciada per mossèn Bonet i Baltà; els 
materials es troben al Seminari d'Història Eclesiàstica de la Biblioteca 
Episcopal de Barcelona. Cal expressar ací el desig de que continuï el treball 
de confecció de repertoris de documents vaticans amb referència a Catalunya, 
i lamentar que fins ara no s'hagi coordinat prou aquesta tasca. 

En les edicions de documents procedents dels Registres Vaticans promogu
des per l'Instituto Español de Historia Eclesiastica situat prop de l'església de 
Montserrat de Roma es troben defectes d'indexació notables; un d'ells, per 
exemple, porta en els índexs "Arrahona'', ignorant la referència a Sabadelll7. 
No és aquest el cas de l'índex que composà Manuel Milian, del fons 
"Instrnmenta miscellanea", d'interès medieval. 

Com era d'esperar, l'arxiu vaticà que ha atret més l'interès dels recercadors 
catalans, ha estat el de la Nunciatura de Madrid, traslladat parcialment allí. 
Roman, en efecte, a Madrid, l'arxiu de l'Abreviaduría del nunci, farcit de con
cessions com dispenses i llicències d'oratoris privats, interessants per constatar 
l'extensió de certs fenòmens de relaxació de costums durant el s. XVII i de 
l'aplicació del dret canònic contrària als interessos dels bisbes durant el s. 
XVIII. 

Josep M. Marquès va elaborar un repertori de la documentació dels s. 
XVII-XVIII de l'arxiu de la nunciatura18. Pel s. XIX, Franca Diaz de Cerio ha 

16. ANTONI MAYANS, t:ls arxius pamJquiaLç, municipals i notariaLç de la Garrotxa. Una aproxi
maci<í, Olot 1987. Alguns inventaris d'arxius parroquials: P. RovmA, G. GoNZALvo, L 'Arxiu 
Parroquial de Tàrrega: •Urtx. Revista cultural de l'Urgell· I! (1990) 91-98; Guia de l'Arxiu de 
Santa Maria de Matam: ·Fulls del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró· (1982) 43-48; FnANCESC 
FonN, Guia-Inventari de l'Arxiu Parroquial d'Arenys de Munt, Arenys de Munt 1992. Andorra ha 
iniciat una catalogació exhaustiva dels arxius parroquials: Arxiu parroquial de la Massana 
(Monografies dels Arxius Nacionals d 'Andorra , l), Andorra 1993, 331 pp. Evidentment, una parrò
quia andorrana és quelcom més que una entitat religiosa. 

17. Em refereixo a la col·lecció Monumenta Htspantae Vaticana, publicada per la Iglesia 
Nacional Española de Roma, que ha editat fins ara tots els textos de registres pontificis referents 
a l'àmbit espanyol fins al 1254. Per a una informació més general,]. T1rnNc11s, r~'fJaña y el Archtvo 
Vaticano; una aproximaci6n a la labor realizada por los españoles en el Archivo duran.te este 
último sigla, dins: L 'Archtvio Segreto Vattcano e le ricerche storiche, Roma 1983, 91-120. 

18. JOSEP M. MAUQL IEs , lndices del archivo de la nunciatura de Madrid. I . 1664-1754: 
•Anthologica Annua· 22-23 0975-1976) 691-853; lndices ... li. Vok 103-228, Roma 1985. 

22 



LA INVESTIGACIÓ DE LA HISTÒHIA HELIGIOSA 15 

publicat un inventari de les cartes de bisbes que conté, on utilitza solucions 
discutibles, i alguna, clarament inoportuna19. Pel segle XX, Ramon Corts ha 
iniciat un inventari-catàleg exhaustiu20. 

Dins de l'Arxiu Vaticà, l'arxiu de la Segretaria d'Estat guarda molt material 
d'interès. Mossèn Sanabre va extractar les lletres de bisbes catalans que s'hi 
guarden; jo mateix he recollit un període de les "Lettere di Particolari". Es 
sensible que els papers de la Congregació d 'Afers Extraordinaris siguin de 
difícil consulta, però almenys és accessible l'inventari publicat per Carcel Ortí. 

L' arxiu vaticà de la Congregació del Concili conté els Informes de visites 
"ad limina". Josep M. Marquès va cridar l'atenció sobre aquesta font el i97421; 
Batllori hi ha insistit22. Transcrits per Ramir Viola, aquests importants infor
mes esperen el treball d'anotació i introducció (i potser fins i tot traducció, ja 
que són redactats en llatí) que en faria profitosa l'edició. Són documents 
peculiars, poc explícits fins a principis del s. XVIII; posteriorment el seu 
interès creix, tot i que sempre és necessari de confrontar allò que el bisbe diu 
a Roma amb allò que altres fonts poden posar de manifest sobre els seus pro
jectes i la mesura en què els arribà a dur a terme. En tot cas, els informes "ad 
limina" són una pauta a tenir en compte per escriure la història dels bisbats 
des d'inicis del s. XVII. Dins mateix del fons de la Congregació del Concili hi 
ha materials d'interès a la sèrie Positiones (Sessiones) i als Processos consisto
rials, que inclouen no sols informacions sobre els futurs bisbes, sinó també 
sobre els abats de les abadies importants. 

Els sacerdots acudiren a Roma en sol·licitud de beneficis a la Dataría i dis
penses vàries, que han de cercar-se a la Secretaria de Breus; els religiosos i 
seglars hi demanaren indulgències, relíquies i dispenses matrimonials. Tot 
això pot ser objecte d'investigació. 

Em limito a fer al·lusió als arxius de Simancas (seccions Estado i Patronato 

19. FRANCO DIAZ DE CEJuo, Regesto de la corres¡xmdencia de los ob~'ò/J<>S de España en el si1tlo 
XIX con los nuncios, según el.fondo de la nunciatura de Madrid en el Arcbivo Vaticano, 1791-
1903, Città del Vaticano 1984, 3vv, que recensiona gairebé 26.000 documents. Esdiscutible que. 
en comptes d 'agrupar les cartes pel bisbat al que fan referència, agrupi totes les cartes d 'un bisbe 
a la darrera diòcesi que va ocupar durant la seva carrera. I és contraproduent que ometi 
d 'esmentar els documents que acompanyen eventualment les cartes, que poden ser més impor
tants que aquestes. 

20. RAMON CORTS 1 BIAY, Regest de la documentació del s. XX sobre Catalunya i la Santa Seu 
conservada a l'Arxiu Secret Vaticà, l. Fons de la nunciatura de Madrid (1899-1921), Barcelona, 
Facultat de Teologia de Catalunya, 1992, (Studia Textus, Subsidia, V). 

21. JOSEP M. MARQur,.~. Re/ationes ad Llmtna de la pmvincia eclesiastica Tarraconense en el 
Arcbivo Vatlcano: ·Analecta Sacra Tarraconensia• 47 (1974) 209-217. 

22. MIQUEL BATLLORI, Temes l problemes de la història religiosa de Catalunya, dins: Primer 
Congrès d'Història moderna de Catalunya, 11, 13arcelona 1984, 372. 
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Real) i Histórico Nacional de Madrid (Consejo de Inquisición, Consejo de 
Aragón, Clero-Jesuitas), normalment ben setvits d 'instruments de recerca, i al 
de la Corona d'Aragó, d'oncal extreure encara molta infonnació sobre l'època 
medieval i moderna de la nostra història eclesiàstica i religiosa. F. Miquel va 
recensionar els fons de la secció "Consejo Supremo de Aragón"; la secció 
"Batllia General" guarda molta informació inexplorada sobre economia ecle
siàstica 23. 

Publicació d'instruments de recerca 

Per a una proposta d'avaluació del treball fet fins ara, podem distingir 
entre els nivells de descripció. 

En el primer nivell, el dels inventaris i catàlegs, l'edició resta deficitària. Un 
inventari general (Vallbona), un de llibres parroquials (Tarragona), dos de 
processos (Barcelona, diocesà, Tarragona, arxidiocesà), i quatre de protocols 
notarials (Barcelona, capitular, Tarragona, Solsona, Urgell). En efecte, proces
sos i protocols no són els materials específics dels arxius eclesiàstics. 
Existeixen, però, en manuscrit els materials per a posar en mans dels investi
gadors molt aviat els catàlegs- inventaris de tots els arxius eclesiàstics, i ens 
hem d 'augurar que es dóni a la seva edició la prioritat que mereixen. 

En el segon nivell, el dels repertoris i índexs, les publicacions han de 
començar. La nostra pràctica d'arxiver ens ha convençut de que aquests ins
truments tenen un gran interès per als recercadors. 

Pel que fa al tercer nivell, el de l'edició de textos i regests, en vam donar 
una panoràmica amb Jesús Alturo a ATCA24 que s'hauria d 'actualitzar. Dins de 
les edicions de la Fundació Noguera hom acaba d'obrir una col·lecció de car
tularis on poden trobar lloc els que resten per publicar. Els arxius de la Seu 
d'Urgell compten amb l'anuari "Urgellia" i les publicacions de la sèrie 
monogràfica annexa per publicar documents i estudis; es tracta d'una activitat 
editorial ben consolidada. No ho és tant "Studia Vicensia", de la que ha apare
gut un volum i a la que augurem continuïtat al seivei dels arxius vigatans. 

La col·lecció "Catàlegs-Inventaris d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya" ha edi
tat fins ara vuit volums, dels quals sis reflecteixen la documentació de dos 

23. S'hi podrien afegir molts altres centres , com e l Ministeri d 'Afers Exteriors cie Madrid, on 
es conserven e ls papers cie l'ambaixada prop del Vaticà, catalogats per Serrana i altres, i la Heal 
Academia de la Historia , també de Madrid, amb la important Colección Salazar, inventariada per 
B. Cuartero. 

24. J Es11s ALTt lRO, J OSEP M. MARQUES, La puh/icacüi de col·leccions documentals: "Arxiu de 
Textos Catalans Antics• 5 (1986) 305-324. 
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arxius. Invitem els responsables de la sèrie, el dia que deixin de ser anònims, 
a ampliar el nombre d'arxius representats a la seva sèrie i a precisar les priori
tats de publicació; la tipologia dels documents escollits és, per ara, dispersa. 

Direccions d'investigació 

No és el cas d'interferir ací en propostes que es faràn en el context d'altres 
ponències i comunicacions. Sembla que és oportú, però, de destacar l'interès 
d'algunes menes de treball que dimanen molt immediatament del que portem 
dit. 

Per a l'època contemporània remetem a un model francès que contè mul
titut de suggeriments aplicables a períodes cronològics anteriors25. Per l'èpo
ca moderna Miquel Batllori ha presentat propostes molt estimulants26. Els 
temps medievals semblen disposarde métodes i temes de recerca més conso
lidats. 

Els grups organitzats, religiosos o no, presenten qüestions semblants de 
vida col·lectiva. Mereixen estudi els sistemes de designació dels caps i 
d'adopció de decisions. 

Com és sabut, els episcopologis han constituït els primers assaigs d'histò
ria diocesana, de manera semblant a la tradicional articulació de les históries 
de monestirs al llarg dels seus abadiologis. Les aportacions antigues, sintetit
zades per Villanueva i l"'España Sagrada", .han estat precisades en estudis 
biogràfics de detall. Com han governat els bisbes, però, és encara una incòg
nita. Els poders i les mateixes persones dels vicaris generals són poc cone
guts, i menys els d'altres possibles auxiliars de govern dels bisbes, com els 
oficials i notaris. 

Hom ha cridat l'atenció sobre les sèries de visita pastoral27. N'han estat 
publicats textos28. Realment, la visita pastoral es complementa amb el funcio-

25. ]. M. MAYEUR (Dir.), L'blstoire religieuse de la France, 19e-20e siècle. Problèmes et métbo
des, París 1975. 

26. MtQUEI. BAnwm, Temes l problemes de la història religiost1 de Catalunya, dins: Primer 
Congrès d 'Història moderna de Catalunya, li , Barcelona 1984, 371-379, reproduït dins: 
Antbropos. Revista de Documentación Cient((ica de la Cultura. Suplementos. Antologias 
tematicas, 23 (1990) 6-12. 

27 . .J. TRENCl·lS - M. M. CAHCEL, Les visites pastorals, metodologia d 'estudi: •Quaderns de Sueca· 
VI (1984), 9-30; Ct-1. Gu11.1.tRÉ, Mélanges de la Casa de Velazquez (Madrid) 19 (1983), 125-167. 

28. I. ALEU, "La concepció de la visita pastor<1l del bisbe Andreu Bertran a la dic'icesi de 

Girona (1420-1423) en el context reformista de l'Església occidental al segle XV, dins: Anncils de 
/Jnstitut d 'Estudis Gironins, 29 (1987) 143-160; J. M. MAHTt BONET, Pmcessos de l'Arxiu Diocesà de 
Barcelona, op. cit., 9-160. 
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nament ordinari de la cúria, d'on la necessitat d'estudiar la interacció entre el 
govern estàtic curial i la inspecció itinerant del bisbe o dels seus visitadors. 
Les sèries de visita pastoral són més riques als bisbats de Barcelona, Girona i 
Vic que no pas als altres. 

Què es sap de la clerecia? Caldrà començar per estudis de demografia cle
rical; nombre de clergues en les distintes èpoques, ordenacions, procedència 
de les vocacions, relació entre la clerecia parroquial i aquella que tenia altres 
activitats; els beneficiats, i més modernament, professors i consiliaris. A partir 
dels registres d'ordes poden obtenir-se les primeres dades; els registres de 
col·lació de beneficis poden informar sobre la carrera de les persones i les 
seves dedicàcions. El de les comunitats de preveres seculars és gairebé un 
tema verge. 

Dels ordes religiosos s'han d'investigar els processos de difusió, les formes 
de fundació de cases, prestant atenció a la iniciativa interior o exterior a l'ins
titut, la procedència de les vocacions (a través dels registres de professions i 
actes d'exploració de voluntat per a les religioses) i els processos de formació 
de les minories governants; elecció de superiors i de consells. 

Les institucions es troben relacionades entre sí. Els bisbats tenen damunt 
seu la Santa Seu; Catalunya, a més, ha recorregut a Roma amb freqüència 
superior a altres indrets, i de vegades s'ha destacat el "romanisme" dels cata
lans. Seria interessant de veure com els nostres cristians hi han acudit en pere
grinatge al llarg dels temps, han demanat allí relíquies, absolucions a la 
Penitenciaría, dispenses matrimonials o llicències d 'oratori privat, i més 
modernament, títols nobiliaris. Roma també ha recorregut a Catalunya. En 
època medieval i fins al concordat de 1753 conferí beneficis catalans a funcio
naris curials; en quina mesura? Després n'ha rebut aportacions econòmiques; 
són avaluables només les de l'emprèstit pontifici de 1862? 

Les relacions interdiocesanes haurien de veure's, a casa nostra, en el con
text dels concilis provincials, una història que està per fer. Les publicacions de 
textos són antigües ; caldrà emprendre una nova edició dels concilis 
Tarraconenses, ja que la que tenim a disposició té més de cent anys. 

L'historiador alemany Vincke ens va oferir uns documentsseleccionats 
sobre les relacions de l'Església amb els poders civils durant els segles XIV i 
XV29. Després, retrobem el tema a l'Arxiu Vidal i Barraquer, pel període 1931-
1936. En l'entremig, no tot es redueix al nomenament de bisbes; els eclesiàs
tics catalans, per exemple, es resistiren a la introducció del catastre del s. 
XVIII . Sense oblidar les actuacions mancomunades de capítols i municipis per 

29.]. VINCKE, Documenta selecta mutuas clvltatl.s Arago-catbalauntcae et Ecclesiae relationes 
illustrantia, Barcelona 1936. 
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a l'assistència pública. 
La relació dels capítols catedralicis amb els bisbes i les diòcesis ha tingut 

els seus avatars. Més enllà d'episodis de picabaralles, interessa descobrir qui
na fou la capacitat que tingueren aquestes corporacions d'influir sobre deci
sions episcopals, d'entorpir propòsits de govern, de protegir persones i de 
fornir a les cúries diocesanes vicaris generals i altres titulars de càrrecs. 

Col·legiates i monestirs, en canvi, tenien més prn¡sibilitats de resistència 
que no pas d'influència cap a l'exterior. Els seus dignataris, es mantenien en 
les prebendes o bé acostumaven a fer carrera a través de permutes i ascen
sos? 

Tres àmbits d'interès es presenten dins del tema de la vida religiosa; la 
pràctica religiosa de la gent comú, l'acció organitzada de grups, confraries i 
moviments, la religió dita popular. 

Tenim enqüestes, més o menys extenses i en tot cas una mica envellides, 
de pràctica religiosa recent. Quan i on començà la davallada de les observan
ces cristianes? Les vocacions sacerdotals i religioses, per exemple, havien 
decaigut el 1936, però hi ha raons per creure que la devallada era anterior a 
la Segona Republica; a principis de segle algunes congregacions religioses 
comencen a nodrir-se de vocacions navarreses. Quina fou la influència de 
l'anticlericalisme primerenc, del s. XIX? Es permès de sostenir la unanimitat 
religiosa total i sense fisures durant les èpoques medieval i moderna? 

S'han composat estudis sobre el catecisme a les diòcesis; no tant sobre la 
predicació popular i sobre les missions. N'hi ha un renovellament al s. XVIII, 
molt més ample que no fou la influència del bisbe barceloní Armanyà. 

De les confraries medievals n'hi ha notícia sovint en històries locals. De 
les modernes, les del Roser, la Minerva, la Puñssima Sang, els Dolors, hom en 
té la impresió de que existiren una mica arreu; cónstituiren la corretja de 
transmissió entre els religiosos (dominics, servites) i el poble cristià. No hau
rien de comptabilitzar-se? El s. XIX veié nèixer l'Apostolat de l'Oració, confra
ries de la Sagrada Família i del Cor de Maria. Com a instruments d'enquadra
ment de la gent fervorosa, són els precedents de les organitzacions apostòli
ques del s. XX. 

El poble cristià · concreta en els sants el seu model de vida i el seu desig 
de protecció celeste. S'ha de constatar, però, que dels seus llocs de culte, els 
santuaris, només aquells que són dedicats a la Mare de Déu, gaudeixen 
d'estudis i publicacions. Innumerables llicències de peregrinar a d'altres san
tuaris, decrets d'erecció de confraries i de fundació de beneficis, i sobretot un 
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cens d 'altars laterals de les parròquies, a elaborar a partir de les actes de visita 
pastoral, contrastats amb l'ús onomàstic, han de fer veure quins foren els sants 
realment més venerats en cadaèpoca. 

Prioritats d'edició 

Quan s'hagin imprès els catàlegs-inventaris dels arxius eclesiàstics del pais 
(sense oblidar els catàlegs de manuscrits i d'edicions antigues i rares) i els 
índexs de fons d 'altres arxius d'interès per a la història religiosa, restarà molta 
feina a fer. Hem suggerit l'interès que tindrien textos com els informes "ad 
Limina" i els concilis provincials; en l'àmbit legislatiu caldria afegir-hi els síno
des diocesans i els reglaments i constitucions de col·legiates, confraries, con
gregacions religioses i altres grnps. 

Ordeig ha donat, dins la "Revista Catalana de Teologia" els actes de consa
gració d'esglésies, que poden ser considerats en certa manera documents fun
dacionals. La recollida d'altres documents fundacionals, com són de beneficis, 
hospitals, almoines causes pies i fundacions permaments, creiem que és prio
ritària, en vista a estimular i facilitar l'estudi d'aquestes institucions. 

Finalment hem de suggerir l'interès de la prosopografia; la posada en 
índex de totes les persones que han estat membres d 'un col·lectiu (monges 
d 'un convent, clergues d 'una església o d'una congregació religiosa), amb les 
dades essencials de la seva biografia, com són el lloc i data de naixement i 
e.lata de la mort, és una feina monòtona per qui la fa, però agraïda per qui se 
n'ha de servir. 

Una ponència es redacta com a document-base de discussió. Aquesta ha 
estat pensada com una invitació al debat dels congressistes i, més enllà, dels 
lectors. 
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Introducció. 

ALGUNES FONTS PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA 
DE L'ESGLÉSIA DE LLEIDA (SEGLES XVI-XVIII) 

Alfred Agustí i Farreny 

Una de les dificultats en la recerca històrica és la de cone1xer tant 
l'existència com la ubicació de les fonts. Tothom que es dedica a la investiga
ció ha hagut de superar aquesta dificultat, cosa en ocasions dificil. En l'actua
litat, les noves tecnologies comencen a aplanar el camí de les noves genera
cions d'investigadors. Aquesta comunicació pretén de ser un esglaó en aquest 
deure de tot investigador de posar a l'abast no solament els seus estudis sinó 
també les fonts utilitzades i la seva localització. 

Amb motiu d'una investigació, per a l'obtenció del doctorat en Filologia 
Catalana 1, que hem dut a terme en els darrers anys, sovint hem topat amb 
dificultats de localització de les fonts. Em plau poder col.laborar amb aquesta 
breu aportació a la celebració d'aquest I Congrés d'Història de l'Església de 
Catalunya, que haurà d'esdevenir una fita important en la renovació dels 
estudis eclesiàstics catalans, per la qual cosa cal felicitar i encoratjar els seus 
organitzadors. Totes les fonts que esmentem en la present comunicació es 
localitzen en els seguents arxius: 
- ACL: Arxiu de la catedral de Lleida, anomenat també Arxiu Capitular2 . 
- ABL : Arxiu del bisbat de Lleida3 . 
- LA: Llegat Areny4, secció de l'arxiu de l'Institut d'Estudis Ilerdenses (IEI). 

l. Alfred Agustí i Farreny, La llengua catalana a la diòcesi de Lleida (segles XVJ-XVJJJ). 
Microforma. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1993. 

2. Per a una primera informació sobre l'Arxiu Capitular de Lleida, es pot consultar, entre 
altres, P, Kehr, Papsturkunden in Spanien l, pàg. 224-234, citat al DHEE. ].B. Altisent, Arxiu de 
la Catedral de Lleida, dins "Analecta Sacra Tarraconensia" 6 (1930), 305. A causa de l'íntima rela
ció entre Roda i Lleida, cf. ].F. Yela Utrilla, El cartularlo de.Roda. Lleida, 1923. Tamhé, quant a la 
situació actual, El Archtvo de la Catedral de Lleida, una trayectorla de ocho siglus, "La Mañana '' 
del 15-12-1989. 

3. Situat al palau episcopal, té un fons documental relativament modern, ja que, segons 
l'arxiver, el Dr. Ramir Viola, la documentació va ser traslladada, amh motiu de la guerra de 1936-
39, a Madrid, on encara roman, embalada, en algun magatzem de la Direcdón General de 
Bibliotecas i Archivos. 

4. Ramon Areny, lleidatà, prohom i bibliòfil, va aconseguir de formar una important bibliote
ca particular, molt especialment referida a publicacions de les impremtes lleidatanes. Va reunir 
un important nombre d 'impressions, algunes de les quals són considerades com a "rares". En 
morir, va llegar aquest interessantíssim fons bibliogr.lfic a la ciutat de Lleida; se'n va fer càrrec la 
fundació pública Institut d 'Estudis Ilerdencs, adscrita al CSIC, de la Diputació de Lleida. 
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Episcopologi 

Per a una primera aproximació, en quant llista i cronologia de cada prelat, 
pot ser útil l'"Episcopologio de la Iglesia de Lérida" en la Guia de l'església de 
la diòcesi de Lleida, extret del DHEE5 

També la Gran enciclopèdia catalantfi dona una llista dels bisbes de 
Lleida, amb la durada de llur pontificat i procedència. . 

Lara Peinado7 aporta una completa ressenya per a un estudi de les fonts 
historiogràfiques de Lleida. N'extraiem les dades referides a l'episcopologi: 

l) Miquel. Homdedeu, arxiver de la Catedral, Memòries de coses notables, 
manuscrit 54 de l'ACL. Recull fets religiosos. 

2) Anònim, Borrador, manuscrit de l'ACL; redactat en 1580, constitueix un 
dels més antics catàlegs de bisbes de' Lleida. 

3) Josep-Jeroni de Besora, Catalogo de obispos ilerdenses. Manuscrit de 
l'ACL; s'hi refereix Lladonosa.8 Va ser publicat pel bisbe Virgili, com a apèn
dix, en les seves sinodals de 1618. 

4) Miquel-Jeroni de Molina, bisbe de Lleida, va publicar, en forma d'apèn
dix, en les seves sinodals de 1691, un Cathalogo de los Obispos de Lerida. 
Arranca de l'època constantina i s'inspira en el fals Cronicó d'Haubert. No és 
una simple llista, ja que hi reporta dades biogràfiques. 

5) Esteve de Corbera, Catalogo de obispos ilerdenses, dins Cataluña 
llustrada, editada a Nàpols en 1678. Es basa en el fals cronicó de Dextro, la 
qual cosa va propiciar una gran confusió en aquest tema. 

6) Pere-Joan Finestres i de Monsalvo, Fragmento històrico de la Cathedra/, 
iglesias y Ciudad de Lerida; manuscrit a foli, es conserva a l'ACL. 

7) Francesc de Girves, De episcopali sede S. Licerii Disertatio novo 
Episcopologo Ilerd., premitenda. Manuscrit del canonge i ardiaca de LLeida, 
conservat a l'ACL.9 

8) Anònim, Historia del clero de la Santa Iglesia de Lérida desde sus princi
pios basta el estada presente. Extens manuscrit de 635 folis, dedicat al bisbe 
Sànchez Ferragudo. Es conserva a l'ACL. 

9) Josep Pocurull i Castells, Notas y manuscritos. Escrivà i notari, descen-

5. "ilutlletí Oficial del Bisbat de Lleida", número extr.iordinari. Lleida, 1989, pàgs. 56 i 57. 
6. GEC, 8, s.v. Lleida, b(~bat de. 13arcelona, 1976, pàg. 21 Ss. Signen Josep Uadonosa i Antoni 

Pladevall. 
7. Federico I.ara Peinado, Los historiadores de la ctudad de Lérida (s. XIII-XVIIIJ, "Ilerda" 

XXXVI (1975) 273-301. 
8. Josep Uadonosa, La dtócesls de Lérlda desde los ttempos apostóltcos basta la tnvastón sar

rracena. Imprenta Mariana. Lleida, 1954. 
9. Va servir de base al P. Enrique Flórez per a la redaccció de l'episcopologi de Lleida en la 

seva R~paña Sagrada, pàg. 187 i ss. 
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dent també de família notarial, signa les actes capitulars i municipals. 
A aquesta llistata, encara cal afegir-hi dos manuscrits més, conservats a 

l'arxiu de la catedral: l'un, sota el títol de Historia eclesiiistica de Lérida y su 
territorio desde el origen del cristianismo basta la invasión sarracena, mate
rials que féu servir el P. Lacanal per a confeccionar el volum XLVI de 
l' España Sagrada; l'altre, La Iglesia de Lérida (s. VI-Xl/), aprofitant també ano
tacions de l'anterior. El canonge Francisca de Marina i Joan Bta. Altisent, 
ambdós arxivers de l'arxiu capitular, en són, respectivament, els autors. 

Des d'un altre punt de vista, també pot resultar útil revisar la col.lecció 
sigil.logràfica dels bisbes de Lleida.10 

La publicació de les constitucions sinodals va servir per a fer conèixer 
l'episcopologi lleidatà. S'hi publica en forma d'annex, com és el cas, ja 
esmentat, de les sinodals del bisbe Virgili de 161811 i les del bisbe Molina de 
169112. Cal afegir-hi el Catalogo de los Obispos de Lerida, annexat a l'edició 
conjunta de les sinodals13 dels bisbes Olaso (1714) i Macias (1761), que 
amplia el catàleg del bisbe Molina. 

Es pot trobar també informació d'aquells prelats de Lleida que posterior
ment foren metropolitans de Tarragóna, en el recull de les constitucions dels 
concilis tarraconenses, publicat per l'arquebisbe Josep D. Costa i Borràs, en 
1866, a la fi del primer volum. 

Els historiadors de Lleida han aportat dades per a un episcopologi ilerden
se. En particular, José Pleyan de Porta 14 estudia tots els prelats lleidatans a 
partir de les fonts clàssiques, que citem a la. pàgina següent. Josep Lladonosa 
es fa ressò dels catàlegs que coneix a partir del segle XVI: 

10. Manuel Bassa i Armengol, Bisbes de Lleida. La col.lecció sigil.logràftca del museu diocesà 
de Lleida, "Ilerda" XXX (1969-70), 35-69 +làmines 

11. "Constttutiones Synodales Illerdenses, edita! In duabus synodls a Reverendissimo Domino 
Franctsco Vlrgilio Fptscopo babitts. Qulbus In fine volumlnts juerunt annexa nonnulla monito
rla, et alta officlum Parocborum, et reglmen anlmarum concernentia. Illerdai, apud Ludovicum 
Manescal, AnnoM.DCXVIII." 14+181 pàgs. 

12. "Constttutiones Slnodales Ilerden. In dlversts dlrecessants synodis stabllitre, & Illustrissimi, 
& Reverendtssiml D. Fr. D. MicbaeliS Hleronyml de Molina, Fptscopi Ilerden. Magna: Cruels Sanctt 
]oannts Hleroso~ymttani, & Abbatis de Alcolea, lussu edita:. Quas Sanctissimo Licerio Ilerden. 
Prresult, dlcat, et sacrat. Ilerda:: Ex edtttone !acobl Magallon, clvtt. & Univers. Typogr. Anna 
1691. " 

13. "Constttuclones Synodales, becbas, y ordenadas en la Synodo que se celebro en la ctudad 
de Lerlda, en los dlas 20 y 21 de noviembre del año 1714, por el Ilustrtssimo y Reverendisslmo 
Señor D. Fr. Franctsco de Olasso Hypenza ... Lertda, Imp. de Montes bermanos 1879. ,. 

14. José Pleyan de Porta, Apuntes de Historia de Lérlda. Imprenta de Carruez. Lleida, 1873, 
pàgs. 321-368. 
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" A partir del s. XVI se conocen diez catalogos de obispos ilerdenses, nue
ve de los cuales son citades por el canónigo Pedra Juan Finestres, en su 
Fragmento Histórico de la Catedral, Iglesias y Ciudad de Lérida, manuscrita 
del s. XVIII, que se conseIVa en el Archivo Capitular [.. .], mas hoy sólo cabe
mos señalar el que publicó Argaiz en su Teatro Monastico de las iglesias de 
España, y otro anterior que salió a la luz en Napoles el año 1678, en la obra 
de Esteban Corbera, Cataluña Ilustrada ."15 

D'abast estatal, amb informació referida a la diòcesi de Lleida, podem des
tacar, entre altres, el Diccionario de Historia Eclesiastica de España, l6 dirigit 
pel P . Quintín Aldea. l , entre les publicacions més clàssiques, esmentem els 
volums XLVI i XLVII (Lleida-Roda) de la España Sagrada del P. Enrique 
Flórezl7; V. de la Fuente18; García Villada 19; el tom XLVI de Lacanal 20; el 
volum X de Madoz21 ; Sainz de Baranda22; Villanueva23 . 

15. Josep Lladonosa , La düicesis de Lérida desde los fiempos apost<ílicos hcl,·ta la invaci<ín sar
rracena. Imprenta Mariana. Lleida, 1954, pàg. 7. 

16. Q. Aldea, T. Marín i J. Vives, Diccionario de H(,toria Hclesidstica de r~o;paña. Instituto P. 
Enrique Fléirez. CSIC. Madrid, 1975. 

17. E. Flórez, r~o;pana Sagrada. Tbeatro geografico-histórico de la Iglesia de r~o;paña. Madrid, 
1747-1918. 

18. V. de la Fuente, Historia Rclesiastica de r~o;pana o adiciones a la Historia General de la 
~f.1/esia. Librería Religiosa. Barcelona, 1855-59. 

19. Z. García Villada, Historia de R.o;paña. Madrid, 1932. 
20. J. I.acanal, R.o;pana Sap,rada. T. Xl.VI: Lérida, Roda y Barbastro. Madrid , 1836. 
21. P. Madoz, Diccionario p,eop,rafico-estadístico-h(-;tórico de Eçpaña y sus posesiones de ultra-

111t11'. C.l'. Madoz y L. Sagasta. Madrid, 1845-1850. 
22. Sainz de Bamnda, R.çpaña Sagrada. Vol. XI.VIl:Lérida. Madrid, 1850. 
23 . .J. Villanueva, Viaje /iteraria a las iglesill' de Eçpana. Vols. XIV-XV i XVI. Madrid , 1803-

1852 i el vol. XVII, referit a Lleida, de la seva Eo;pana Sagrada. En el llibre 104 (1805-1810) de les 
actes capitulars, deliberació del 26 d 'agost de 1806, consta que el dominic P. Villanueva demana 
pe rmís ; tl capítol per a consulta r uns papers cie l 'arxiu per a una història eclesiàstica. 
Posteriorment, el 25 de novembre, llegeix al degà del capítol les notes preses, perquè "no resul
tes perjudici algun a V.S ... ACT.CAP. , 104 [25-11-1806]. 
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Constitucions tarraconenses 

Quant a les edicions generals, l'aplec clàssic és el constituït pels dos 
volums de l'arquebisbe de Tarragona, Josep D. Costa i Borràs.24 

Del Concili de 1566, presidit per qui fou bisbe de Lleida, Ferran de 
Lloaces, n 'hi ha una còpia sencera relligada en el Ritual Jlerdensé25 d'Antoni 

Agustí, el qual hi va assistir com a bisbe de Lleida. També en les 
Constitucions Tarraconenses de l'arquebisbe Agustí de 1581 se n'hi recullen 
unes quantes. 

Dels concilis de 1578 i 158126 es troben reculls de les constitutions en 

24. Volum I: OBRAS 11 DELI l EXCELENTISIMO E ILUSTillSIMO SEÑOR DOCTORI l D. 
JOSE DOMINGO COSTA Y I30RRAS,l l OI3ISPO QUE FUE DE LERIDA Y BARCELONA! l Y 
ARZOBISPO DE TARRAGONA, l l DEDICADAS l l AL ALIVIO DE LA IGLESIA Y DE NUESTRO 
SANTISIMO PADRE 11 ÈL PAPA PIO IX. l l LAS PUI3LICA 11 EL I. SR. DR. D. RAMON DE EZE
NARRO, l l Dignidad de Tesorero de la santa metropolitana y primada iglesia de Tarragona, l l y 
Provisor Vicario General y Oficial que fue de dicho señor Arzobispo l l durante sus pontifica
dos. l l CONCILIOS TARRACONENSES. l l TOMO I. l l I3ARCELONA: l l IMPRENTA DEL HEREDE
RO DE D. PABLO illERA, 11 calle de Robador, núm. 24 y 26.11 1866.-
Volum I!: OBRAS l l DEL l l EXCELENTISIMO E ILUSTIUSIMO SEÑOR DOCTOR l l D. JOSE 
DOMINGO COSTA Y BORRAS, l l OBISPO QUE FUE DE LEillDA Y I3ARCELONA l l Y ARZOBIS
PO DE TARRAGONA, l l DEDICADAS l l AL ALIVIO DE LA IGLESIA Y DE NUESTRO SANTISI
MO PADRE l l EL PAPA PIO IX. l l LAS PUI3LICA l l EL l. SR. DR. D. RAMON DE EZENAimo, l l 
Dignidad de Tesorero de la santa metropolitana y primada iglesia de Tarragona, l l y Provisor 
Vicario General y Oficial que fue de dicho señor Arzobispo l l durante sus pontificados. l l CON
CILIOS TARRACONENSES. l l TOMO I!. l l I3ARCELONA: l l IMPRENTA DEL HEREDERO DE D. 
PABLO illERA, l l calle de Robador, núm. 24 y 26.1 l 1867. 

25. "[Ritual Ilerdense]. ·[Sacerdotale volumen, quod ordinarium !Ilerdense diciturl - Colofón: 
Petrus Roburius Ilerde, l l mense Maio. l l (Escudo de la ciudad) Anno salutis. l l M.D.Lxvij. 

Falta la portada - 241 folios numerados, l de colofón y otro fe de erratas, sin numerar.
Varios tipos de Letra y de diversos tamaños.- Capitales de imprenta.-lmpreso a dos tintas. -
27 por 17 centímetros. - 4° marquilla.- Cuero grabado. 

Este Ritual se publicó siendo obispo de Lérida don Antonio Agustín, que deseaba la impre
sión de uno lo mas completo posible. Villanueva lo cita manifestando que ademas de los ritos de 
rúbrica contiene varios edictos del obispo Agustín, muy curiosos, y entre ellos el expedido en 
1564 sobre la clausura de las religiosas, mandada por el concilio de Trento; y otro, de 1566, 
sobre reforma de abusos en el cuito. Lleva tambien varias constituciones del Concilio provincial 
celebrado en Barcelona el año 1566 y al que asistió el obispo Agustín." JIMENEZ(1912), pàg. 80 
s. A l'IEI, "Llegat Areny", n 'hi ha un exemplar perfectament conservat. 

26. "Constitutionum Synodalium Tarraconensium Partes Quinque . Tarracone . Apud 
Philippum Mey. MDXXCI." 
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l'ACL. 
L'arquebisbe Terés va convocar concili provincial en 1593;27 a l'ACL, es 

conserva una còpia, en molt mal estat, de les constitucions que s'hi van apro
var. 

També es poden consultar sengles exemplars, a l'ACL, de les constitucions 
dels concilis de 1685 i 1727, presidits, respectivament, pels .arquebisbes 
Sanchiz28 i Samaniego29. 

Finalment, en la temàtica referida a la llengua, la font bàsica continua 
essent Sanç Capdevila30 , que ofereix el resum més acurat de la legislació 
eclesiàstica sobre l'obligatorietat de la llengua catalana en la predicació sagra
da, promulgada en els concilis provincials de Tarragona, i el ressò que va 
tenir en les diferents diòcesis catalanes. Ricard Aragó, sota el pseudònim 
d'Ivon l'Escop, va publicar una traducció al català, del Processus amb algunes 
incorreccions,31 . 

Constitucións sinodals de lleida 

Ressenyem les constitucions del bisbe Virgi!i32 de 1618, conservades a 

27. "Constitutionum provincialium Tarraconensium Libri quinque. Quibus sunt calce volumi
riis adiectae non nullae, quae inutiles et superfluae visae sunt ex decreto secundi concilii provin
cialis celebrati sub Illustrissimo D. D. Ioanne Teres Archiepiscopo Tarraconensi. Tarracone. Apud 
Philippum Robertum. MDXCIII." 

28. "Constituciones sacri Concilii l'rovincialis Tarraconensis per IllUstrissimum, et 
Revendissimum [sic] D. D. Fr. josephum Sanchiz Archiepisc. Tarraconen. anno 1685 celebrati. 
Superiorum permisu. Barcin. Ex Typ. Cormellas, apud Iacobum Cays." 

29. "Constitutiones Sacri Provincialis concilii Tarraconensis , ab illustrissimo, et 
Reverendissimo D. D. Emmanuele de Samaniego, et Jaca , Archiepiscopo Tarraconensi, 
Hispaniarum Primate, celebrati anno 1727. Superiorum permissu. Barcinone: Ex Officina joannis 
Piferrer, in Platea Angeli, Anno 1728." 

30. Sanç Capdevila, Processus juris eccleslastlcl. Editio privata. Tarragona, s.d . 
31. Ivon l'Escap (ps.de R. Aragó), La llengua de l'füglésla. Llibreria Catalònia. I3arcelona, 

1930. Aquestes incorreccions es reprodueixen en Antoni Comas, Les excel.lèncles de la llengua 
catalana, especialment en referència a Lleida. 

32. "Constitutiones Synodales Illerdenses, edit:t: in duabus synodis a Reverendissimo Domino 
Francisca Virgilio Episocopo habitis. Quibus in fine voluminis fuerunt annexa nonnulla monito
ria, et alia officium Parochorum, et regimen animarum concementia. Illerd:t:, apud Ludovicum 
Manescal, Anno M.DC.XVIII." 
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l'ACL; les del bisbe Santiago33 de 1645 i les del bisbe Molina34 de 1691; amb
dues es troben al LA (IEI); de les constitucions del bisbe Olaso35 de 1714, 
n'hem trobat dos exemplars i tots dos relligats amb les del bisbe Macias: l'un 
al LA (IEI) i, l'altre, a l'ABL; pel que fa a les constitucions del bisbat de Lleida 
del darrer sínode que s'hi va celebrar, convocat pel bisbe Macias36 en 1761, 
se'n conserven dues edicions, l'una relligada a les del bisbe Olaso -suara 
esmentades- i l'altra edició solta, que es troba també al LA (IEI). 

Tenim notícia d 'altres sínodes celebrats al bisbat de Lleida pel bisbe 
Virgili, un al començament del seu pontificat (en prengué possessió en 1599) 
i un altre en 1616. En el primer no es proclamaren constitucions: " ... dedimus 
operam ut initio nostri regiminis synodus Dicecesana celebraretur: in qua non 

. nulla decreta editare curavimus", mentre que en el segon se n'hi proclamaren; 
les va tornar, però, a recollir en el sínode de 1618: 

"Post modum vera usque ad annum M.DCJCVI. aliamm celebratio inter
missa fuit, ob aliquas ex concordiis Ecclesi~ subortas difficultates, qu~ divina 
favente numine sublat~ fuemnt. Tandem in secunda Synodo eo anno habita 
pa uca alia, adhibito in u trisque cons ili o fratrum nostrorum Capituli & 
Canonicorum nostri! Ecclesi~, statuere decrevimus, qu~ pr~senti nostre 
dicecesis statui necessaria videbanmr [sic], ac publicari iussimus, & ab omni
bus observanda mandavimus."37 

Sovint, però, les constitucions sinodals dels bisbats són una repetició i rati
ficació de les generals de la Tarraconense i de les particulars del mateix bis
bat, tal com ho manifesta el bisbe Pere de Santiago en la introducció de les 

33. "Constituciones Synodales del obispado de Lerida. Hechas en el Synodo que ha celebra· 
do en la Cathedra] en 29 de Mayo de 1645 Años. El Illustrissimo y Reverendissimo Señor Don F. 
Pedro de Santiago su Obispo, y predicador de su Magestad. En Lerida: Por la viuda Castañ, 
Impressor de la Ciudad, y Universidad, Año M.DC.XXXXV." 

34. "Constitutiones Sinodales Ilerden. in diversis dicecessanis synodis stabilita: , & Illustrissimi, 
& Reverendissimi D. Fr. D. Michaelis Hieronymi de Molina, Episcopi Ilerden. Magna: Crucis 
Sancti Joannis Hierosolymitani, & Abbatis de Alcolea, iussu edita:. Quas Sanctissimo Licerio 
Ilerden. Pr;esuli, dicat, et sacrat. Ilerda:: Ex editione Iacohi Magallon, civit. & Univers. Typogr. 
Anno 1691." 

35. "Constituciones Synodales, hechas, y ordenadas en la Synodo que se celebro en la ciudad 
de Lerida, en los dias 20 y 21 de noviemhre del año 1714, por el Ilustrissimo y Reverendissimo 
Señor D. Fr. Francisco de Olasso Hypenza ... Lerida, Imp. de Montes hennanos 1879." 

36. "Constituciones Synodales, publicadas en el Synodo, que se celebro en la Santa Cathedra! 
de la ciudad de Lerida en los <lias 12.13. y 14. del mes de Abril del año 1761. El Illustrissimo y 
Reverendissimo Sr. D. Manuel Macias Pedrejon, por la grac ia de Dios, y de la Santa Sede 
Apostolica Obispo de dicha Ciudad, y Obispado, del Consejo de su Mag. & c. Con Licencia. 
Lerida: En la Imprenta de Pedro Escuder, en la calle Mayor. " 

37. SINODAL'> (1618), pàg. 3. 
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seves constitucions del sínode de 1645.38 
Creiem que, ara per ara, fóra absolutament indispensable de disposar d'un 

aplec d'aquestes constitucions del bisbat de Lleida, les quals, al cap i a la fi, 
conformen una documentació molt valuosa per a qualsevol investigador de la 
història de Lleida.39 

Actes capitulars 

Les actes capitulars constitueixen una col.lecció de llibres manuscrits, la 
finalitat òbvia de les quals era reflectir les deliberacions i acords del capítol de 
la catedral de Lleida. 

En realitat, però, ha esdevingut una crònica, sovint detallada, de la vida 
oficial i quotidiana de fets que tenen a veure amb la realitat de la ciutat de 
Lleida i del seu bisbat. És un referent imprescindible per a qualsevol historio
grafia. 

És una còl.lecció de 106 llibres, relligats en pergamí, relativament ben con
servats; alguns de difícil lectura pel tipus d'escriptura -de vegades, cal.ligràfi
cament il.legibles- i per la mala qualitat del paper i la tinta; són escrits en llatí, 
català i castellà. · 

Pel que sembla, el secretari del capítol, durant les sessions prenia notes de 
les deliberacions i de totes aquelles coses que li semblaven d'interès i, poste
riorment, en redactava l'acta corresponent en net. D'alguns llibres, en resten 
tant la còpia en bmt com la redacció final, cosa que té un gran valor per a 
l'estudi lingüístic: més d'una vegada, el secretari usava el català en les notes a 
mà i les passava després al llibre en llatí. 

Visites pastorals 

Iniciades ja per costum antic, consistien a visitar i inspeccionar les parrò
quies per part dels bisbes o arquebisbes. Tant les constitucions conciliars com 
les sinodals de la Tarraconense van sancionar el deure episcopal de visitar les 
pròpies parròquies. El concili tarraconense de 1635-36, a proposta de l'arque-

38. Cf. SINODALS (1645), fol. l. 

39. Els Sínodes, celebrats al bisbat de Lleida, són: un en el segle XII, a Roda (entre 1135 i 
1143); cinc dintre el segle XIII (1248, 1255, 1261, 1272, 1294); tretze en el segle XIV (1301, 1308, 
1314, 1315, 1318, 1321, 1323, 1325, 1328, 1329, 1333, 1334 i 1368); tres en el XV (1428, 1435 i 
1494); deu en el XV1 (1500, 1525, 1545, 1549, 1554, 1557, 1563, 1569, 1573 i 1584); dotze en el 
XVlI (1600, 1616, 1618, 1622, 1633, 1636, 1646, 1657, 1665, 1668, 1674 i 1691) i quatre en el 
XVlll (1702,1714,1740 i 761). Cf. DHEE, s.v.Ol·l'ifJado de Lérida. Sínodos. Vegeu també l :Annex J. 
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bisbe Antoni Pérez, va aprovar, en la sessió XXXI, que els ordinaris visitessin 
les seves parròquies seme! saltem in unoquoque anno i que només poguessin 
rebre la paga annexa pro jure visitationis un cop l'any, encara que, per neces
sitat, visitessin una parròquia més d'una vegada durant un mateix any. Així 
ho establia el corresponent decret conciliar: 

"Decrevit Iltmus. et Reverendissimus Dominus Archiepiscopus S.A.C., qua
tenus locorum Ordinarii, seme! saltem in unoquoque anno, Ecclesias sux 
Dia:cesis visitare teneantur, sic, quod infra spatium duodecim mensium 
immediate sequentium, computando a prima die uniuscujusque anni, singulx 
Ecclesix seme! visitentur; et unica procuratio ab eis, ad quos spectat, pro jure 
visitationis, infra dictum tempus, dumtaxat exigatur: si vero alicujus Ecclesix 
necessitas plures visitationes in anno exposcat, fiant, et nequeat visitator infra 
dictum annum, ultra unicam procurationem aliquid amplius recipere. " 40 

Per tal de deixar constància escrita de la visita, es feien unes anotacions 
en llibres, anomenats de la santa visita o, simplement, visita, els quals formen, 
de vegades, grans sèries escrites iniciades ja en el segle XIV. Més endavant, a 
partir del segles :XVT-XVII, al costat dels llibres de visita episcopals també es 
redactaven els particulars llibres de visita de cada parròquia; sovint s'ordena
va d'inserir fulls solts de visites als quinque libri. 

Aquests llibres de visites pastorals han esdevingut també una de les fonts 
fonamentals per a conèixer la quotidianitat de la vida del poble . 
Lamentablement, la diòcesi de Lleida en conserva ben pocs, molts dels quals 
han desaparegut en els darrers anys. L'ACL conserva els següents del període 
del nostre estudi: 

40. CONC.TARR.(1866), pàg. 88s. 
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Francesc Virgili 
Caballero de Paredes 
Pere de Santiago 
Seu vacant del bisbe Josep Ninot 
Miquel de Molina 
Francesc d ' Olaso 
Seu vacant de F. d'Olaso 
Gregori Galindo 
Manuel Macias 
Seu vacant de ].A. Sànchez Ferragudo 

Llibres parroquials 

Període 

1615 
1637-39 
1647-48 
1673 
1683-85 
1715-23 
1735 
1746-48 
1758-61 
1783. 

10 

De la importància assolida per a tot tipus d'informació, afirma Jordi 
Carbonell:41 

"Els registres parroquials anomenats quinque librorum, on són inscrits els 
baptismes, les confirmacions, els matrimonis, les defuncions i, eventualment, 
altres actes com el compliment pasqual o les deixes pies, constitueixen fonts 
fonamentals de dades que, fins a època recent, són úniques a causa de la 
mancança de registres estatals. Bé que no han estat creats pel poder civil de 

, líestat, els quinque librorum han tingut i tenen una notable funció pública i 
han ocupat un espai bàsic en l'organització dels països de tradició catòlica. És 
natural, doncs, que l'ús d'una llengua determinada en aquest espai administra
tiu tingui una significació considerable. [ .. . ] El sínodes subsegüents al Concili 
de Trento anaren organitzant la manera de portar els quinque librorum 
d'acord amb el Ritual Romà."42 

Ferran de Lloaces, essent arquebisbe de la metropolitana catalana, en par
lar dels rectors i de l'ofici llur en el concili de 1566, va aprovar en el capítol 
IV la següent constitució: 

"Parochi quattuor libros habeant; et quod in quolibet eorum scribere debe
ant. 

41. Jordi Carbonell, L'ús del català als quinque librorum en algunes diòcesis sardes, dins 
"Miscel.lània Aramon i Serra", !V. Estudis Universitaris Catalans, XXVI. Barcelona, 1984. 

42. Loc. cit., pàgs. 17 i 18. 
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Ut ecclesiarum regimini, et publicae fidelium utilitati prospiciatur, hac synodo 
approbante sancimus: ut in singulis ecclesiis curatis Parochus, seu quivis alius 
animarum curam regens, sub poena decem librarum, quattuor libros habeat; 
in quorum prima nomina baptizatorum, eonnnque parentum, et patrinorum, 
cum insertione diei, mensis, et aoni describantur. In secundo libra eorum 
nomina complectantur, qui peccata sua eo anoa confessi fuerint, et 
Eucharistiae sacramentum sumpserint; et eorum, qui non sunt confessi. 
Tertius vera !iber nomina contrahentium matrimonium, ac testium, cum inser
tione diei, mensis, et aoni contineat. In quarto denique libra morientium, ac 
defunctorum nomina, cum simili diei, mensis, et aoni expressione describan
tur, et nomen notarii rogati de eorum testamentis; aut si ab intestato decesse
rint, id ipsum significetur in eodemque libra legata, quae piis lacis fuerint 
relicta, saltem in genere adnotentur. Hunc vera librum singulis aonis ipse 
Parochus, aut curam animarum regens, sub poena eadem, in mense Maia pia
rum causarum auditori, qui pro tempore fuerit, transmittere teneatur; ut is 
cognoscere possit, an pia legata defunctorum fuerint adimpleta. Quia vera 
Vicarii conductitii recedentes has libros nonnunquam secum asportare, et 
auferre solent; mandamus ecclesiarum Rectoribus, et Vicariis perpetuis; ut 
huiusmodi libros ipsi diligentissime custodiant, artissimam reddituri rationem, 
et gravissimas poenas pro qualitate negotii passuri, si praedicti libri deperdan
tur. "43 

A Lleida, més endavant, en ocasió del sínode de 1645, celebrat després 
dels estralls de la guerra dels Segadors, s'hi recorda l'obligació de tenir, a 
cada parròquia, els llibres de l'administració de la Cura (quatre, en total) i 
com s'han d'escriure: 

"Y porque en las Yglesias, que se han derrotada, se han perdido, o que
mado por los Franceses los libros de la administracion de la Cura; y que en 
otras por omision de los Parrochos, que las goviernan, ·no los han tenido; ni 
tiene. Por tanta mandamos a todos los de nuestro ohispado, so pena de diez 
ducados, que en cada Parrochia tengan quatro libros, y que en el primera se 
escrivan los nombres. de los Baptizados, con los de sus Padres y Padrinos, y 
con la fecha del dia, mes, año en que los Baptizaron: y con el mismo orden 
se escrivan los que se huvieren confirmada. En el segundo libra se escrivan 
todos los nombres de los Feligreses, que huvieren cumplido con el precepte 
de la Yglesia, confessandose, y comulgandose aquel año. Y tarnhien se escri-

43. CONC.TAIUt(l 566), pàg. 2ls. 
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van en el los nombres de los,que no .huvieren cumplido. En el tercer libro, se 
han de escrivir los nombres de los, que contraxeron matrimonio, con los de 
los testigos, que se ballaren presentes, con la fecha del dia, mes, y año, y 
declaracion si huviere muerto ab intestato: y si huviere hecho testamento, 
ante que Notario lo ha otorgado, en que dia, mes, y año. Y si ha otorgado 
codicillo, y los legados pios, que han dexado. El qual libro maqdamos a los 
Parrochos, debaxo de la misma pena, que todos los años por todo el mes de 
Mayo le lleven, o embien al Iuez de pias causas, para que se baga cumplir los 
dichos testamentos, y legados, al qual encargamos la conciencia; y mandamos 
que no los difina antes de estar cumplidos. Et si secus factum fuerit in futu
mm esse irritum: inhabilem quoque ad quodcumque officium exercendum 
fore cum, qui fecerit, et excommunicatum. Como las Constituciones 
Provinciales de Tarragona lo disponen en el lib. 3 tit. 13 de Testamentis, cap. 
7 y Nos inviolablemente lo guardaremos. ,,44 

En les sinodals del bisbe Macias també es fa referència als quinque libri 
a la informadó que s'hi ha d'inscriure: 

"Sobre los assientos de Quinque Libri.[ .. .] Que dichos Rectores, Vicari os, y 
Regentes no asistan a ningun matrimonio, sin que :se les dé razon de los nom
bres de los contrayentes, sus Padres con la naturaleza de Reyno, Lugar, y 
Obispado, haciendo el assientó correspondiente dentro del dia de su celebra
cion. Assi mismo lo executaran con las partidas de Bautismo en el caso de 
saber los nombres y apellidos de los Padres del Bautizado, y si no lo saben, 
ni pueden averiguar promptamente, les damos facultad, para que puedan 
compeler con censuras a los referidos Padres del Bautizado, a que dentro del 
competente termino, que dexamos a su pmdencia, dén razon de la circuns
tancia de apellido, Lugar, Diocesi, ó la que faltare, para que se ponga el 
assiento correspondiente en la forma, que se previene por el Ritual. .... 45 

Quant al període acotat en aquesta nostra comunicació, ressenyem els 
següents llibres: 

44. SINODALS (1645), fol. 6 i 7. 
45. SINODALS (1879), pàg. 266. 
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llibres conservats a l' ACL: 

Baptismes: 1416, 1430, 1450, 1472-1490, 1504-1511, i des del 1515 fins al 1678. 
Matrimonis: de 1547 a 1588. 
Defuncions: no en resten. 

Llibres conservats a l' ABL: 

- Baptismes: a partir de 1602, tota la sèrie completa. 

13 

- Matrimonis: les partides, iniciades en 1622, estan barrejades en un mateix 
llibre amb les d'òbits (des de 1597). Amb motiu de la visita pastoral de 
Caballero de Paredes, del 9 de gener de 1640, s'escriuen en sengles llibres. 

- Defuncions, dit també dels òbits: iniciat conjuntament amb el de matri
monis, comença la sèrie en 1597. 

És de doldre que la diòcesi de Lleida, i especialment la ciutat, no disposi 
de col.leccions completes de llibres parroquials. És cert que les guerres, gaire
bé contínues, dels últims segles -i dels darrers anys-, amb els consegüents set
ges, han fet perdre aquests fons documentals, imprescindibles per a un bon 
coneixement de la nòstra història pa1ticular. 

Darrerament s'ha ordenat el dipòsit a l'arxiu del bisbat de tot.s els llibres 
parroquials antics, atesa la seva precària situació i la seva constant pèrdua. 
Josep Lladonosa esmenta com a llibres parroquials conservats fins ara tant els 
de la parròquia de Sant Joan com els de la de Sant Pere. D'aquests darrers, 
no hi ha cap constància per part de l'arxiver del bisbat, el qual ens ha assegu
rat que, llevat de l'esmentada parròquia de Sant Joan, no es conserva, en tot 
el bisbat, cap altra sèrie cronològica completa de llibres parroquials. Gaya i 
Massot cita l'arxiu parroquial de Sant Andreu, avui desaparegut, en parlar cie 
la reforma dels estatuts de l'Estudi General cie Lleida, encarregada per Felip 
IV al bisbe de la Seu d'Urgell, Pau Duran, fervent partidari del monarca 
durant la guerra dels Segadors.46 

46. Ramon Gaya Massot, Los jesuitas en la Uni/Jersidad de Lérida, dins .. Miscel:"mea de tr:1ha
jos sobre el Estudio General de Lérida", Ill. l.E.l. Lle id:1. 19'>/i. p:lg. 119. 
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ANNEXI: 

. Sínodes ilerdenses dels segles XVI-XVIII 

SegleXVI 

Any 
1500 
1525 
1545 
1549 
1554 
1557 
1563 
1569 
1573 
1584 

Segle XVII 

1600 
1616 
1618 
1.622 
1º633 
1634 
1636 
1645 
1657 
1665 
1668 
1674 
1691 

Segle XVIII 

1702 
1714 
1740 
1761 

Convocat 
Joan del Milà 
Jaume de Conchillos 
Ferran de Lloaces 
Ferran de Lloaces 
Joan d 'Àrias 
Miquel Despuig 
Antoni Agustí 
Antoni Agustí 
Antoni Agustí 
Benet de Tocco 

Francesc Virgili 
Francesc Virgili 
Francesc Virgili 
Pere Anton 
Antoni Pérez 
Pere de Magarola 
Bernat Caballero 
Pere de Santiago 
Miquel d 'Escartín 
Brauli Sunyer 
Josep Ninot 

Jaume de Copons 
Miquel-Jeroni de Molina 

Francesc de Solís 
Francesc d'Olaso 
Gregori Galindo 
Manuel Macias 
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Constitucions 
No consta ni aprov. ni puhlic. 
Id. 
S'hi refereixen als juraments. 
Id. 
No consta. 
Consta a ACT.CAP,31, fol.38 
No consta. 
Consta en Villanueva,V.XVI 
No consta. 
Id. 

Consta aprov. i public. 
Id. 
Publicades en 1618. 
Consta a ACT.CAP., 48. 
Consta a ACT.CAP., 53. 
Consta en SINODALS(1645). 
Id. 
Publicades en 1645. 
No consta. 
Id. 
Id. 
Id. 
Publicades en 1691. 

No consta ni aprov. ni pub. 
Publicades en 1714. 
No consta. 
Publicades en 1761. 
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ANNEXII: 

Correspondència cronològica entre les constitucions conciliars tarra
conenses i les constitucions sinodals ilerdenses, durant els segles 
XVI-XVIll. * 

Constitucions 
conciliars 
tarraconenses 

Dòria 

Lloa ces 
Agustí 
Terés 
Terés 

Guzman 
Pérez 
Garcia Gil 

Espinosa 
Sanchiz 
Sanchiz 
Llinars 
(discutit) 

Taverner 
Samaniego 
Samaniego 
Copons 
Copons 
Copons 
Copons 
Cortada 

(projecte) 

1541 
1545 
1549 
1565-66 
1580 
1591-92 
1598 
1600 
1616 
1618 
1630 
1635-36 
1637 
1645 
1664 
1685 
1691 
1699 
1712 
1714 
1717 
1722 
1727 
1733 
1738 
1745 
1752 
1757 
1761 
1859 

Constitucions 
sinodals 
ilerdenses 

Lloaces 
Lloaces 

Virgili 
Virgili 
Virgili 

Santiago 

Molina 

Olaso 

Macias 

• Només d'aquelles la publicació de les quals ens consta. 
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SANT BERNAT, MONJO DE POBLET I MÀRTIR A ALZIRA, 
l LES SEVES BASES DOCUMENTALS 

Benet Farré i Lloreta 

La narració de la biografia de sant Bernat de Poblet o d 'Alzira, monjo i 
màrtir del segle XII, només apareix posada per escrit en el segle :XVI per obra 
de l'historiador valencià Pere Antoni Beuterl. Aquest fet, difícil d 'explicar, ha 
suscitat les serioses sospites de la història crítica sobre la versemblança de la 
vida i la mateixa existència del sant. Segons Beuter i els hagiògrafs que el 
segueixen, sant Bernat nasqué vers el tercer decenni del segle XII a 
Pintarrafes, lloc prop de Carlet, poble situat a la Vall d 'Alcalà, a la Riera Alta 
de València. El nom amb què era conegut és el d 'Al1111et Ibn al-Mansur. El 
seu progenitor era el reietó d 'una petita comarca a l'entorn de Carlet. Ahmet, 
de jovencell, fou enviat a la cort del rei cie València, parent seu, el rei Llop 
dels cristians. Allí rebé una bona educació com a c01tesà o patge, i destacà 
per les seves qualitats personals, fins al punt cie ser enviat com a ambaixador 
al comte-rei Ramon Berenguer IV a Barcelona per assumptes del regne. Una 
volta acomplerta la comesa passà per Lleida a saludar una tia seva, i des d 'allí 
emprengué el retorn cap a València. Pel camí es va esgarriar amb la seva 
escorta i la providència volgué que anessin a parar a les portes del monestir 
cie Poblet, on demanaren hospitalitat i foren atesos pels monjos, tal com 
mana la regla cie sant Benet, amb tota humanitat i caritat. 

Ahmet s'interessà per la vicia dels monjos i quedà meravellat cie l'equilibri 
i la pau d'una vicia que alternava oració i treball (ora et labora). Allargà uns 
dies la seva estada, fins que es va convèncer que aquell era el lloc ideal per a 
ell, on podria servir Déu i lloar-lo. Havent acomiadat la seva escorta, ell restà 
al monestir i demanà poder ser admès al baptisme i a la vida monàstica. Una 
vegada iniciat en la fe cristiana, li fou administrat el baptisme, imposant-li el 
nom de Bernat, en honor al sant abat de Claravall, que morí un 20 d'agost, 
dia en què Ahmet fou batejat. Després, havent ingressat a la vida monàstica, 
format en els usos i costums dels cistercencs, i fet el noviciat, fou admès a la 
professió. Des d'aleshores Bernat menà una vida regular edificant i fou nome
nat cellerer del monestir. En aquest càrrec esmerçà una diligència i una caritat 
admirables envers els malalts, els pobres i els pelegrins, fins al punt que 
s'esmenta un cas de multiplicació miraculosa dels béns, que ell dispensava 

l. l'EHE ANTONI fü:llTEI!, Primera pw·t dïa Histtlria de València q11e tracta de las A11tiq11itats 
dSpanya yfundació dVulència mnh tot lo diswrs//ns al temps que lo indi! c7011 .fuw11e primer Jo 
conquL~ttl, Valt!ncia 1538. 

45 



BENET FARRÉ J LLORETA 

profusament als pobres, a més d'altres fets extraordinaris. 
Passats un anys d'exercici de l'ofici, en fou alliberat per a poder dedicar-se 

més a l'observança i a la vida de contemplació, i així passà el temps en una 
vida amagada amb Crist en Déu. El Senyor, però, li féu sentir el desig de fer 
participar de la fe i joia espiritual cristiana els seus familiars de Carlet. El sant 
monjo demanà llicència a l'abat, i aquest li deixà realitzar el SÇ!U anhel, no 
sense abans fer-li observacions sobre la dificultat de la missió que es propo
sava. 

Bernat, preparat per a tot el que li podia succeir, marxà cap a Carlet i, una 
vegada allí, fou rebut amb fredor pel seu germà gran, que com a reietó havia 
succeït el seu pare. Llavors exposà el missatge cristià a les seves germanes 
Saida i Soraida, comunicant-los pel do de la gràcia divina la fe i l'amor a Crist. 
Elles, contagiades del seu esperit, acceptaren la fe cristiana. Vista la impossibi
litat de viure aquesta fe en terres sarraïnes, es proposaren amb Bernat de pas
sar a terres cristianes. Efectivament, sortiren de Carlet i, descoberta la seva 
absència pel seu germà, aquest els féu cercar i féu que es vigilessin els con
torns d'Alzira. Allí, vora el riu Xúquer, els fugitius hagueren de cercar menjar i 
Bernat fou reconegut i capturat pel emissaris del seugermà. El sant monjo, 
conduït al lloc on eren les seves germanes, era obligat a renegar de la fe de 
Crist i, en refusar-ho, fou martiritzat, lligat a un arbre i li clavaren un clau de 
barquer al front. Les germanes, que observaren là fermesa i el valor del seu 
germà cristià, van refusar les ofertes del seu germà gran i afrontaren ferma
ment les seves amenaces per a perseverar en la fe i l'amor de Crist, i foren 
degollades i sepultades allí mateix. Passaren seixanta anys fins que el rei 
Jaume I conquerí Alzira l'any 1242. Assabentat el rei dels fets passats referent 
als màrtirs, va manar que fossin cercats els cossos dels sants i, una vegada tro
bats, disposà que es bastís una capella per a servar-los amb l'honor degut. 

Fins aquí les dades de la tradició hagiogràfica, repetides amb poques 
variants des del segle XVI, encara que un retaule de 1419 prova iconogràfica
ment l'anterioritat almenys del tema del martiri. De fet no és estrany que la 
història crítica moderna hagi sospitat de la veracitat de la llegenda medieval 
del sant d'Alzira. Només citaré l'opinió de Pedra Altabella Gracia, l'autor de 
l'article sobre sant Bernat d'Alzira, en la Bibliotbeca Sanctornm2: qualifica 
l'existència del sant d'històricament incerta. Es basa en una bibliografia incom
pleta i esmenta la crítica del bol.landista Jean Pien, que en realitat no dóna 
motiu per a la seva conclusió, perquè només es referix a l'obscuritat del tro-

2. Roma 1%1, lll, 72-74. 
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bament de les relíquies i a la poca precisió de les actes, però no arriba a 
negar l'existència del sant. 

Fonts documentals 

Les apologies històriques dels devots del sant no han faltat i potser la més 
reeixida és la de mossèn Andreu Monzó Nogués, la qual, amb tot, mereix 
algunes reserves3. Aquest prevere de Carlet deixà, en morir, unes notes 
d'arxiu, que ell ja no va poder aprofitar i que foren donades a conèixer suc
cintament en una publicació de l'arxiconfraria dels Sants Patrons d'Alzira, 
"Programa de festejos en honor de los Santos Patronos Bernardo, Maria y 
Gracia 0990)". Gràcies a una pacient recerca en diversos arxius valencians 
pogué constituir una sèrie molt significativa de refèrencies anteriors a la 
publicació de Pere Antoni Beuter. 

1262, octubre 22. València. 
Testament cie Ferran Pérez d'Arenós, fill cl'Abu Zaycl 
o Said, el darrer governador almohade cie València, i 
gendre d'Eximèn Pérez d'Arenós. Fa una deixa de 21 
sous reials per a l'obra de sant Bernat d'Alzira: et 
operi Sancti Bernardi Algezire XXI solidorum rega
lium. (València, Arxiu cie la Catedral, perg. 5.013). 

1284, març 11. Sexena, terme d'Alzira. 

1329, febrer 27. Foyos'. 

Testament de Joan Ferrer, rector del lloc. Fa un lle
gat de 4 sous a l'obra de sant Bernat d'Alzira: !tem 
dimito ad opus sancti Bernardi Algezire quatuor soli
dos. (València, Arxiu de la Catedral, perg. 8057). 

Testament de Domènec cl'Almero, habitant del lloc: 
Deixa 12 diners per a la lluminària de sant Bernat 
d'Alzira: !tem dimito lumínaríe sancti Bernardi 
Algezire duodecím denarios. 

1329, març 11. En el terme cie Foyos. 

3. ANDnEu MONZO NolaJüs, La Vall d'Alcalà y sus egregias.figuras Ahmet hen Almançor, Çaida 
y Çoraida, Carlet (València) 1954. 
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Testament del cavaller Martí Rodríguez d'Hissuerre. 
Deixa 12 diners per a la lluminària de sant Bernat 
d 'Alzira: Jtem dímíto luminaria sancti Bernardi 
d'Algezira alios duodecim denarios. (València, Arxiu 
del Regne, Not., n. 2875, última mà). 

Testament de Guillem Giner i de Raimunda, la seva 
muller, habitants cie Cullera. Fan un llegat cie 2 sous 
a l'obra cie l'església del henauratBernat d 'Alzira: Et 
operi ecclesíe beati Bemardi Algezíre, quilihet, fi solí
dos. (València, Arxiu del Regne , Protocols, Joan 
Çapata , llig. 184, n. 2785). 

1330, juny 21. Al terme cie Foyos. 
Testament cie Raimunda, muller del difunt Pere 
Gamar: Deixa 2 sous al benaurat Bernat d'Alzira: 
ltem dimíto beata Bernarda de Algezira alíos duos 
solidos. (València, Arxiu del Regne, Not. cie Pasqual 
Vallebrera, llig. 503). 

1332, setembre 3. Beniaçot, terme de Corbera. 
Testament de Jacma, viuda de Pere Conill, del lloc 
susdit. Deixa 2 sous a l'obra de sant Bernat d 'Alzira: 
Dimíto operi sanctí Bemardi de Algezíre duos solídos. 
(València, Arxiu del Regne, Not. de Bernat Costa, llig. 
511, n. 2876). 

1342, novembre 8. Alzira. 

1348, maig 15. València. 

Testament de Berenguer de Talavera, veí d 'Alzira. 
Deixa 6 diners a l'obra de sant Bernat d 'Alzira : 
Dímíto elemosyne heatte Marie Algezíre sex denariis 
et operi beatí Bernardi inde sex denarios. 

Testament de Sança Tarín, muller de Galceran de 
Riusec, habitant del lloc d'Alaz(quer) . Deixa 20 sous 
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reials a l'obra de l'església cie sant Bernat d 'Alzira: 
ltem dimito operi ecc!esie sane/i Bernardi Algezíre 
viginti solidorum regalium. (València, Arxiu del 
Regne, Justícia Civil, llig. 258, mà l , f. 26). 

1348, juliol 15. Alcúdia de Pere de Vilanova. 

1351 , abril 6. València. 

Testament de Sibil.la Iborra , n).uller de Pere 
Camporrells. Deixa 2 diners al benaurat Bernat 
d'Alzira: !tem dimito heati Bernardi Algezire duode
cim denarios. (València, Arxiu del Regne, .Justícia 
Civil, llig. 259, n. 59, f. 16). 

Plet contra el fisc dels fills cie .Joan Eximeniç de 
Perenxisa i de la seva muller Sança Eximeniç 
d'Enova, veïns d'Alzira, esmenten: un 011 que és en 
la partida de Sant Bemat, terme de la dita vil/a. 
(València, Arxiu Municipal, Judicial, 1349 a 1353, 
penúltima mà). 

1360, maig 31. Terme de Campana. Horta de València. 

1369, 30 de maig. Alzira. 

Testament d'Esteve d 'Aragó, fill (natural?) del duc 
Joan de Randazzo i d'Atenes, i nét del rei Frederic 
de Sicília: !tem, par a la obra o capella de Sant 
Bernat de la dita vila de Algezira, XXX solidos. 
(València, Arxiu del Regne, Justícia Civil, llig. 457, n . 
21, ff. 7-13). 

Testament de Mateu Sanxes, veí d' Alzira. Deixa 2 
sous a l'obra de sant Bernat de la dita vila: [...) de 
aliis bonís meis dimito operi Sancti Bernardi dicte 
vil/e duos solidos. (Alzira, ArXiu Municipal, Protocols 
de Bernat Ú>renç, 2040). 

1369, 4 de setembre. Alzira. Raval de "Barralbeg". 
Testament de Bernat Çabater, habitant d'Albalat . 
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1371, Algemesí. 

1372, Alzira?. 

1390, setembre 3. Sueca. 

1412, març 27. Carlet?. 

1412, abril8. Carler. 

BENET FARRÉ I LLORETA 6 

Deixa 12 diners a l'obra de l'església de Sant Bernat 
d'Alzira: !tem dimito operi ecclesie Sancti Bernardi 
Algezire XII denarios. (Alzira, Arxiu Municipal, 
Protocols de Bernat Lorenç, 2040). 

Testament de Guillemona, mull_er del difunt Joan de 
Corbera, veí d'Algemesí. Deixa 2 sous a l'obra de les 
esglésies de Sant Bernat (d'Alzira): !tem, operi eccle
siarum San"cti Bernardi [. . .] duos solidos. (Alzira, 
Arxiu Municipal, Protocols de Bernat Lorenç, 2040). 

Testament de Gentil, muller de N'Eximèn: !tem lexam 
a Santa Maria de Carlet et Sent Bernat d'Algezira et 
Sancta Maria de la Seu a cada uno dos sous. 
(València, Arxiu del Regne, Protocols, llig. 453, n. 
2585). 

Testament d'Arnau Mir, veí de Sueca. Deixa 5 sous a 
l'obra de l'església del benaurat Bernat d'Alzira: 
Operi ecclesie beati Bernardi Algezire [. . .] quinque 
solidos. (València, Arxiu de Protocols, Not. de Vicent 
Queralt, n. 242). 

Testament de Nadal Alcover, agricultor veí de Carlet: 
!tem a Sent Bernat de Algezira XII diners. (València, 
Arxiu del Regne, Protocols, n. 34, numeració provi
sional). 

Testament de Dolça, muller que fou d'en Domènec 
d'Ervas, veïna de Carlet: !tem, vull e man que per los 
dits marmessors meus sien donades a Déu e a Sent 
Bemat de Algezira XII diners. (València, Arxiu del 
Regne, Protocols, n. 34). 
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1419, novembre 12. 

1422, juliol 28. València. 

Contracte entre el pintor Antoni Peris o Mestre de 
Ollería i Bernat de Copons, beneficiat de la capella 
de Sant Gregori de la seu valenciana, per a fer un 
retaule, on figuraria una tauleta que representaria el 
martiri de sant Bernat d'Alzira. 
"Antbonius Perez, pictor, civis Valentie, scienter pro
mitto vobis, venerabili Bernarda de 'copons, presbite
ro, licentiatus in decretis, rectori ecclesie de Torrent, 
diocesis de Valentia, et beneficiato in Sede Valentie 
in Capella beati Gregorii, presenti et acceptandi, 
quos quam potius potera depingam et depingere volo 
et tenear illius retrotabullum, quod jam de fusta est 
in dicta capella, de istoriis beatorum Gregorii et 
Bernardi de Algezira cum eis istoriis quihus vos et 
ego iam concordavimus, sic bene et decenter de aura 
et coloribus et alliis necessariis quomodo consimilis 
intersit ad notitiarií depictorum pro quoquidem retro
tahulo depingendo cum au ro et colori bus meis (. . .J 
teneamini micbi solvere quadraginta quinque .fiore
nós auri Aragonum justi pensi, boc modo, scilizet, 
nuncb viginti florenos quos micbi dedistis numeran
do in presentia notarii et testium suscriptorum, et 
residuos viginti quinque florenos micbi solvere tenea
mini cum perfectum .fuerit retrotabulum predictum. 
Et pro promissis complendis, (. . .J promito vohis dic tos 
viginti quinque florenos solvere perfecta dicto retrota
bulo prout decet et ad boc conpelli possim [ .. .]". 
(València, Arxiu de Protocols, Not. de Gerard de 
Pont, n. 1858). 

Testament . de Bernat Martí, agricultor, ciutadà de 
València. Oeixa un ciri de quatre lliures de pes a 
l'església de Sant Bernat d'Alzira: /tem, volo et man
do quod emanatur cericum de pondere quatuor 
librarutn et quod detur et presentetur ecclesie Sancti 
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Bernardi vil/e Algezire. (València, Arxiu de Protocols, 
Not. de Joan Eximeno, n. 166). 

Als documents descoherts per mossèn Monzó a València s'hi poden afegir 
un parell del fons pobletà. 

Angel Manrique (1590-1646), historiador del Císter, dóna la dada que 
l'ahat Esteve I (1163-1166) designà cellerer a Bernat4. P·erò Finestres diu que 
no troba cap cellerer en els documents d'aquests anys fins al 1168, en què ja 
figurava Pere .de Queralt a càrrec de l'ofici5. Jaume Santacana, en la seva obra 
El Monasterio de Poble{\ publicà un document pobletà que estava mal datat i 
el · va corregir. El document duu la data del MCXL VI, quan Poblet encara no 
existia, i amb encert el rectificà de la manera següent: MCLXVI. Però 
Santacana falla en la transcripció de la signatura tercera del document llegint 
Bertran· cellerer en lloc de Bernat cellerer. Amb això tenim un testimoni 
almenys d'un Bernat com a cellerer entre l'abat Esteve i l'any 1168, i la notícia 
(una deducció o tradició pobletana?) de Manrique guanya probahilitat. 

1166, abril 6. Poblet. 
Document de l'abat Esteve cedint una vinya a Bernat 
de Faedela. Signen l'abat, el prior i Bernat Cellerer 
(Sig+num Bernardi Cellerarii) i tres monjos més. 

Original, Arxiu Històric Nacional, Clergat, perg. 1999, l. 
Còpia del segle XIII, Cartulari gran, Arxiu Històric 
Nacional. Còdex 992 B, n. 13, f. 185r. 

(Diplomatari de Poblet, Agustí Altisent Ed., Barcelona 1993, doc. 283). 

L'altre document, el testament de Jaume Sarroca, bisbe d 'Osca, es troha a 
l'A1xiu Històric Nacional de Madrid en el fons de Poblet. El bisbe dóna les 
Coves de Juncosa a Poblet, i fa un llegat a la casa de sant Bernat d 'Alzira. El 
document és una còpia del testament conservat a l'arxiu de la catedral de 
Lleida. El bisbe Sarroca, segons alguns autors, fou fill natural de Jaume I, pos
seí beneficis a València i estigué a Alzira al costat del Rei Conqueridor, quan 
aquest emmalaltí i fou traslladat a la ciutat del Túria, on morí en 1269. Sarroca 
podia i devia conèixer bé la tradició local. 

1289, desembre 11. 

4. A!'ta:1. MANHl<JI •1·: . A1111a/es Cistercienses, 11, Lió 1642, 382. 
'1. JA1 .m: F1 1\1:s11n:s. Historia de Pohlet, Barcelona 1948, 11, 121, 76. 
6. llarcelona 1974. doc. 49. 495. ' 
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Jaume Sarroca, bisbe d'Osca, atorgà el seu testament. 
Deixa a fra Ramon, comanador de la casa de Sant 
Bernat d'Alzira, 200 sous reials: !tem dimito fratri 
Raimundo, Comendatari Domus Sancti Bernardi de 
Algecira, ducentos solidos regalium. 

Arxiu Històric Nacional. Còdex 1227 B, n . 12 B. 
Una còpia del testament de Jaume Sarroca, de l'any 
1299, també es troba a l'arxiu de la Catedral de 
Lleida i fou publicada en la revista "Ilerda" 4 (1945) 
21-34. 

Hem de fer notar que des de la segona meitat del XV fins al tercer decen
ni del segle XVI hi ha un estrany silenci dels documents sobre el sant monjo. 
Ja hem esmentat la notícia biogràfica que en donà Pere Antoni Beuter. Al 
mateix segle XVI, l'any 1558, es bastí un convent de religiosos trinitaris, ano
menat de Sant Bernat, al lloc de la seva capella. L'any 1583, Gregori XIII va 
concedir a l'altar de Sant Bernat del convent dels trinitaris la gràcia d 'altar pri
vilegiat amb indulgència plenària per a mísses dels difunts. Des d'aleshores 
va créixer la devoció als sants, fomentada pel beat Simó de Rojas , que va 
urgir la recerca de les relíquies dels sants, trobades en 1599. Amb motiu 
d'això l'arquebisbe de València, sant Joan de Ribera, manà que es fes un 
informe de tota la tradició referent als fets antics i recents, i al culte immemo
rial dels sants a base de testimonis de persones d '.Alzira per a enviar-lo a la 
Seu Apostòlica. En 1601, el patriarca Ribera aprovà el culte de les relíquies 
dels sants, i des d'aleshores l'ofici de sant Bernat i de les seves santes 
Germanes s'ha anat celebrant a Alzira, a Poblet i a la diòcesi de València. 

Si bé es cert que tots aquests documents, que hem presentat aquí, no 
constitueixen un argument apodíctic, es pot dir que fan altament probable un 
fonament real dels fets narrats per la tradició o llegenda medieval. Negar del 
tot aquest fonament deixa sense explicació tota Ja sèrie dels documents 
adduïts. Una vegada més els indicis documentals obliguen a revisar una 
apressada desqualificació crítica i conviden a no descartar una bona part de 
veracitat (amb les exageracions o estilitzacions que es vulgui) en les llegen
des hagiogràfiques. 
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SOBRE LA PRETESA DATA DE DOTACIÓ 
DE LA SEU D'URGELL. 

APUNTS PER A UNA NOVA DATACIÓ 

]ordi Garsaball i Rivasés 

Aquest treball vol revisar el debat obert sobre la datació de l'acta de con
sagració i dotació de la Seu d'Urgell, tradicionalment atribuïda a l'any 839. La 
seva autenticitat, però, ha estat recentment qüestionada per diversos autors, 
els quals proposen datacions també diverses per la presumpta falsificació. 
Sense dubte, és la finalitat del document la clau a l'hora de precisar la data de 
la seva redacció. 

El debat sobre la datació del document 

El document en qüestió ofereix una única i problemàtica datació: Anno 
W. regente serenisimo augusto Hludovico (imp)eratore (DACSU-7). Com que
ia data esmentada correspon a l'any 819 i és incompatible amb el govern del 
comte Sonifred I i del bisbe Sisebut, ha estat comunament proposada la 
correcció d'aquesta tot afegint 20 anys al govern de l'emperador Lluís el 
Pietós. Així, en 1917 Mn. P. Pujol fixava la data de consagració l'any 839, 
invalidant la datació de 819 escrita en el document, presa sense cap preocu
pació per P. de Marca (1688) i pel P.]. Villanueva (1821). Ningú no havia tor
nat a qüestionar-la fins a la proposta del professor M. Riu (1960 i 1970) que la 
deixava en el 831 sense clarificar els motius. 

Durant els darrers deu anys, però, l'esmentat document, considerat cabal 
per a la història de Catalunya, ha estat objecte d'un seguit d 'estudis, bàsica
ment paleogràfics i diplomàtics, que han transformat de forma qualitativa 
l'opinió que se'n tenia. Àctualment fa seva datació ja no es pensa alterada 
per un error de l'amanuense, com cregué Mn. Pujol (1917), sinó que la data -
819/839- és ara considerada com el fruit d'una falsificació ben llunyana dels 
fets dels quals parla. 

A. Benet i Clarà (1983) estableix una nova datació entre el 1018 i el 1024 
com a més probable per a l'elaboració del document. De la mateixa manera, 
presenta una hipòtesi establint els motius que portaren a la necessitat de cre
ar aquest document. Segons aquest autor, seria la reivindicació per part dels 
bisbes urgellesos del bisbat escindit de Roda davant dels reis de Navarra la 
que obligaria a disposar d'un instrument inqüestionable davant dels jutges. Es 
guanyà en 1040, durant el regnat del rei Ramir (DACSU-525). De totes mane
res, la validesa de la falsificació ja fou constatada en 1024 en un judici entre 
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el bisbe Ermengol i l'abat Durand d'Elins (DACSU-390). Per a crear el context 
històric del segle IX (bisbe Sisebut i comte Sonifred) els falsificadors es val
gueren d'una donació del comte a Santa Maria de la Seu l'any 840 (DACSU-
10), copiant-ne fins i tot alguna part (Benet 1983, p .142). El problema 
d'aquesta hipòtesi radica en el fet que l'acta consigna els noms de les parrò
quies en llatí, propi dels segles IX i primera meitat del X i no en llengua vul
gar, propi "d'un estadi lingüístic més avançat" (Baraut 1984-1985 p.523) com 
seria el cas que fos redactada a principis del segle XI. 

Simultàniament, C. Baraut (1984-1985) analitzà en profunditat la data de 
consagració avançant-la fins als voltants del 860. Segons aquest autor, la base 
documental de què es serví l'escrivà eren els preceptes atorgats a la Seu en el 
835 (DACSU-5) i en el 860 (DACSU-20), tot mostrant els paral.lismes entre 
aquests documents i l'acta. Igúalment Baraut exposà que la mateixa acta serví 
com a base en la redacció de la butlla concedida a la Seu l'any 951 (DACSU-
123; C.Baraut 1984-1985, p.522). Altres proves que aporta per a situar l'acta 
dins la segona meitat del segle IX són: l'escriptura, que és de transició entre la 
visigòtica i la minúscula carolina (id. p.524), la no aparició en l'acta del cas
tell de Sanaüja, conquerit, al seu parer, en la primera meitat del segle X Cid. 
p. 522) i, finalment, observa que els noms de lloc són encara llatins o llatinit
zats, circumstància pròpia dels documents dels segles IX i primera meitat del 
X Cid. p . 523). La finalitat per la qual fou redactat el document també cal cer
car-la, segons el mateix autor, en les reivindicacions de la Seu sobre l'escindit 
bisbat de Roda, però avançant aquests fets a l'època del bisbe il·legítim Esclua 
(anys 885-892; id., p.524). 

El darrer estudi sobre l'acta de dotació correspon a M. Riu 0992), el qual 
es desmarca dels seus plantejaments anteriors (1960 i 1970). L'autor afirma ara 
que l'acta de dotació "cal considera-la una falsificació de la segona part del 
segle X o del començament del segle XI, possiblement relacionada amb el judi
ci de Ponts" (M. Riu, 1992, p. 315). Per a arribar a aquesta conclusió, relaciona 
l'acta de dotació amb el capbreu de censos i serveis del bisbat d 'Urgell (DAC
SU-8), ja que ell suposa que són documents que van interrelacionats. El pro
blema rau en el fet que s'ha basat en un altre document fals, com ho és 
l'esmentat capbreu, el qual no podia estar redactat abans del 1050, com ja 
exposà C. Baraut en 1984-1985 (p.520, n.20), basant-se en el fet que algunes 
de les parròquies esmentades no foren conquerides fins aleshores. Així doncs, 
l'acta de dotació i el capbreu de censos i serveis són dos documents que no 
tenen cap relació directa entre ells. No podem pensar, per tant, que l'acta 
hagi estat falsificada amb motiu del plet entre el bisbe Ermengol i l'abat 
Durand d'Elins sobre el domini de la parròquia de Curtiuda, com suposa M. 
Riu. 

Aquests han estat, doncs, els estudis que fins ara han tractat la falsedat de 
l'acta de dotació i sobre els inotius que hagué de tenir la Seu per a redactar-
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lo. Avui en dia ja no es pensa en un simple error de l'escrivà, gravíssim dona
da la magnitud del document, com suposava Mn. Pujol, sinó que es parla 
obertament d'un pergamí fals i que, per tant, amaga una intencionalitat de 
fer creure quelcom que no és. Si aquests autors han encertat a l'hora de qua
lificar la falsedat del text, pensem que no ho han fet, però, a l'hora de triar 
els arguments per a ubicar la seva redacció. 

Els motius de la falsificació: replantejament del problema 

Fins aquí hom ha exposat quina ha estat l'evolució que hi ha hagut en el 
coneixement de l'acta de consagració. Des del nostre punt de vista, l'avenç 
més important ha estat admetre definitivament que es tracta d'un document 
fals, la qual cosa fa que sigui necessari cercar la data el més aproximada pos
sible a la de la seva veritable redacció i investigar sobre quines haurien estat 
les causes més probables per a la seva falsificació. 

De les tres datacions formulades fins aleshores, hem vist que dues no són 
possibles, per estar basades en documents falsos, cas de M. Riu, o per plan
tejar una data excessivament endarrerida partint de criteris discutibles, com 
ara el fet de suposar que el document no es féu servir fins a 1040, tot i que 
devia haver estat redactat anys enrere, entre 1018 i 1024, i posat a prova en 
altres "plets menors'', com suposa Benet (1983 p. 140), ja que és difícil pensar 
en una premeditació a tan llarg termini. 

Per la seva part, l'anàlisi de C. Baraut, un cop acceptada la falsificació, cer
ca quines han estat les fonts que han permès la confecció del document. 
Com ja s'ha dit, l'arxiu urgellès comptava amb els preceptes carolingis del 835 
i del 860, com també amb la donació del comte Sonifred a Santa Maria, de 
840, tres documents amb el suficient pes per a poder crear el marc històric 
adient i per a poder justificar d'una manera ferma tots els territoris i censos 
que dins de l'acta s'esmenten. De la mateixa manera, Baraut pensa també que 
l'acta serví com a model en l'elaboració de la suposada butlla concedida a la 
Seu pel papa Agapet 11 arran del possible viatge a Roma del bisbe Guisad 11 
d'Urgell i del comte Sonifred de Cerdanya (Abadal, 1958 p.316), establint-hi 
els paral.lelismes que hi ha entre ambdós documents. 

Es aquí on pensem que comencen els problemes en la interpretació dona
da per aquest autor, ja que hi ha detalls que fan difícil poder pensar que la 
butlla sigui filla de l'acta de consagració, ja que tampoc no pensem que la 
butlla sigui un document original degut, bàsicament, als problemes de datació 
que presenta. Bàsicament en l'article de Baraut hi ha tres coses que han de 
ser aclarides: a) l'autenticitat ó no de la butlla del 951 per a la Seu; b) el viat
ge de Guisad amb Sonifred a Roma; i e) l'esment de Santa Maria de Tremp. A 
partir de tot això podrem establir una nova datació de l'acta. 
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Tenim la butlla d'Agapet li (DACSU-123), de la qual sols es conserva una 
còpia del segle XII i una altra del segle Xlll: aquestes còpies porten la data 
"ex presenti anno incarniationís Dominí nostrí Ibesu Xpistí .DCCCCmo .XLmo 
.//lo., decima indiccione" (Baraut 1984-1985 ap.3), l'edició de MH que va 
corregir per l'any DCCCCLI (ap.88). El mateix Baraut data el regest del docu
ment del "desembre (951)". Com podem veure, hi ha tres possibles dates per 
a un mateix document: segons el text tenim el 943, si seguim els anys de 
l'Encarnació; si seguim la indicció, pot tractar-se del 952 (A. Cappelli; 1969 p. 
247 i 248); Pere de Marca, 951, i Baraut que, tot i que entre parèntesis, també 
tria el <951>. Massa dates per a un document com aquest, la manca d'original 
d'entrada del qual fa sospitar de la seva autenticitat, sobretot quan trobem una 
diferència de nou anys entre les dues dates donades en el text, 943-952. 
També resulta curiós que sigui la data registrada per P. de Marca la que s'hagi 
pres com a vàlida. 

Dins el mateix argument çiue tracta de demostrar que la butlla prové en 
part de l'acta de consagració, l'autor posa l'exemple del castell de Sanaüja, 
menciop.at a la butlla i no a l'acta, que suposa, ·conquerit en la primera m~itat 
del segle X i, per tant, anterior al 951, la qual cosa no pensem gaire factible 
tenint en compte que la primera menéió de Sanaüja correspon a l'any 1001 
(DACSU-271), raonaments que portarien a pensar que més que a principis de 
segle aquesta conquesta del "castrum Sanaugía" correspondria a la segona 
meitat del segle X. Sabem que el comte Borrell de Barcelona-Osona-Girona
Urgell va mantenir durant els primers anys del se4 govern la pau iniciada per 
son pare Sunyer amb el califa de Còrdova, les darreres manifestacions de la 
qual són les ambaixades dels anys 971 i 974, a partir de les quals es veu tren
cada la treva (R. Martí 1992, p.29). Es només a partir de llavors, entre el 970 i 
el 1010, que es detecta un nou avenç de la frontera fins a Ponts, al Segre, i 
fins a Llimiana, la Noguera Pallaresa, tot incloent altres emplaçaments extrems 
com ara Isona, Sanaüja i Guissona. 

Tot això ens porta a pensar que l'acta de consagració fou redactada just 
abans d'aquestes conquestes, ja que cap dels llocs citats no apareixen en el 
text i que, per tant, la falsificació no pot ser posterior als volts del 970. 
Aquesta nova datació "ante quem" només presenta un petit inconvenient: 
l'acta de dotació de la Seu esmenta el lloc de Tremp, pròxim a Llimiana, tot i 
que la següent menció documental que disposem d'aquesta parròquia corres
pon al 1079 (DACSU-933). 

El viatge de Guisad li a Roma el 951 és més que dubtós tal com el pro
posà R.d'Abadal: segons aquest autor, el comte Sunifred de Cerdanya hauria 
organitzat una comitiva que pel Nadal d'aquest any seria a Roma, on haurien 
participat el bisbe Guisad d'Urgell i els pròcers Tassi i Sal.la, en representació 
cie les noves fundacions monàstiques de Sant Pere de Rodes i de Sant Benet 
cie Bages respectivament 0958, p.316); a més, el mateix autor també apunta 
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la possibilitat que els abats de Ripoll i de la Grassa haguessin estat presents a 
la comitiva (ld. p.296). De tots aquests presumptes participants només hi ha 
indicis seriosos per a pensar que Tassi hagi estat present a Roma. En tots els 
altres casos, R.d'Abadal no aporta proves fiables al respecte. En última instàn
cia, la falsedat de la butlla citada per la Seu d'Urgell només podria ser demos
trada per un especialista en diplomàtica pontifícia, més enllà dels nostres 
arguments exposats. 

El suposat viatge a Roma hauria de donar a entendre també l'existència 
d'unes bones relacions entre el bisbe urgellès, alat del comte de Barcelona, i 
el comte de Cerdanya, circumstància més que dubtosa arran dels enfronta
ments el 943 entre el comte de Barcelona i el de Cerdanya, que ocasionaren 
la mort a Ermengol, fill del comte Sunyer de Barcelona, dins la Cerdanya: 
"Ermengaudus vera frater' ei us (Barre/li) apud Baltargam be/lo inte~fectus sine 

.filio obiit" (GCB p.6; MH aps. 80-81). La resta de la documentació va en el 
mateix sentit: sols trobem en les fonts escrites dos documents on apareguin 
Guisad II i Sonifred de Cerdanya actuant junts: l'any 961 (DACSU-143) a la 
vila d'All, en un judici i en la donació que fan els comtes Oliba i Sonifred al 
monestir de Sant Llorenç de Morunys (DACSU-143). De totes maneres, aquest 
segon document és més que probable que sigui també fals, ja que hi tornen a 
haver tres prossibles datacions: 964, segons Baraut; 967, segons Villanueva 
(1821, ap. 18) i 947 a Villanueva (1821, ap. 18, n. a). Per contra, les relacions 
amb el comte Borrell de Barcelona-Osona-Girona-Urgell semblen molt més 
estretes. Trobem aquest comte juntament amb el bisbe l'any 952 (DACSU-
124) en la consagració de l'esglèsia de Sant Feliu i Sant Martí de Ciutat; l'any 
955 (DACSU-127) el mateix comte fa donació d'un alou a Santa Maria de la 
Seu i, finalment, l'any 960 (DACSU-139), en la segona fundació de Sant Pere 
de Grau d'Escales, a la Vall de Lord. 

L'acta de dotació de la Seu és, per ella mateixa, una relació exhaustiva de 
totes les parròquies del bisbat, les quals apareixen ordenades dins els comtats 
a què corresponen. Sols, però, són esmentades les dels comtats d'Urgell, 
Cerdanya, Berga i l'Alt Pallars. De Pªllars Jussà, Ribagorça i Gestain sols apa
reixen els monestirs de Taverna i Alaó i la vila de Tremp. Nosaltres pensem 
que el principal objectiu d'aquest document era la de delimitar el domini del 
bisbat d'Urgell, deixant clar, al ~ateix temps, els censos que havia de cobrar. 
Pels límits que dóna, aquest document ha de ser anterior al trencament de la 
treva amb el califat de Còrdova i l'avenç cristià en la línia de Ponts i Limiana. 
Si s'hagués redactat en una data posterior al 970, com proposen Benet i Riu, 
també apareixerien anotades totes les parròquies conquerides després 
d'aquest període. 

L'esment de Tremp, com a lloc més al sud, creiem que és important per 
tal de cercar el moment de la datació de l'acta. La seva primera referència 
documental correspon a l'any 1079 amb motiu de la dotació de l'església 
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parroquial pel comte de Pallars. Aquesta data pensem que no ens permet tam
poc donar cap pista respecte a la conquesta de la Conca de Tremp, però sí 
que ens hi podem apropar molt cercant les primeres mencions documentals 
de llocs propers a Tremp, com ara Abella de la Conca, que apareix en el 1048 
(DACSU-622) "in vil/a que vacant Abella"; Issona, però, ja apareix en el 973 
(MH-doc. 114, in extremas ultimas finium marcbas in laco vocitato castrum 
Lordano vol in civitate Ysauna, quae est destructa a sarr_acenis) i Llimiana en 
el 982 (CC-II, p.243; "alius judex Fedacbo qui est in castro Liminiana). Isona 
a uns deu quilòmetres de Tremp apareix ubicada, com esmenta el text, a 
finals del segle X en un dels territoris més allunyats dels comtats . 

. Més difícil d'establir serà la finalitat per la qual fou redactada, ja que enlloc 
no apareix i les seves mencions explícites són tardanes i ben segur que tant 
en el 1024 a Ponts com en el 1040 en el conflicte amb el rei Ramir ja deuria 
ser un document ben conegut· per a tothom. 

Nosaltres pensem que més que -les reivindicacions de Pallars i Ribagorça, 
el seu objectiu aniria encaminat a refermar el patrimoni de la Seu respecte a 
tensions dins el seu mateix domini, que farien necessari tenir un document 
que fos inqüestionable davant els judicis que es poguessin ocasionar, (la 
mateixa meticulositat en què fou redactat així ens ho fa veure). 

A favor d'aquesta proposta disposem de les tensions que comportà l'ocu
pació comtal de la Vall de Lord, que ja motivà haver de redactar un capbreu 
de parròquies vers la segona meitat del segle X (DACSU-199). També hi 
hagueren conflictes amb Ermengauda, comtessa de Cerdanya, per l'apropiació 
dels censos de les parròquies del Berguedà i de la Cerdanya l'any 991 (DAC
SU-224 i 225), i que acabà amb l'excomunió de tots els habitants d 'ambdós 
comtats. 

Inestabilitats que s'ampliarien si sortíssim dels límits del bisbat d'Urgell, posant 
per exemple les disputes al bisbat d'Osona arran de la creació allí d 'un arque
bisbat (R. Ordeig, 1981, p. 105 a 109). 

Conclusions 

Aquests han estat els arguments que ens han portat a la revisió dels estudis 
sobre la datació i finalitat de l'acta de la Seu d'Urgell. Dintre el fet que es trac
ta d 'una falsificació, el document ha d'estar redactat en una època determi
nada, que nosaltres situem en del període de treva amb al-Andalus, entre el 
940 i el 975, partint dels límits geogràfics que apareixen, la qual cosa ens por
ta a afirmar que si hagués estat falsificat a partir d'aquella data també inclouria 
les noves conquestes que s'anirien realitzant. Per la seva part, tampoc no 
creiem possible en una datació anterior al 940, a causa del fet que els argu-

' 
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ments en què es basa són de dubtosa fiabilitat. 
El document s'hauria de relacionar amb les disputes comtals i eclesiàsti

ques que tingueren lloc durant la segona meitat del segle X i que afectaren 
tots els comtats i bisbats de la Marca i en l'acta de dotació, basant-se en la 
seva suposada antiguitat, jugaria el paper de garant dels interessos i dominis 
de la mitra d'Urgell, aspecte aquest que quedarà demostrat quan, anys des
prés, es tingui constància de la seva utilització. 
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L'ARXIU DEL MONESTIR DE POBLET 

Gener Gonzalvo i Bou 

El monestir de Poblet, una de les institucions monàstiques més brillants de 
l'Occident cristià, va generar, des del segle XII, una intensa a~tivitat espiritual, 
artística, intel.lectual, política i sòcia-econòmica. Lògicament, Poblet anà for
mant un fons documental en consonància amb aquest paper destacadíssim 
dins la història del nostre país. L'objectiu primordial de la nostra comunicació 
és fer una aportació a la història de l'arxiu pobletà. Concretament, ens hem 
proposat de resseguir les dades sobre aquest arxiu referides als darrers cin
quanta anys, que coincideixen amb la restauració monàstica de 1940, aspecte 
poc conegut de la vida cultural pobletana portada a terme per la ressorgida 
comunitat cistercenca i per institucions i persones benefactores, o estudiosos i 
erudits interessats per Poblet. Cal precisar, doncs, que l'arxiu al qual ens refe
rim se circumscriu als fons del monestir que es custodien in situ a Poblet. No 
parlarem, doncs, dels documents pobletans conservats fora del monestir 
-almenys no d'.una manera exhaustiva-, ni tampoc d'altres arxius aliens que 
es custodien a Poblet, com l'Arxiu del president Tarradellas, ni de l'Arxiu 
fotogràfic. També obviem el tema del futur Arxiu Monàstic de Catalunya. En 
darrer terme, aquesta petita aportació es vol sumar a una necessària i comple
ta història de l'arxiu monàstic de Poblet, des dels seus orígens medievals, 
esforç que sabem que, a hores d'ara, es porta a terme. 

Per tal de comprendre la història d'aquest arxiu, a partir de la restauració 
de 1940, cal parlar abans de dos aspectes fonamentals . En primer lloc, hem 
de tenir en compte l'impacte de les exclaustracions i desamortitzacions de 
Poblet durant el segle XIX, que comportaren la dispersió d 'un arxiu que fins 
aleshores es conservava intacte. I, d'altra banda, hem d'incidir en el procés de 
recuperació de documentació pobletana per part del reusenc Eduard Toda, 
considerat el salvador material del monestir, abocat com estava a la seva 
completa destrucció. Efectivament, gran part de la documentació que avui 
conforma l'arxiu de Poblet fou recollida i adquirida per Eduard Toda, fons 
que, en produir-se la restauració monàstica de 1940, va passar a mans de la 
renascuda comunitat cistercenca. 
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Les exclaustracions del segle XIX. La dispersió de l'arxiu monàstic de 
poblet 

La primera exclaustració del monestir, feta efectiva en 1822, comportà, per 
ordre dels delegats del Crèdit Públic, el trasllat de l'arxiu pobletà a Tarragona, 
tasca que va portar a terme el coronel Benito Lersundi, de qualsevol manera, 
tot utilitzant vint carros. Paral.lelament, una reial ordre de l'any anterior (ratifi
cada els anys 1836, 1838 i 1841) manava que els arxius religiosos catalans 
s'integressin a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Al capdavall, l'ordre no es va 
complir mai de manera plenament ·satisfactòria i, malauradament, no se'n 
benefiCià l'arxiu de Poblet. r:n restaurar-se el règim absolutista de FerranVII, 
els monjos tornaren a Poblet durant el anys 1823 i 1824. Sembla molt proba
ble que els documents retornaren al monestir çap a l'any 1825, segons opina 
el Sr. Eduard Toda . Aquesta seria, però, una recuperació ben efímera. 

Amb la definitiva exclaustració de Poblet ('1835), començava el llarg i 
penós calvari dels rics fons documentals de Poblet, molts dels quals, o bé es 
perderen, o bé no han tornat -fins a la data- a la institució a la qual pertan
yen. Així, doncs, un personatge anomenat Jacint Pla, de Re1..1s, conegut per 
"Xafarrucs", comissionat per la Intendència de Tarragona, s'emportà l'arxiu de 
Poblet i l'instal.là en el seu magatzem de Reus, una antiga sala de ball ("La 
Patacada"). L'any 1838, els documents passaren de Reus a la Delegació 
d'Hisenda de Tarragona, juntament amb altres arxius monàstics, com els de 
Santes Creus o Escaladei. A Reus, com també a Tarragona, molta documenta
ció, a més dels volums de la biblioteca, es perdé o es malmeté greument. 
Alguns dels pergamins foren venuts a baix preul . 

El següent episodi d'aquesta nefasta història arxivística és protagonitzat pel 
trasllat a Madrid de la major part de l'arxiu pobletà. Arran de la inspecció, en 
1844, d'un membre de la Real Academia de la Historia, aquest arxiu ingressà, 
l'any 1852, a la biblioteca d 'aquesta institució. Sembla, però, que els ingressos 
de documentació es feren en diverses fases. Després del 1852, es consignen 
les recollides de documents pobletans els anys 1889 i 1917, com a núnim. De 
fet, aquest important dipòsit a la Real Academia de la Historia provocà la cre
ació de l'Archivo Histórico Nacional, a Madrid, l'any 1866. En aquest arxiu 
estatal es conserva, des d 'aleshores, el gruix més important de la documenta
ció del monestir de Poblet2. A tot això, cal afegir que l'exili dels papers poble-

l. Sobre aquests episodis, vegeu sobreto t: Eduard TODA, La destrucció de Poblet, Poblet 
1935, 293-299. Vegeu també AGUSTI ALTISENT, Història de Poblet, Poblet 1974, 623 i 638--639; JOAN 
13ASSEGODA, Història de la restauració de Poblet, Poblet 1983, 35, 45 i 50--52. 

2. L'any 1871 , la Real Academia de la Historia redactà un primer inventari dels fons poble
tans, segurament per obra de Guillem Forteza: V1croR 13ALAGUER, Las ruinas de Poblet, Madrid 
1885, 329; ANTONI PALAU 1 DUJ.CET, Conca de Barberà. li. Guia de Poblet, 13arcelona 1931 , 291 
(citat amb el núm. 57 dels llibres i nf . .muscrits pobletans catalogats per Palau i Dulcet). 
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tans va tenir també d'altres destinacions, per causes diverses. Així, en 1918 
una part ingressà a l'Arxiu cie la Corona d 'Aragó, a Barcelona5. Víctor 
Balaguer s'emportà documents a la Biblioteca-Museu Balaguer cie Vilanova i 
la Geltrú. Finalment, una altra part restà a la 13iblioteca Provincial cie 
Tarragona4 . Si més no, aquesta penosa disgregació té un únic consol : la 
major part de l'arxiu de Poblet ha arribat fins als nostres dies: no es pot clir el 
mateix dels còdexs, llibres litúrgics i els volums cie la biblioteca del monestir, 
com la famosa col.lecció regalada a Poblet, en el segle XVU, per Pere Antoni 
cl 'Aragó5. 

Eduard Toda i l'arxiu de Poblet 

Com ja hem apuntat abans, sense les decidides accions del gran patnc1 
Eduard Toda i Güell 0855- 1941 ), començades des de la seva joventut, ben 
probablement la ruïna material i cultural cie Poblet hauria estat irreversible. 
L'interès cie Toda per Poblet no es reduí a la conservació artística del gran 
monume nt, un dels conjunts monàstics medievals més rellevants d'Europ::i6 
El reusenc es preocupà profundament per la recuperació cie l'extens patrimo
ni cultural de Poblet. i no s'oblidà dels documents històrics7. En 1883, el jove 
Toda ens anota la relació de l contingut dels antics armaris i calaixos cie l'antic 
arxiu pobletà, a més cie narrar-nos la destrucció d'aquest mobiliari arxivístic, i 

.). Farnuuc Un1 '>A MA1rro1n:1.1 .. G'11ía hist<irica y tit'scriplil'a del A rebin> de 111 0 11ww de Amg1í11. 

Madrid. Ministeri<> de Cultura . 19H6, ~45-;'>46 . 

4. En ayuesta hihlio1ec:1 s'hi conse rva un de ls dos imprn1:1nts c:1r1ubri.s de l'ol>let. del qual 
parlarem més e nd:1,·:111t. 

'i . Vegeu S. J. 1lov111 .~ 1 Go,\IFI .. l .es desc111wrtilz11ciuns a les cu111 r,11y111es 1111:ridiunals del 
Principat. Barcelona, Ed. Dalm:1u 1990. 4,1~1 5. 

(i. No deixa d 'ésser s ign ific:tliu que un altre reuse nc. Andrt'u de l\ofarull i d e Jlrocl 
( !Hll- 1HH2). fos l'autor de la prime r:t gui:t artís1ica de l'ohle t de spré·s de l 'exclaustraciò. 
Efectivament. aque't nebot de l'n'1spe r de Bofarull. que l:tmhé fou kt t:tmhé emhlem:'nic per :1 

nos:tltres- :1rxiver munidp:tl de Re us ( I H6.~). pulilid Puhlet. s11 <>n).~e11 . .fi111doci1i11. hellezus. c11riu

sidades. recuerdos bis/1íricosydes/n1ccüi11. l":tny 1H,1H (T:1rr:igo n:1. A. Boix. HO p:"1gs. :1mh dos gr:1 -
,·:11s i planta del mone stir) . Fou l'única g uia de i'olile1 des del IH-iH fins :il IHH9. Sobre la person:1-
lit:tt de l'arxiver Andre u de llobrull. vegeu : J<>Ac¿1 ·¡,\f SA~TASt SA<;'A. Reus i els re11se11cs e11 el renai

xement de Catalunya .fl 11s al 1900. He us. Assod:Ki(i d "Esiudis Rt·usencs. l'JH2. esp . pp. Hl- H-i: 
.Jcmlll G1~EllHA 1 SF1111A1101 <, A11/u11i de Bu/àrul/ i la Re11ai.Ye11ça. Heu.'. Associ:tc i<'> d "Estudis He usencs 

l 9HH, esp . p . _16 . 
7. Segons e l m:tleLx Edu:1rd Tod:i . L'i nombre de docume nts re,·o llits pe r e ll supera les 12.000 

unit:tts: Elll'A HI> To1>A. l .a destr11cci1í .... 501. 

65 



GENEH GONZALVO T BOU 4 

la dispersió de la documentació8. Tenen avui un gran interès les paraules de 
Víctor Balaguer sobre Toda. L'il.lustre acadèmic ens informa de la visita 
d'Eduard Toda a Madrid, on va redactar un extens índexde l'arxiu de Poblet: 
"Hace algunos meses, con ocasión de hallarse en Madrid el joven, ilustrado y 
entusiasta catalanista, D. Eduardo Toda (. . .J, visitó el Archivo histórico, por 
recomendación mía, y pasó algunos días registrando, con laudable celo, la 
infinidad de documentos que existen, revueltos y confundidos, en las citadas 
cajas; las cuales se tomó la molestia de numerar en relación con el índice que 
hizo, muy a la ligera, muy por encima, es cierto, pero gracias al cua! pude yo 
luego orientarme para entender algo en aquel revuelto mar de pape/es" 9. 

Fent un salt en el temps, hem de centrar-nos ara en l'època en què Toda, 
retornat a Catalunya després de la seva dilatada carrera diplomàtica, formava 
part de la Comissió de Monuments de Tarragona, que presidiria en 1927. 
Aquell mateix any, Toda reclamà al director general de Belles Arts que els 
documents monàstics tarragonins fossin retornats· i conservats en un únic lloc, 
per a evitar els viatges dels investigadors a Madrid. La petició, com sempre, 
fou desestimada10. El 14 de juny de l'any 1930 es creava el Patronat de Poblet, 
l'òrgan que donaria una empenta decisiva a la recuperació de Poblet. Des del 
1932, el seu president, que no és altre que Eduard Toda, s'instal.la definitiva
ment a Poblet, a l'antiga casa del mestre de novicis. Allí mateix, a la planta 
baixa, va dipositar els documents que ell havia adquirit al llarg dels anys 
-principalment procedents de les comarques de Tarragona- i que havia anat 
conservant al castell i antic cenobi d'Escornalbou. En aquell castell fou ajudat 
per l'historiador Eufemià Fort i Cogul en l'ordenació de la documentació. 
Posteriorment els féu relligar pel Sr. Dalmau, relligador de protocols notarials, 
amb un criteri poc arxivístic, amb la clara finalitat, tanmateix, d'evitar-ne la 
dispersión En 1932, el Patronat de Poblet ja disposava d'un projecte de res
tauració de les tres sales gòtiques de l'antic arxiu, adossades a la gran nau del 
dormitori , elaborat per Jeroni Martorell (les obres acabaren en 1933). Per la 

8. Ent :AJ<D TcmA , Poblet. Recorts de la Conca de Barbera , Barcelona , Estampa de La 
llenaixença, 1883 , 94-98. Sobre la personalitat d 'Eduard Toda, vegeu: Et rFEMIÀ Fo1rr 1 Ccxa11., 
Fduard Toda, teli com l 'he conegut, Montserrat 1975. 

9. Vrcron llA1.A<;1 rr·:1<, Las ruina.,· de Pnhlet, 328-330. L'autor publica l'extens índex de Toda a 
les pàgines 330-368 de la mateixa obra. Víctor Balaguer parla , en aquest llibre , dels documents 
de Poblet que va dipositar a la Biblioteca de Vilanova i b Geltrú (368-373) . D 'a ltra banda, 
Eduard Toda va publicar aquest índex de les 21 caixes cie l'arxiu de Poblet a Hl Fxcursiunista, 
Barcelona, 30 de novembre de 1884. 

10. Jt 'A:O: SE1rnA Vll.AJ<O, La Comisi<ín de Monumentos hisl<íriws y artísticos de la pmvincia de 
Tarragona ante las ru inc~ç del Mcmasterio de Poblet, Tarragona 1946, 4.3 i l 50-151; EUFEMIÀ FcmT 1 
CoGt:t., op. cit. , 188. 

11. EliFEMIÀ Fo1rr 1 Cm;t'I., op. cit. , 237. 
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magnanimitat del Sr. Lluís Plandiura, membre del patronat pobletà, es cons
truïren sis armaris per a l'arxiu, imitant els de la biblioteca del segle XVII 
regalada per Pere Antoni d'Aragó12. L'any 1933 s'intal.là a l'arxiu de Poblet 
l'exposició POBLET 1830, amb dibuixos de Marià Ribasl3. L'arxiu i la bibliote
ca van ésser inaugurades pel patronat de Poblet l'any 1935, coïncidint amb el 
centenari de l'exclaustració. Es tenia intenció, en aquell moment, de publicar 
manuscrits i documents inèdits de Pobletl4. També, en ocasió del centenari, 
Ràdio Associació de Catalunya programà unes al.locucions sobre Poblet, ini
ciades el 14 d'abril de 1935. Aquestes emissions foren publicades, i una 
d 'elles es referia a l'arxiu històric de Pobletl5. L'any següent, per iniciativa 
d 'Eduard Toda i com a contribució al Congrés Jurídic Català, s'organitzà a 
Poblet una exposició de 237 documents jurídics pobletans, i se n 'edità un 
catàleg16. En esclatar el conflicte bèl.lic de 1936, Eduard Toda fou nomenat, 
el mes d 'agost, comissari delegat de la Generalitat de Catalunya per a la con
servació del monestir de Poblet. Durant els anys de la guerra civil, la 
Generalitat utilitzà aquest monestir com un dels dipòsits que custodiaren 
nombrosos arxius catalans. En 1939 foren retornats tots els que es guardaren 
a Pobletl7. No podem tancar aquest capítol sense ressenyar una valuosa edi
ció del ja citat cartulari de Poblet, custodiat a la Biblioteca Provincial de 
Tarragona, portada a terme, l'any 1938, per l'Institut d'Estudis Catalans. Fou 
aquesta una altra lloable iniciativa d'Eduard Toda,destinada també a comme
morar el centenari de la destrucció del monestir. Aquest valuós cartulari, tam
bé anomenat "Llibre Blanc de Poblet", seria transcrit, per encàrrec personal 
de Toda, per Joan Pons i Marquès, a ntic bibliotecari de l'Arxiu de la 
Delegació d 'Hisenda de Tarragona, i després arxiver de l'Arxiu del Regne de 

12. EDt 'AfU) TODA, Rec:onstnicc;irí de Poblet. Obres realitzades de 1930 a 1934 pel Patmnat del 
Monestir, Poblet 1935, 28-29. Toda també anava formant un arxiu fotogrMic de Poblet, que 

comptava amb 1.930 unitats l 'any 1935. Toda comptà amb l 'ajut de Joaquim Guitert, membre de 

la Comissió cie Monuments de Tarragona: EDUAl!D TODA, Reumstrucci<í ... , 31; Et 1rEMIÀ Fo1rr 1 

Ccx;u1., op. cii., 255-258. Sobre l 'obra d 'Eduard Toda com a president del patronat de Poblet, 

vegeu: fl.:1.10 A . V11.A1rn1 11l1AS. Historia del Patmnato de Poblet 0930-1955), Poblet 1957, 35-37. 
Per a la descripció artística d 'aquestes sa les de l 'arxiu , del segle XJV. vegeu: LI.l 'IS DOMENl'U 1 1 
MONTANEI!, Història i arq11.itectura del Monestir de Poblet, Barcelona 1925. 212-214. 

13. JOAN BASSEGOIJA. op. cit., 190. 
14. F. A. V ll.Alrnl 'lllAS, op. cit .. 200. 
15. RAMON D'A1.os- M0Nt'H, L Arxiu Hist<lric de Poblet, dins: Per la restaurncirí del Monestir de 

Poblet. Barcelona, füklio Associaci(> de Catalunya, 1935, 69-74. 
16. S1Et;F1UED Bosci 1. MANl 'EI. CIU 'El.l.'i. Catà/e;; de f'Hxposici<í de documents jurídics de /Arxiu 

de Poblet, Barcelona, Congrés jurídic Català, 1936, 78 pp. 
17. Atil 'Sl'I 011l!AN 1 SANl'EIU', r.'fs arxius documentals de Catalunya durant la ;;uerm dels cmys 

193&-1939, dins: Barcelona i la seua història, vol. Ill, Barcelona, Curial. 1975, 622-639. 
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Mallorca m 
No podem tancar aquestes línies sense cleixar constància d'aquest llegat 

que representa l'obra cl 'Ecluarcl Toda pe r al monestir cie Poblet i, en el cas que 
ens ocupa, el seu pape r en la salvaguarda del patrimoni documental. Seria ho 
cie retre-li un merescut homenatge per pa1t cie tots els qui estimem aquest 
monestir cistercenc19_ 

L'arxiu de Poblet, des de la restauració monàstica de 1940 fins a l'actua
litat 

En reprendre 's la vida monàstica cistercenca a Poblet. amb l'arribada dels 
monjos italians e n 1940, s'inicia una altra etapa en la història cie l'arxiu 
poble t;I. L'any següent moria Eduard Toda i e ra enterrat al mateix monestir. 
Així. b nova comunitat rebia, corn a llegat, l'arxiu que Toda havia anat reu
nint a Poblet. Són ben conegudes les dificultats passades per aquesta nova 
fornada monàstica. Tanmateix. no ens penséssim que es descuidessin dels 
aspectes culturals d e l cenobi. El mate ix any 191t0, e l ma1aguanyat monjo 
Martina Marini esdevenia el primer cronista del Poblet restaurat. De fet, però, 
el primer arxiver cie la jove comunitat fou e l carismàtic fill ci e l'Espluga de 
Francolí, P. Bernat Morgades. El P. Morgades s'ocupà cie l'arxiu cies del 1941 
fins a la seva partença de Poblet, en 1950. Tingué com a arxiver auxiliar la 
valuosa col.iahoració de l targarí Fr. Ramon Berga, durant els anys en què 
aquest e rudit monjo va romandre a Poblet ( 1944-1947)20. Al mate ix temps. en 
1943 es produïa una nova adequació ci e les sales ci e l'arxiu. En la tasca 
cl'orclenació cie la documentació col.lahod el director cie l'Arxiu cie b Corona 
d'Aragó. Jesús-Ernest Martínez Ferranclo, voca l de l Patronat ci e Pobl e t. Es 
redact;! una memò ria cl'orclenació i ca talogació, tot fent constar e l mobiliari 

IH. Car/11/ari dl' Puh/et . l:"dicirí del ,l!t11 11 1scril de Tarm.w111r1. Barcelona. Inst itut d 'Est udi s 
C n:dans. 1938. 268 pp. i .~60 documents transcri ts . Sobre :1quest període de la hist<>ri:t de l'arx iu 
de l'o hil't. \"egeu t:1mhé: A'n ''' i'AL,\l 1 01 1 <:l'T . Cr111u1 de Barharú . li. G11ia dl' Pohlel. llarcelon:1 
195 1. 1:22-2 .~0: .Joaquim G li lTE1n · l FONTS EH F:. (;11ia 111urlenw del 111011l'slir de Pohlel. Sant !loi 
de Uc >hreg:1t 1 9.~4. l l 0- 111 . 

19. Malauradament. en t•sc:1ure·s. l':llly 199 1. e l 'iO :inivt'rs~ri de la St'Va mort. aquesta efemC:·
ride va p:issar sense pena ni gk>ria . 

20. Ramon llerg:1 s·ocup:·1 posteriorment de la direcciú de l'Arx iu Municipal i del Museu de 
T:·1rrega . Vegeu: G1·:.'1 :1< Gov.AL\<l 1 llrn. Guiu del/11:\"i11 His/líric 01111arcul de Tàrrega. dins: Guia 
dels An·i11s Histcirics de Ca ta/1111ya. \"C> I. lli. ll:1rce lon:1. De1x1rt:11nent de Cultur.1 dl' la Generalitat 
cie Cata lunya 1989. 167. 
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arx1v1stic necessari a adquirir gr<1c1es a les aportacions del Patronat21. La 
documentació, instal.lacla en sis armaris (cadascun d'ells format per 36 calai
xos). va ésser distribuïda i inventariada pel P. Bernat Morgades, amb els ajuts 
esmentats, tot intentant refer l'antiga estructura orgànica cie l'arxiu històric 
pobletà. Ell mateix, en 1944, en redactà un primer inventari22. També fou 
Bernat Morgades l'iniciador d'una catalogació dels protocols notariaJs23. El 
pacient treball del P. Morgades a l'arxiu cie Poblet li va permetre de redactar 
nous treballs historiogràfics i, ben especialment, la seva "Història cie Poblet". 
Donades les dificultats i limitacions del moment, cal reconèixer l'esforç i 
l'abnegació d'aquest recordat monjo espluguí24. Paral.lelament, la vella aspira
ció cie! Patronat de Poblet. durant la presidència cl 'Ecluarcl Toda , d 'editar 
manuscrits pobletans inèdits, s'acomplí, almenys en pa11, per la publicació cie 
diversos d'aquests manuscrits, en una encomiable empresa portada a terme 
per Joaquim Guite11, un dels historiadors contemporanis més interessats per 
Poblet. El seu objectiu era clonar a la llum diversos manuscrits que el citat 
erudit tenia, en forma d'originals o còpies, procedent.s o custodiats en diver
sos arxius i biblioteques, per tal cie "fer un bon .servei a la causa pobletana, 
per la qual, clesde molt jove, sentim fervent entusiasme". En total van aparèi
xer. entre 1947 i l 949, set volums, transcripcions cie diverses cròniques poble
tanes (algunes obra d'antics arxivers cie Poblet, com el P. Joan Vallespinosa, 
que fou arxiver entre 1612 i l 640, aproximadament, i també cie Martí 
Marquina i Jaume Finestres), que Guitert localitzà en diversos arxius i biblio
teques: 13iblioteca Balaguer cie Vilanova i la Geltrú, monestir cie Vallbona, i 
Arcbiuo Histórico Naciollal cie Maclricl, principalment2'i . D'aquell període tam
bé mereix ésser citada la publicació, clur;tnt els anys 1947-1949, de vuit 

21. F. A. V11.A1rn1 'll lAS. Hisloria del Pa/1wwlu .... 95-148: F. /\ . V11.A1rn1 •111t1s, Budas de plata de la 
Res/aurac:i<ln Monúslica de Pohll'I /)(Jr la Ol'lle11 del Cister. l'ohlet , Patronat 1968. 45- 46; 
l{evist:1,,l'oille t·, !¡ ( 1948) l 'i . T:11nhé podeu consultar La ohm r/el fa/cu/u en Puhll!f. opuscle s. p .. 
editat dins la memc'>ria Pmwct1J de Ohms <'11 la ~r.;lesia de Sta. Maria de Puhlet para el traslado u la 
misma de /us Re)les de Arag<i11 dep11silad1Js e11 Iu Caledral de Tarrag<ma, Poblet, Patronat 1944. 

22. l'. llrn:,AT l'vlrnu;AJJl'S, Archim de 1'11hle/. !111•e11/ari11. Manusuit de l'Arxiu de Poblet (des 

cl':u:1. Al'). novembre del 1944. 
2.). P. Il1·:H.'IAT MoH<;AJJt·:s, Arcbim de P11h/e1. /lla111.1scrilus. Pml11cul11s 1111turia/l!s (1620-1628). 

Manusnit. sense data. de l'Al'. 
24 . J> . Jh:H:-<AT Mou<; .\IJFS, Gu.ía del 111u11asteri11 cisterc;iense de Santa /1-furía de P11hlel. 

l\:trce lona 1946: P. llrn:-<AT Mo1<t;A1ws. Historia de Poh!C'I. Barcelona 1948. En a4uesta obra sobre 
l'arxiu de Poble t. vegeu especialments les p;ïgines 7- 8 i 386- .)89. 

2'i . .Joaquim GUJTERT, Oil.lecci<i de 111a11.1.1scrits inèdits r/e 1111mjos del Reial M1111estir de Santa 
Maria dePuhlet, Vll \'ols .. la Selva ckl Camp 1947-1949. L:i c itaciú lite1~il de Guite11 es troba en el 
primer volum. p . 9. Ell mateL'> reconeix que es tract:1 d 'una col.lecciú de tirntge reduït. destinat 

als erudits. 
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números de la revista "Poblet'', amb articles erudits i divulgatius de la història 
i els documents de Poblet, a càrrec del ja esmentat Bernat Morgades, i del seu 
auxiliar, Fr. Ramon Berga, entre altres26. Per la mateixa revista Poblet podem 
assabentar-nos de la recuperació, per part de la comunitat, de manuscrits i 
còdexs de Poblet, o també de d'altres donacions i incorporacions de manus
crits procedents d'altres monestirs cistercencs, com el de Casbas, a Osca 
(1947), i Olmedo, a Valladolid (1948). De la mateixa font, recollim la dada 
que ens informa sobre les tasques d'ordenació de l'arxiu que els novicis por
taven a terme durant les vacances escolars (1948). 

A partir de l'any 1950 ocupà el càrrec d'arxiver Fr. Jaume Valentí. Aquest 
monjo pobletà tindria cura de l'arxiu fins al 1961. Durant aquesta nova etapa 
de la història de l'arxiu de Poblet, ben aviat es produïria un fet que facilitaria 
notablement els estudis històrics de la casa. Per una concessió especial de 
1'Archivo Histórico Nacional, es va facilitar a Poblet la còpia en microfilm dels 
fons pobletans custodiats a Madrid. En principi es pretenia la completa micro
filmació de tots els documents. De fet, però, només es reproduïren els perga
mins, el cartulari major, i alguns volums en paper. En aquesta empresa 
col.laborà el P. Guiu-Jordi Gibert, monjo de Poblet. Per altre costat, l'any 1958 
s'iniciaven les obres de la definitiva restauració de les tres sales gòtiques de 
l'arxiu històric de Poblet, que foren inaugurades el 31 de juny de 196227. En 
el camp de la divulgació, en 1961 l'Arxiu de la Corona d'Aragó havia organit
zat, a Tarragona, una exposició històrica sobre Poblet28. 

Reprenem el fil de la nova nissaga d 'arxivers pobletans, a partir del 8 de 
setembre de 1961, en què és nomenat arxiver el P. Llorenç Ferrando. Durant 
els anys en què el P. Ferrando s'ocupà de l'arxiu (1961-1963), aquest monjo 
tingué l'encert de redactar una crònica de l'arxiu de Poblet, la qual cosa, lògi
cament, ens permet de tenir força notícies de les tasques arxivístiques del 
monestir. El P. Ferrando, que indica expressament -un cop més- el desordre 
de l'arxiu, en comença una nova ordenació i catalogació, tot comptant amb 
l'ajut del Sr. Felío A. Vilarrubias, secretari de la Germandat de Poblet. El 12 de 
setembre de 1961 s'instal.la a les dependències de l'arxiu un lector de micro
films, i durant alguns dies d 'aquell mateix mes i any, Anscari M. Mundó, l'eru
dit arxiver del monestir de Montserrat, efectua una primera catalogació dels 
manuscrits de l'arxiu, que ha restat inèdita al mateix arxiu de Poblet. Durant 
aquells anys es reberen diverses donacions, per part de diversos particulars. 
Destaquem, entre altres, la del Sr. José-Pedro Gil Moreno de Mora, segon pre-

26. Vegeu, per exemple, Les.funera/ies dels Reys d'Arawí del l'Al·lE MIQUEi. LoNt;Al·lES, ·Poblet• l 
(1947) 26--42. 

27. jüAN BASSEGODA, op. cit., 272 i 326. 
28. F. A. V11.A1rn1 illlAS, Bodas de plata .... 98. 
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sident del Patronat de Poblet. També s'ingressà documentació originària dels 
monestirs d'Escarp i de Veruela (adquirida en part, al llibreter Porter, de 
Barcelona). En 1962 el Sr. Vilarrubias feia una donació d'un armari per a cus
todiar els microfilms dels fons pobletans consetvats a Madrid.Data també 

. d 'aquells anys la confecció de diverses fitxes temàtiques i toponímiques 
redactades per l'arxiver Llorenç Ferrando i pel mateix Felío A. Vilarrubias. 
Paral.lelament, comencen a sorgir nous treballs historiogràfics, obres de diver
sos monjos de la comunitat. Destaquen els del P. Guiu Gibert i els d'Agustí 
Altisent. Al final de la seva crònica, el P. Llorenç Ferrando fa constar que el 
mes de gener del 1963 havia acabat la catalogació dels 36 calaixos de l'armari 
I de l'arxiu29. 

Des de l'any 1965 s'inicia un nou capítol en la història arxivística del 
monestir de Poblet. Accedeix a l'arxiu el P. Agustí Altisent, que amb els anys 
esdevindria el millor historiador del Poblet contemporani, i un dels millors 
medievalistes del país. En la seva feina a l'arxiu, el P. Altisent ha comptat, 
com a arxiver auxiliar, amb Ja col.laboració de Fr. Anselm Pujiula, un dels 
altres historiadors de la comunitat pobletana. En 1966 s'aconsegueix una altra 
fita important. S'inicia, a Poblet, la publicació de la col.lecció "Scriptorium 
Populeti", editada al mateix monestir, una eina que esdevindria bàsica per a 
la publicació d'importants treballs històrics, bàsicament referits al mateix 
monestir, i per historiadors de la casa (Agustí Altisent, Alexandre Masoliver, 
Maur Esteva, etc.). En el primer títol de Ja col.lecció, Josep Janini i Xavier 
Ricomà publiquen el catàleg dels manuscrits llatins de l'arxiu de Poblet30. 
També és de justícia reconèixer els ajuts que rebia l'arxiu del monestir per 
part de les institucions públiques i privades, els quals van tenir Ja seva trans
cendència. En 1967 la Diputació de Saragossa feia una ofrena al monestir, 
consistent en material d'arxiu31. Una altra de les institucions benefactores del 
cenobi, la Germandat de Poblet, feia diverses donacions a l'arxiu, al llarg dels 
anys 1968-196932. 

29. P. LJ.OnENÇ FEnnANDO, Crrínicas del Archivo de Poblet (1961-1963J, Manuscrit de l'Al'. En 

un altre manuscrit cie Llorenç Ferranclo (Registm de Personas que consultan el Archivo), trobem 

com a investigadors els noms cie Cèsar Martinell, Eufemià Fort i Cogul i Anscari M. Mundó, entre 

altres. 
30. JosEP ]ANINI, XAv1rn RICOMÀ, Manu.scritos /atinos exislenles en Poblet, dins: M(~cellanea 

Popu.letana (Scriptorium Populeti, l), Poblet 1966, 209-228. 
31. F. A. V11.A1t1ll1BIAS, Patronato del Real Monasterio de Poblet. Memoria, años 1966- 1970, 

Poblet 1972, 23-24. 
32. F. A. V11.A1rnulllAS, Hermandad del Monasterio Cisterciense de Santa María de Poblet. 

Memoria, años, 1968 y 1969, Poblet 1971, 21. En algunes Memòries cie la Germandat de Poblet 
(anys 1950 i 1953) es fa sentir la voluntat del monestir de recuperar el seu antic arxiu. Vegeu les 
Memòries redactades per Felío A. Vilarrúbias, publicades en 1953 i 1954 (pp. 18 i 47, respectivament). 
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En começar la dècada de 1970, es dóna un altre pas en la millo ra qualitati
va de l'arxiu de Poble t. En aquell mo ment, es dec idí cl 'instal.lar-lo, e n millors 
condicions , en una part cie les antigues i belles Cambres Re ials , restaurades en 
1971. L'any 1974 es traslladaven els a rmaris i e ls altres mo biliaris i materia l cie 
l'a rxiu po bletà, un cop acabada la primera fase cie la restauració d 'aquelles 
magnífiques cle penclències33. Aquell mateix any, la producció historiogràfica 
po bletana assoleix una fita llargament desitjada: e l P. Agustí Altisent e nllesteix 
i publica la més mode rna mo nografia cleclicacla a la histò ria global cie! mo nes
tir cie Poblet34. No podem resseguir aquí -car no és aquest e l nostre o bjectiu 
fonamental- les següents i no tables aportacions que e l P. Altisent ha anat 
publicant al llarg del temps, com també l'obra historiogr:lfica d 'altres autors 
del monestir ciste rcenc cie la Conca cie Barber:l. Si que cal dir, però -i tornant 
als aspectes més arxivístics-, que Agustí Altisent, e n la seva feina e.l 'a rxiver, es 
va encarregar de fer una completa separació cie la docume ntació en paper i 
e n pergamí, Ja qual cosa permet una millor catalogació. No voldríem obviar 
aquí, la darrera -i mo numental- empresa del P. Altisent, que el té ocupat en 
e ls darre rs anys: la preparació i edició del Diplomatari cie Poble t, que anid a 
cà rrec de l Servei d"A1xius ci e la Genera litat , unificant e ls docume nts poble tans 
medievals que es troben tant a Madrid com a Poblet. És aquesta una obra 
mo lt esperada pe ls investigadors del país , que culmina la brillant trajectò ria de 
l'actual arxiver cie Poblet. També darrerament s'ha incorporat ala comunitat el 
P. Josep A. Tomé, que ha esdevingut un nou arxiver auxiliar. A hores d 'ara , el 
P. Tomé s 'ocupa d'una nova classificació i orde nació de Ja documentació 
pobletana custocliacla al monestir, d 'acord amb les línies a1xivístiques més 
actuals, que aconsellen refe r l'ordre originari ci e les sèries, que re flecteixin 
millor e ls dive rsos àmbits cie la nostra institució monàstica , ci es dels seus o rí
gens fins a l'actualitat. Per tant, es tracta de culminar e ls esforços iniciats per 
Eduard Toda, i continuats pels arxivers ci e Ja comunitat restaurada, i que lògi
cament han quedat supe r::tts amh e l pas de l temps. Sabem que a ho res d 'ara 
aquesta Guia-Inventari cie !"Arxiu mo nàstic cie Poblet està mo lt avançada, i 
se rà una eina cie descripció documental que perme trà una millor divulgació 
dels fons po bletans, tot responent a les creixents demandes i necessitats de ls 
nostres investigado rs. Una publicació, aquesta. també assumida pel Servei 
cl 'A1xius cie la Generalita t i pel Secretariat cl 'A1xivers Eclesiàstics cie Catalunya , 
i inclosa clins un projecte més ampli cie publicació de guies i inve ntaris de ls 

33. J<lA:-: llAssr:t;OllA. 11p. cii .. 2H3-2H4. 
34. A(;t sTt At:rrsrsr. Hist<iria de Puh/e/. Poble t 1974. 706 pp. Se n 'h:r fet. posteriorment. un:r 

n: impressi(> [Poblet. s.:r.I. 
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principals arxius eclesiàstics cie Catalunya-)'>. Aquestes bones perspectives no 
s'aturen ací, car cal desitjar que la Generalitat cie Catalunya enllesteixi, el més 
aviat possible, el projecte clïnstal.lació cie l'Arxiu Monàstic de Catalunya al 
Palau Nou de l'Abat, a Poblet, que comportarà una còmoda consulta dels 
fons de Poblet i dels altres fons monàstics que s'hi puguin aplegar. 

No volem acabar aquestes línies sense agrair a la comunitat cistercenca cie 
Poblet, i especialment als seus arxivers, la cura que han tingut en la conserva
ció, descripció, estudi i divu lgació del seu arxiu, tot enllaçant amb la nissaga 
d 'aquells antics, savis i e rudits arxivers del monestir que brillaren amb noto
rietat fins al mateix 1835. Valgui també aquest petit treball per a recordar i 
enaltir, un cop més, la tasca cie l'il .lustre reusenc Eduard Toda, decisiva per a 
la recuperació cie Poblet. l finalment, un desig. Crec que no podem renunciar 
a la vella i legímita aspir:.ició cie recuperar e ls documents pobletans que es 
troben lluny cie la institució monàstica que els va generar, acabant així amb 
una vergonyosa dispersió documental d 'un dels arxius monàstics més desta
cats dels Països Catalans i cl 'Europa56 

Apèndix. Descripció de l'estructura d'una part de l'arxiu de Poblet 
abans de la deva dispersió en el segle XIX, segons Eduard Toda 

Oferim una part dels textos cl'Ecluarcl Toda, redactats durant la seva joven
tut, en què s'ocupa cie reconstruir part de l'arxiu de Poblet i la seva antiga 
estructuració en calaixos. Amb tots els defectes propis cie l'època, constitueix 
tanmateix una mostra notable cie l'interès cie Toda per l'arxiu cie Poblet; la 
reproduïm aquí, a tall d'homenatge i com a aportació seva a la història cie 
l'arxiu del monestir cie Poblet: 

35. Oins aquest:t línia d'edicions, d:1rrer:11nent s'h:t public:it l'inven1ari del monestir cistercenc 
cie V:rllbona. Vegeu: lsABEr.NAVAsu :l:s. CAl!,\ IE llu.r.o. GE'\EH Go'l/.Al.VO. lnoentari de /Arxiu del 
Afonestir de Santa Maria de Vallbona. ll:ircelon:i. Oep:111amenl de Culiur:1 de la Gener:ilitat de 
C:ttalunya. 1992. 421 pp. ( Col.lecci(1 Cat:ilegs-Inventaris d 'Arxius Eclesi:istics de Catalunya , Hl. 

36. En 19HO el ministre de Cultur:t esp:inyol. Hicardo cie la Cier\'a , manifest~! la seva voluntat 
de relorn:tr :r Poblet els seus fons dipositats a l'AHN de Madrid. Una vegad:1 més. només foren 
p:1r:1ules estèrils. Sobre aquesls fons. vegeu: L. SA '\c:rru: llEl.llA. G11ío del Arcbi110 Histcírico 
Nacionctl. Madrid J95H. 46: C11!MF Crt1 'Sl'<l Nrn:r ·FrnA (Oir.). Arcbi1H1 Histcírico 1\iacir111al. Guia, 
M:rdrid. Ministerio de Cultura 19H9. 19 ss.: P. 111.A'\Ul Tr<rAs, h111dos de 11w11usterios cistercienses en 
el AHN. ·Studi:1· desembre de 191iH, 234. !)';rlt1:1 b:1nd:1 . el P. Agustí Altisent ha redact;rt i publicat 
bre us descripcions dels fons documentals conse rvats :t Poblet en c_;11ia dels t1r:xi11s eclesiàstics de 
Cata/1111yt1. \!t1/èncict i Balectrs, l1:1r('elona. Secretari:tt d 'Arxivers Edesi:'rstics de C;n:rlunya, 197H, s . 
p. (vegeu ·Poblet·). També podeu consult:rr Guítt de los Archi1•11s y l3ihli11tecas de la lp,/esia en 
J:\pa1ia. /. Archit•os, Lld>. Asoci:rci<m Espatiol:r de Archiverns Edesi:'rsticos. 19H5, 45H-459. 

Finalment, haig d 'agr;1ir les dades i els suggeriments dels PI'. Agustí Altisent, Jlenet F:rrré i Jordi 
M. llou i Sim<>. monjos de Poblet, de gr:rn utilitat a l'hora de red:1ct:1r aque.'t breu treball. 
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- Calaixos l, 2 i 3: Privilegis i documentació reial. 
" 4, 5 i 6: Privilegis i documentació papal. 

- Calaix 7: Valls 
8 : Tarragona 
9 : Prenafeta 

l O : Montblanc 
- Calaixos 11 i 12 : L'Espluga de Francolí 

" 13 i 14 : Vimbodí 
- Calaix 15 : Albesa 

16 : Tarrés 
17 : Senan 
18 : Montblanquet 
19 : Fulleda 

- Calaixos 20 i 21 : Vinaixa 
- Calaix 22 : "Ja Pobla de Cérvoles 

23 : el Vilosell 
24 : Vallclara 
25 : Bosc de Poblet 
26: Prades 
27 : Tortosa 
28 : València 

- Calaixos 31, 32 i 33 : Verdú 
- Calaix 35 : Barbens 

36 : Castellserà 
37 : Montsuar 
42 : Bellcaire d'Urgell 
43 : Vilella 
44 : Agramunt 
45 : Torredà 
46 : Balaguer 
50 : Menàrguens 
51 : Albesa 
52 : Tamarit de Llitera 
53 : Lleida 
55: Albagés 
56: Juncosa 
57 : Berga 
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59 : Barcelona 
66 : monestir de Piedra 

Segons Toda, cada calaix estava dividit "en quinze o vint lligaduras, tenint 
cada una tots los documents referents a un mateix assumpta". Els tres pri
mers, els més importants, guardaven cartes reials dels comtes de Barcelona, 
des del 1149 fins a la destrucció de Poblet. Els calaixos 4,5 i 6 eren formats 
per breus i butlles pontifícies, des d'Alexandre III. Aquests primers calaixos es 
referien a concessions, donacions i privilegis atorgats a Poblet pels monar
ques i papes. La resta de calaixos, "qual classificació ens ha sigut impossible 
completar", guardaven donacions, escriptures, contractes i convenis de les 
diferents propietats que "per tot lo regne d'Aragó posseia Poblet". Molts 
documents provenien de "la millor noblesa catalana, o sigui dels comtes del 
Rosselló, Urgell, [del vescomtat) d'Agèr, dels ducs de Cardona, etc"37. 

37. EDUA RD TODA , Puhlet. Recurts de la Conca de Barherii , narcelona, Estampa de la 
Renaixença, 1883, 94-96. 
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FONTS PER A IA HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA 
CONSERVADES A L'ARXIU HISTÒRIC COMARCAL 

DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

Josep M. T. Grau i Pujol 

Entre els fons documentals conse1vats a l'Arxiu Histò ric Comarcal cie Santa 
Coloma cie Farners (institució crea da l'any 1982 i integ rada a la Xarxa 
d 'Arxius cie la Generalitat cie Catalunya). n'hi ha diversos d 'interès per a la 
història cie l'Església, to t i no ser gaire voluminosos. Amb aquesta breu comu
nicació volem presentar uns fons poc coneguts i. en conseqüència , poc estu
diats, ingressats en els darrers cieu anys. corn a exemple cie la documentació 
cie caràcter religiós que podem trobar en arxius no eclesiàstics. La seva pro
cedència és cie clos tipus: pública (en especial ajuntaments) i privada (dona
cions i dipòsits). És possible que en e l:; pròxims anys s'incrementin aquests 
fons amh la recollida d'arxius patrimonials d'arreu cie la comarca cie la Selva. 

Els arxius diocesans. capitulars i parroquials esdevenen la font principal 
cie coneixement cie la trajectòria històrica, tot i haver-se 'n destruït alguns dels 
darrers durant la guerra civil (com e ls cie les parròquies Bonmatí. Lloret cie 
Mar, Massanes, Maçanet de la Selva. Martorell ci e la Selva. Riells del 
Montseny, Riudarenes , Sant Fe liu cie Buixalleu. Sant Martí Sapresa, Sant Pere 
Cercada, Sils, Vallcanera i Viabrea l. Els fons que descriurem són complemen
taris. 

Fons municipal 

Santa Coloma de Fan1er:o; 
Dins la secció Obres i Urbanisme, en la sèrie Obreria. s'hi troba e l llibre 

cie l'obra de l'església parroquial cie Santa Coloma de Farners (1710/ 1857). Es 
tracta d 'un llibre cie mida foli enquadem:n amb pergamí. incomple t (ff. l 21-
130. 203-218 i 263-420). 

En e l capítol d 'entrades hi loca litzem ds drets parroquials, almoines. inte
ressos cie censals, lloguer cie t:Hiles per al mercat i pe r a les fires cie Sant 
Macià i Sant Salvador, captes .. . Com a sortides s'anoten cl manteniment de 
l'edifici, la renovació del mobiliari, la il.luminació (cera i oli). la neteja cie la 
roba, salaris dels músics, de l rellotger, cl el nunci. etc.: sense oh lidar les despe
ses cie les cerimònies re ligioses ( preclicaclors, processo ns , encens. vi ... ). 

En la secció Uhres de /Hl1'/ic11!t11:-; t:s conserva -entre altres- e l llibre 
d'instàncies cie permisos d'obres (J 965-1891 l, l'c.~ xpedit:nt per a la construcció 
cie l'església i convent de l Cor cie Maria entre els actuals carrers cl e l Cbvell i 
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de l'Ave Maria. S'hi adjunta un plànol de les façanes dibuixat pel mestre 
d'obres Josep Gallart. 

El terreny havia estat obtingut mitjançant un establiment del 25 de novem
bre del 1888 (notari , Josep Escarrà Vergés). Les religioses del Cor de Maria es 
dedicaven a l'ensenyament, a Santa Coloma, des de l'any 1856. 

Massanes 
En la secció Sanitat conservem documentació del cementiri parroquial 

(1927/ 1932). 

Fons notarial 

El fons notarial el componen els protocols del segle XIX de les notaries del 
districte: Anglès, Arbúcies, Blanes, Brunyola, Hostalric, Lloret de Mar, Santa 
Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm, Tossa de Mar i Vidreres. 

Sobresurten els capbreus següents: 
- Pabordia del mes de novembre de la catedral de Girona, de les possessions 
del terme de Lloret 0576, 1815-1816). 
- Pabordia del monestir de Breda sobre el terme de Lloret Cl 796-1800). 
- Priorat de Sant Pere Cercada (1562-1588; 1727-1730). Inclou masos de Santa 
Coloma, Sant Miquel de Cladells, Sant Pere Cercada, Joanet, l'Esparra, Sant 
Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Sauleda, Vallcanera, Aiguaviva, Salitja, 
Brunyola i Riudarenes. 
- Monestir de Santa Maria de Ripoll sobre el terme de la vila de Tordera 
(1815-1820, 1830-1832). 

Fons judicial 

jutjat de Primera Instància i Instrucció de Santa Coloma de Farners 
Inclou els expedients de la secció civil (1925-1962) i de la secció penal 

(1944-1962) , entre els quals l'església com a institució o els seus membres hi 
apareixen com a actors en algunes ocasions. De la persecució religiosa de la 
guerra civil només es conserva el Llibre registre de sumaris 0936-1941), en el 
qual es ressenyen tres detencions de sacerdots. 

El dia 11 de setembre de 1936 (sumari 76) es processa per feixisme els 
sacerdots Joan Ferrés Puntonet, de 67 anys (natural de Medinyà), i Miquel 
Prats Bruguera, de 52 anys (natural de la Bisbal), tots dos veïns de Lloret de 
Mar. El 20 de juliol de 1937 (sumari 34) detenen per tenència il.lícita d'arma 
CL11ta de foc Mn. Martí Ribas Casas, de 53 anys, nascut a Santa Coloma i resi
dent a Tossa de Mar (és absolt per la sentència del 5-I-1938). 
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ju~jats Municipals 
En els fons de Massanes, Sant Miquel de Cladells i Vidreres es conserven 

els expedients de matrimonis canònics. 

Fons religiosos 

Parròquia de Santa Coloma de Farners 
- Llibre d 'actes de la joventut d'Acció Catòlica espanyola (1939-1953). 
- Llibre d 'actes de la junta parroquial d'Acció Catòlica espanyola (1943-1944) i 
fitxer provisional dels caps de família. 
- Llibre de misses i oficis 0976-1980). Conté també els comptes del "Club 
Deportivo Columbo" 0954-1960). 

Aquesta documentació s'ingressà amb el llegat de Mn. Benet Font. 

Parròquia de Sant Miquel de Cladells 
Fundacions de misses i aniversaris (1727-1772). Inclou la creació i venda 

de censals (1712-1750). Es tracta de còpies notarials en paper realitzades 
davant els notaris d'Arbúcies, Hostalric, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de 
Farners. 

Aquest lligall provenia del fons municipal de Sant Miquel. 

Priorat de Valldemaria (Maçanet de la Selva) 
- Llibre de rendes (1689). L'esmentat priorat estava unit al monestir de Sant 
Daniel de Girona. Fotocòpia. L'original (en mans d 'un particular) té format 
quart i cobertes de pergamí. Té 176 pàgines escrites. Abasta part dels termes 
de Vidreres, Hostalric, Maçanet de la Selva, Pineda de Mar, Palafolls i 
Tordera. 

Inventaris 
L'Arxiu Comarcal també conserva, per a ús dels investigadors, una copta 

dels inventaris dels arxius parroquials de Riudellots de la Selva i de Vilobí 
d'Onyar, realitzats l'any 1985 per .Joaquim M. Puigvert Solà i Josep Pujol Coll, 
respectivament. 

Fons personals 

Família Aragó (Santa Coloma de Farners) 
- Escriptures de compra de béns procedents de la clesamo1tització als termes 
d 'Amer, Palau Sacosta i Santa Coloma de Farners per part de la família Prat cie 
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Santa Coloma (s. XIX). 
- Col.lecta per a l':1mpliació cie la capella cie Sant Sebastià de Santa Coloma 
(1881-1886). 
- Discursos inaugurals cie Manuel Aragó l\os per als cursos escobrs del 
Col.legi dels PP. cie la Sagrada Família cie Santa Coloma ( 1882-1890). 
- Projecte d'estatuts. correspondència i actes clel Centre cie Catòlics cie Santa 
Coloma cie Farners ( 1885 ). 
- Acta cie consagració cie l'altar i imatge cie! Sagrat Cor cie la casa particular cie 
la família Aragó (1898) . 
- Fxpcclil'nt per a l;¡ fundació d'una caus:1 pia sota la invocació clel Sagrat Cor 
ck· .l e(\ús :1 l'Església Parroquial cie Santa Coloma i fundació d'almoines per als 
pohres ( l 905-19HlJ. 
- Escriptura cie mamment atorgada pel Hv. Mattí Guitart i Torrent, religiós de 
la Companyia cie Jesús a Filipines 0 906). 
- Estatuts i comptabilitat cie l'associació benèfica "La Cariclacl'' (Santa Coloma) 
(1913-1920). 
- Esborranys cl 'atticles inèdits i cie publicats cie Manuel Aragó sobre temàtica 
religiosa. 

Família Torm (Santa Coloma de Famers) 
- Benefici cie la capella ci e Santa Maria ci e Vilaclemany (parròquia 
d 'Aiguaviva l. Relació de censos ( ss . XVIII-XIXl; augment cie la dotació 0 779): 
estat cie Ics rendes (segle XIX). 
- Parròquia cie Santa Coloma: rebuts cie l'administració cie la capella del 
Santíssim ( 1821 l. 
- lnclulgèncics ( 1825-183-i , 1873) i sermons. 

Mn. J3e11et Font Vilert 
Nascut a Serra cie Daró ( 1892), exercí el seu ministeri sacerdotal a Santa 

Coloma cie rarners durant 54 anys , on morí l'any 1980. L'any 1967 és nomenat 
fill adoptiu cie la ciutat. Va ser un rector que , a més cie la seva tasca pastoral, 
dedic! molts esforços a l'ensenyament i a l'espo1t. L'arxiu comarcal conse1va 
la seva biblioteca personal , un plec cie sermons, diversos àlbums cie fotogra
fies familiars i plaques d'homenatge. 

Col.leccions especials. Impresos 

Goi~s 

- Parròquia cie Santa Colonn cie rarners: santa Coloma, sant Sebastià, sant 
Marçal, sant Dalmau Moner. sant Salvador cl'I Torta , Mare cie Déu cie Farners i 
Mare cie Déu dels Dolors (cobles). 
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- Parròquia cie Sant Pere Cercada: sant Pere, sant Iscle i santa Victòria. 
- Parròquia de Maçanet cie la Selva: sant Jordi. 
- Parròquia cie l'Esparra: Mare cie Déu d'Argimon. 
- Parròquia cie Vallcanera: santa Eulària. 
- Parròquia cie Sant Hilari Sacalm: sant Hilari. 
- Parròquia cie Sant Martí Sacalm: Mare cie Déu del Far. 

Estatuts i reglaments 
- "Reglamento cie! Cementerio parroquial cie la villa cie Riucbrenas", 1882. 
- ''Reglamento del Centro cie Católicos cie Santa Coloma cie Farnés", Figueres 
1887 i Barcelona 1890. 
- "Estatuts del Sindicat Catòlic h Agrícol cie Riuclarenas y Sils". Girona ] 908. 
- "Estatutos cie la Socieclacl cie Socorros Mútuos estahleciclos en el puehlo cie 
Castanyer y comarca hajo la aclvocación cie Sant Isidro" , Santa Coloma cie 
Farners 1919. 
- "Asociación la Cariclacl", Santa Coloma cie Farners 1928. 

Pastora/s del hishe de Girona 
- Resolucions sinodals cie la diòcesi cie Girona (1831 , 1850, 1855. 1858, 1864) 
- Cartes pastorals (1826, 1833, 1848, 1851, 1862). 
- Edictes pastorals (1850). 
- Exho11acions pastorals (18'i3, 1854 . 18'i6). 
- Instruccions pastorals ( 1855 ). 

Fullets ( cmteriors a 1936) 
- "Ressenya històrica del santuari cie Nostra Senyora del Coll, actualment iglé
sia parroquial" , Vic 1896 (també es conserva la segona edició cie 1949). 
- " La festa del pelegrí ell'. Tossa". cie Llorenç Fabrellas i Bellver, Santa Coloma 
1924. 

Altres 
- Hecorclatoris cie comunió, estampes, novenes, impresos cie celebracions reli
gioses relacionats amh la comarca. 

Hemeroteca 

Revistes locals 
- El Cric Cl 982-1993 .. ), revista editada per la parròquia cie Riudellots cie la 
Selva. 
- Misión l 0 /ot-Misión (1955-1956, '1958-1969). Olot. 
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- Luz y Guía l Llum i Guia 0972-1993 ... ), Cassà de la Selva. 
- Ressò 0968-1993 ... ), Santa Coloma de Farners. D'aquesta revista també con-
servem documentació de l'administració (comptabilitat 1968-1973 i corres
pondència 1969-1973). 

Aquestes publicacions naixeren sota l'aixopluc de l'Església. 

Fulls parroquials 
- Ho.fa Parroquial l Full Parroquial 0933-1936, 1939-1964, 1971-1987), Santa 
Coloma de Farners. 
- Hogar Parroquial 0952-1958), La Cellera de Ter. 
- Suplement del Full Parroquial de Girona 0979-1990), Breda. 
- Suplement del Full Parroquial 0983-1991), Tossa de Mar. 
- Suplement informatiu de la Parròquia 0990), Sant Hilari Sacalm. 
Altres 
- La Paraula. Butlletí dels dirigents de la F]C de C. 0935-1936). 
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Introducció 

IA INFORMACIÓ FORNIDA 
PELS SACRAMENTARIS MODERNS 

I EL SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓ DE FAMÍLIES 

Valentí Gual Vilà 

L'objectiu de la present comunicació se centra en tres punts: aportar una 
petita història del mètode de reconstrucció de famílies, descriure la informa
ció que aporten les diverses partides sacramentals bàsiques per a tirar enda
vant el sistema -baptismes, matrimonis i òbits- i oferir una breu presentació 
de les fitxes de família utilitzades. 

El text deriva en bona part i lleugers retocs del que presentàrem en la 
nostra tesi doctoral Balanç natural i reconstrucció de famílies a través dels 
sacramentaris: la Conca de Barberà en l 'època modema i fa un repàs dels 
principals avantatges i inconvenients en què es pot trobar l'investigador en el 
terreny de la demografia històrica. 

El mètode de reconstrucció de famílies 

Tot i que els resultats obtinguts amb el sistema d 'explotació numèrica de 
les dades cedides pel registre parroquial són importants i atansen força al 
coneixement de l'evolució quantitativa de la població, no hi ha dubte que un 
coneixement de més qualitat i més profund d 'aquesta pot i deu ser aconse
guit mitjançant el mètode de reconstrucció de famílies. 

El primer autor que desbrossà el sistema fou el demògraf suec Hyrenius, 
quan en 1942 desenvolupà mètodes extraordinàriament similars als d'Henry i 
Fleury. Quatre anys més tard, en 1946, Meuvret havia obert una porta al nou 
món de les crisis demogràfiques. Sense que Henry ho sabés, l'historiador 
Gaubert aplicava la tècnica en el curs d 'un estudi, ara cèlebre, sobre el 
Beauvaisis. Henry va acabar de concretar la metodologia en el curs de dos 
treballs no menys inoblidables: el de la burgesia de Ginebra -1956- i, junta
ment amb Gautier, el de la parròquia normanda de Crulai -1958- (Flinn, 12). 

Per tant, els creadors de la metodologia foren els francesos L. Henry i M. 
Fleury, amb l'obra Des registres paroissiaux à l 'histoire de la population. 
Manuel de dépouillement et d'exploitation de l'état civil ancien, del 1956, 
acompletada i arrodonida amb el Nouveau manuel de dépouillement et 
d'explotation d.e l 'état civil ancien, de 1965. 
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En 1965, Heniy i Fleu1y afirmaven ··ec nouveau Manuel a le meme objet 
que le précéclent: cléfinir, en vue d'étuclier la démographie historique, un mét
hocle d 'exploitation des registres paroissiaux l. .. ] ces documents étant la sour
ce la plus süre, la plus continue et la plus complète pour la période pré-statis
tique" (Hemy-Fleu1y, 1965, 13). 

Hom recordava, també, que la situació havia canviat des cie l'aparició del 
primer Manuel en 1956: el treball de nombrosos historiadors i demògrafs 
havia augmentat el coneixement, fins llavors prou minso, que hom tenia cie 
les poblacions del passat pre-estaclístic i, encara, la investigació havia obert 
nous problemes i calia, per tant, cercar solucions. Aquesta va ser la tasca 
encetada per les reedicions revisades cie l'obra. Són, clones, més cie trenta 
anys a la recerca d'un mètode apte per a reconstruir les famílies del passat cie 
cara a conèixer-ne la composició Avui, la darrera versió del mètode es pot 
trobar en Techniques d 'ana~vse en démographie bistorique, publicat per 
l'INED, en 1980, i traduït en 1983 al castellà per l'editorial Crítica amb el títol 
Manual de Denwgrajla Histórica. 

El sistema cie reconstrucció , en les seves línies mestres, pot ser explicat 
amb certa brevetat. Passa pel buidatge nominal dels tres tipus d'actes fona
mentals -baptismes, òbits i matrimonis-. Un cop dut a terme, hom procedeix 
a efectuar una ordenació alfabètica dels esposoris atenent al primer cognom 
del nuvi i a inserir a la fitxa corresponent els baptismes i les defuncions, tant 
d'a lbats com cie cossos. Es tracta , clones, cie desenvolupar una genealogia fins 
a l'últim extrem. 

Com és natural cie pensar, cal un bon registre parroquial per a dur a terme 
aquesta comesa. Un registre on no existeixin huits documentals insalvables 
-cie més de vint anys cie durada- i on les omissions i els errors no siguin mas
sa importants. Afirmem, cl 'entracla , que la pèrdua cie documentació més tole
rable estàrau en les actes cie defunció , mentre que són especialment greus i 
insalvables les cie baptisme i cie boda. Les segones i terceres impedeixen cie 
saber l'edat d'accés al matrimoni . l'inte1val protogenèsic, la durada cie la unió 
matrimonial. l'edat a la darrera maternitat, la fecunditat legítima i, tot plegat, 
determina que la fitxa hagi cie restar oberta. 

Quant a les omissions, cal dir que poden ser cie tres tipus: fortuïtes, selecti
ves i sistemàtiques. Les primeres deriven cl'imponclerables - malaltia del 
capelfi , per exemple- o d'oblits -el mal costum cie no aixecar acta immediata 
cie la cerimònia duta a terme-. 

Les omissions selectives resulten cie la pr~lctica per parr dels pares de no 
declarar un naixement o del fet que el mossèn no cregui necessari d'inscriure 
un baptisme d'un nació mort poc desprès cie néixer. No cal dir que són man
cances temibles cie cara a aconseguir una bona reconstrucció familiar i que 
cal mirar cie descobrir si existeixen i, en cas que això sigui, tractar cie mesu
rar-ne l'abast. 
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Les o missio ns sistemàtiques pertoquen, més que res, a la manca d 'ano ta
ció de ls albats fins a una època o edat dete rminades. 

Pe l que fa als errors , la majo r ¡x llt són refe rits a la confusió entre e ls noms 
cie dive rses persones. 

En e l cas ci e la Conca , hem pogut de tecta r i establir e ls qua tre tipus 
d 'imponderables . Ens hi referirem nomès a tall d 'exemple, però val a dir que 
afecten la major part cie les parròquies, si bé, i això cal tenir-ho mo lt present, 
fins a un punt en què mai no retallen la validesa dels resultats obtinguts a 
travès ci e la reconstrucció familiar. 

D'omiss ions fortuïtes en trobem a Rocafo rt, quan arran d 'un canvi cie rec
to r deixen d 'anotar-se e ls òbits (G ual, 1988, 96). Cal apuntar que, a més, e l 
fenomen cie! subenregistrament ci e les defuncions sembla se r molt estès en 
è poques cie sobremortalitat. 

D'exemples d 'omissio ns selectives, en podríem cita r dive rsos. Escollim e l 
cie So live lla. Si ens fixem en e ls infants bate jats d 'urgència , ohse1vem que 
cinc apare ixen directament inscrits en el registre ci e cle funcions sense que e l 
seu no m aparegui en l'a partat cl eclicat als baptismes . Pensem que Iu cie se r 
en e l camp dels nens "primsenyats" on e l subenregistrament e ra més fre
qüent, ja fos en les actes cie baptismes o en les cie defunció . En cas que es 
produís en ambclòs indrets, la localització és mo lt difíc il i no mès un inte1va l 
inte rgenèsic aberrant pot pe rmetre d'apuntar-la , no cie clemostrar-la . 

Les pè rdues d 'informació sistenüitiques han estat apuntades sovint i no 
sembla que ca lgui insistir- hi aquí : afecten amb exclusivitat e ls registres de 
defuncions dels albats, e ls quals no són inscrits ci e mane ra fiabl e i contínua 
fins a la sego na meitat de l segle XVll , gene ralment. D'altre cantó, aclve rtim 
que gairebé mai no fi guren les edats de ls nuvis en casar-se -no mès n 'és una 
excepció e l registre de la Riba . vers 1800, però es tracta d\rn centenar cie 
partides amb aquesta info rmació sobre mile rs sense- i, fins ben entrat e l 
segle XVIll , cie les pe rsones mortes. Això, a més, no implica que les edats 
estiguin be n calculades (G ual , 1988, 106). 

Els erro rs són mo lt escassos. Afecten e ls canvis d 'ordre cle ls cognoms de 
l'infant bate jat o cl 'alguna pe rsona traspassada. Són, ce rtament, mo lt poques 
les o portunitats e n què s'esdevé aquesta circumstància i el fa cto r en qüestió 
és menystenible . 

En aquest apartat no voldríem de ixar clïnsistir en un punt que conside rem 
mo lt important. Fem remarca que ca l anotar sempre to ts e ls noms - o pre
no ms- cie l'infant bate jat: ultra l'aspecte de l'aprofitament onom~l stic c1 ·aquesta 
info rmació , cal tenir sempre ben present que hom pot adoptar en vicia qual
sevo l dels tres preno ms rebuts en e l baptisme. Í'.s evicle nt que si no mès hem 
inscrit e l primer nom, a l'hora ci e la reconstrucció familiar les clificultats en 
q uè to pem poden se r quasi insa lvables . 
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Infornació oferta per les diverses fonts 

Escau de tractar, doncs, sobre el grau d'informació que les actes de bap
tisme, d'òbit i de defunció aporten a l'investigador en els diversos períodes 
de l'Edat Moderna. 

l. Actes de baptisme 
La informació que subministren les actes de baptisme, seguint l'ordre 

majoritari de disposició interna de la partida, és la següent: 

Datació (dia, mes i any). A retenir el canvi d'any per Nadal i el sistema de 
numerac,ó dels mesos seguint el recompte romà -any iniciat el mes de març-. 
Així, el 26 de octubre. del 1566 equivalal 26 de desembre del 1565, segons el 
sistema de càlcul actual. D'altra banda, en el segle XVI no és estrany de trobar 
el dia del mes que especifica la data de celebració del baptisme en numeració 
romana i, en ocasions, el dia de la setmana. 

Parròquia i/o sufragània. En un estudi de caràcter comarcal pot resultar 
curiós i fins i tot útil de saber quines eren les advocacions més esteses. 

Nom i cognom de l 'oficiant: rector, monjo, prevere, beneficiat, llevadora ... 
Permet d'establir un rectorologi, la durada mitjana dels rectors en el càrrec, de 
saber les seves absències temporals ... malgrat que aquests aspectes, evident
ment, no interessen a la demografia històrica sinó a altres camps -p.ex., 
l'onomàstica. 

Noms del hatejat/- ada: en el segle XVI rarament en consta més d'un; en el 
segle XVII són generalment dos i més rarament tres, tot i que cap a l'acaba
ment de centúria i durant tot el segle XVIII ja és normal de trobar-ne tres. 
Poden semblar més, atenent a l'extensió de la pràctica de donar prenoms 
compostos, sobretot en les nenes i esdevenint omnipresent Maria amb totes 
les combinacions possibles i imaginables. 

Nom i cognom del pare. habitual des de l'inici del registre per raons òbvies 
-el pare ha de ser ben conegut- . No és fins a finals del segle XVIII i encara 
de manera molt ocasional que consten els dos cognoms. 

Q/icí del pare. documentat quasi sempre. Hi és adscrita la mare, tot reco
llint allò que devia ser real: la dona ajudava l'home en les feines del camp i 
en desenvolupava algunes de manera exclusiva. Hem llegit milers de vegades 
la formula "cònjuges pagesos". 

Nom i cognom de la mare. el cognom de la mare no és detallat fins a les 
darreries del segle XVII o inicis del segle XVIII. Anteriorment, el rector, o bé 
nomès inscrivia el nom de la mare o bé feminitzava el cognom del marit 
(p.ex.: Eulàlia Puig, casada amb Rarhon Grau, apareixia en l'acta com a Eulàlia 
Graua). No cal dir que aquesta mancança dificulta la reconstrncció familiar, 
més encara en una època en què els casos d'homonímia eren sovintejats i en 
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què no és estrany de trobar el mateix cognom en diverses llars: si hi havia 
molts Joans i moltes Caterines i cinc focs de Carbonells, nomès que un parell 
de matrimonis de Joan Carbonell amb Caterina (de cognom no especificat per 
l'acta de bateig) amb part o tot el període fèrtil coincident, ja no sabem a qui
na parella "adjudicar" el fill batejat. Podem garantir que, dissortadament, 
aquesta complicació no és tan infreqüent com pot semblar d'entrada. 

Padrins: no és fins ben entrat el segle XVIII que aquests guarden relació 
de parentiu obligatòria amb l'infant batejat. Generalment en són els avis i, en 
menys ocasions, els oncles. Com que en tocar el segle XVIII la reconstrucció 
de famílies es pot dur a terme sense massa dificultats, no val la pena de trans
criure els noms dels padrins. En cas que sigui necessari per a recuperar algu
na informació, sempre podem tornar a consultar els llibres. 

Altres aspectes que les actes de baptisme permeten de conèixer d'una 
manera molt més ocasional són aquests: 

Data de naixement: detallada a l'inici del registre -segle XVI-o bé des mit
jan segle XVIII. Sempre ve acompanyada per la data de bateig, la qual gaire
bé mai no excedeix en tres dies la de naixement. És clar que calia assegurar 
al nadó el "passaport" cap al cel i això nomès ho garantia el baptisme. D'ací 
que aquest fos administrat ràpidament. 

Baptisme d 'urgència: especificat sota la fòrmula "fou primsenyat". 
Corresponen a infants batejats a casa de la partera per la llevadora i, ben 
entrat el XVIII, pel cirurgià. Tant l'una com l'altre eren advertits pel rector 
sobre el respecte en la manera correcta d'administrar el sagrament. 

Naixements il.legítims: mereixen un tractament especial en tot treball de 
demografia històrica. Els documentem sota apreciacions terminològiques 
molt diverses, essent les més generals les de "fill de fortuna" o "fill de pares 
incògnits". 

2. Actes de defunció 
La informació és oferta amb un ordre intern molt diferent segons les èpo

ques: en les partides del segle XVI no és estrany de començar per "Òbit de", 
mentre que desprès l'acta s'homogenitza amb la de baptisme. Així: 

Data (dia, mes i any): valen els mateixos advertiments efectuats en parlar 
dels baptismes. 

Parròquia i/o sufragània. 
Fòrmula introductòria, anterior al nom del difunt. Pot ser "morí", "fou 

soterrat", "fou enterrat el cadàver de" ... La data d'enterrament pot no ser la de 
defunció i, encara, sobretot en els obituaris del segle XVI, és afegida la data 
d'extremunció. 

Nom i cognom(-s) del dffunt: naturalment el primer cognom hi és sempre. 
Ara ~é, el registre de defuncions de les primeres etapes presenta unes dificul
tats d'aprofitament molt importants de cara a la correcta realització de la 
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reconstrucció cie famílies. Aquestes deriven, sobretot, cie la manca cie les filia
cions del mort: no podem saber si es tract:i del pare cie la nissaga, c1·un fill 
fadrí o d 'un fill albat. en els casos d'homonímia; en oc:isions ens veiem 
impossihilit:its cie tri:ir entre dues nissagues que portin el mate ix cognom; en 
el cas cie les clones, la situació encar:i és més greu, puix que segueix la pràcti
ca cie feminització clel cognom clel marit i l'homonímia pot impedir d'escollir 
entre diversos cònjuges. Finalment, i immersos clins un problema estrictament 
relacio nat amb la reconstitució familiar, és molt difícil cie localitzar en concre
ció e ls òbits relatius a les partides cie defunció que comence n, alhora que 
b:1ptisrnes i matrimonis: no tots els difunts seran pares dels que temps a venir 
es casaran, ni tindrem tampoc a J"abast totes les noces. 

Conforme avancem en el temps, les filiacions ap:ireixen més delimitades i 
a partir de la segona meitat del segle XVII e l registre cie defuncions no pre
senta problemes d'aprofitament demogràfic dignes de menció. 

Edat del dijimt: no ap:1reix fins ben entrat cl segle XVIII i, normalment. 
arrodonida. En cis ct:optar per dur a terme el càlcul cie les esperances cie vida , 
no és gens sobrer d 'efectuar e l recompte. 

Causa de la mort: tan sols és anotada quan és violenta o sobtada, impedint 
l'administració dels darrers sagraments. Potesclevenir un aspecte a considerar 
cie cara a concretar l'abast extrem del bandole risme o a conèixer els accidents 
més comuns. Nomès en algunes ocasions (la Hiba i Lilla a inicis del segle 
XIXl són inscrites cie manera sistemàtica les causes cie la mort per malaltia. 

Llegats: sobretot durant el segle XVI i gran part del XVIT, la partida de 
defunció és acompanyada d'un petit extracte del testament en la pa1t referent 
a la quantitat deixada pel testador cie cara a aconseguir la salvació cie la seva 
ànima. Desfilen, així, les cerimònies de cos present. novenes, caps d 'anys, 
misses, trentenaris, aniversaris ... és un punt d'informació que pot resultar útil 
cie cara a atansar-nos al coneixement cie la religiositat a l'Alta Edat Moderna. 
En e l segle XVlll, i arran d' unes disposicions arquebisbals, la informació 
sobre aquests aspectes resta molt retallada. 

Drets de rector. especificació dels diners percebuts pel rector, un cop efec
tuades les diverses cerimònies. En parròquies importants, pot ser molt curiós 
estudiar la naturalesa d 'aquests drets, la seva distribució entre els membres cie 
la comunitat cie preveres, la seva evolució econòmica ... 

Lloc d 'enterrament: aspecte a analitzar en el cas cie les poblacions que dis
posessin cie diversos indrets on dur a terme el sebolliment, ja que, normal
ment era en relació directa amh e l grau de riquesa. 

Tipus d 'e11terrame11/: una vida diferent, la dels més rics, acompanyada d 'un 
lloc de sepultura dive rs amh una major pompa que la de ls pobres. Aquest 
punt ha estat ben estudiat en e l cas cie la capita l cie la Conca, Montblanc 
(Grau: 1990). 
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Fem un incís per a escriure ento rn cie les partides cie defunció referents 
als albats. Anat bé són idèntiques a les cie baptismes -amb les excepcions 
òbvies i naturals-, però en mo ltes o portunitats nomès és consignat un dels 
noms del nació mort i, en començar aquest registre ni això , car només apa
re ix la fòrmula "albat fill cie". De la pràctica al.luclicb en resulten greus limita
cions i si hi afegim el costum inicial d 'inscriure e ls menuts mo1ts al marge cie 
la pa11ida cie baptisme pertocant amb un lacònic "òbit", podem considerar 
com a impo rtants les traves patides per l'investigado r. 

Apuntem un aspecte purament formal: nomès a l'Espluga de rrancolí els 
llibres cie defuncions de cossos i d 'a lbats van ser duts a te rme pe r separat. 

3. Actes cie matrimoni 
La informació subministrada per una acta ci e matrimoni és la següent: 
Data (clia , mes i any; en certes oportunitats apareix e l clia ci e la setmana ). 
Parròquia i/o sufragània . 
Nom i cognoms de l rector. 
Nom i cogno ms del nuvi i. per ordre. estat matrimo nial anterior (fadrí o 

vidu), professió, lloc cie naturalitat i/o cie residència.no m i cogno ms de ls 
pares, ofici dels pares. si són vius o mo rts. 

La mateixa informació per al cas cie la núvia , a excepció cie l' o fi ci. 
A mesura que retrocedim en el temps aquesta informació, que és la màxi

ma possible , decau en e ls punts més diversos: a voltes manca e l sego n cog
no m del nom, en ocasions e l seu estat matrimo nial ante rior, e n d 'altres e l lloc 
o n és nat ... Cal entendre, però. que els rectors no especificaven res quan es 
tractava cie fadrins o do nzelles nats a la parròquia . 

A més , les partides cie matrimo ni o fereixen tot un seguit d 'informació 
complementària , com ara : 

- dates de publicació de les amonestacions -tres i en dies de festa conse
cutius; 

-dispe nses pe r grau cie consanguinitat massa proper o per estrangeria 
d 'un dels contraents; 

- data dels capíto ls matrimo nials . e ls quals, en cl segle XVTl i bo na part del 
XVIIL el matrimoni rarament excedia en clos mesos: - data cie la missa de 
be nedicció; 

-testimonis pa1ticulars i gcner~ds. 
Els llibres de matrimonis presenten un problema ci e buidatge que no ens 

vo lem estar cie refe rir. Deriva clel fet que als mateixos vo lums s'hi apleguen 
llicè ncies i misses cie be nedi cció. Les primeres e re n co nceclicl es a nuvis 
- sobretot- i núvies que volien casar fo ra cie la parròquia. Les segones les 
rebien les pare lles unides en matrimoni recentment . Ca l no apressar- se i efec
tuar amb cura el buidatge per tal cie no repetir actes cie matrimoni o comptar 
corn a tals llicències , sobretot en efectuar un recompte estrictament numèri c. 
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Les fitxes de família 

Afirmem, d'entrada, que la major part dels resultats de la reconstrucció de 
famílies que exposarem resulten de càlculs efectuats a partir de famílies com
pletes, és a dir, aquelles en què la mare arriba viva als 45 anys i en què el 
pare· encara segueix viu; aquelles en què, per tant, el matrimoni ha exhaurit la 
totalitat de la vida fèrtil. 

Recordem que Henry estableix la gradació següent: 
Fitxes M: en què disposem de la data de casament. 
Fitxes E: en què no disposem de la data de casament. Val a dir que Henry 

apunta que la categoria E ve del fet que la boda ha estat feta a l'exterior. 
També és possible que no tinguem la data de casament en no abastar la tota
litat dels llibres de matrimonis -limitació documental-. 

Fitxes C: amb data de final d 'observació i, així, tancades. 
Fitxes A: sense data de final d'observació i, així, obertes. 
Henry proposa un sistema per tal de recuperar fitxes del tipus MA per a la 

categoria MC. Passa per fixar la data de casament endarrerint un any la del 
bateig més antic o/i fent la mitjana entre l'edat dels cònjuges en el moment 
del casament. 

Repetim que nosaltres no hem optat per cap dels dos sistemes oferts per 
Henry i que nomès hem treballat sobre famílies completes. De tota manera, 
hem procedit a recuperar moltes dates decelebració de matrimoni -i, per tant, 
moltes fitxes MC- gràcies al fet de disposar de documentació sincrònica per a 
moltes localitats de la Conca i zones properes. Nomès calia afegir la data de 
noces per tal que la fitxa familiar passés a engruixir la categoria de les més 
aptes per a la reconstrucció, les MC. Esmentem, de passada, que el "rendi
ment de la reconstrucció" s'obté en dividir el conjunt de fitxes MC entre el 
total de fitxes amb edat al matrimoni coneguda, donat en tant per cent. 

La "nostra" fitxa de família recull: la data de matrimoni amb el nom i cog
nom(s) dels nuvis, el seu estat matrimonial anterior, la seva residència i el 
nom i cognom(s) dels pares; la relació de fills pertocants a aquell matrimoni 
- amb l'anotació de tots els noms de fonts- seguida de la data de baptisme i la 
inscripció de la data de defunció o de casament del fill en qüestió. A partir 
d'ací són elaborats els càlculs pertinents. 
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lA CULTIJRA DELS CLERGUES A lA CATALUNYA BAIX-MEDIEVAL 
A TRAVÉS DE LES SEVES BIBIJOTEQUES 

.f. Antoni Iglesias 

Introducció 

Abans cie començar a exposar el nostre treball cie recerca voldríem 
indicar la superficialitat i vaguetat necessàries que la limitació d'espai 
imposa, per la qual cosa volem deixar constància que en aquest Congrés 
d 'Història de l'Església de Catalunya presentaren només unes breus refle
xions, en veu alta, sobre un tema que ens ha suggerit la semàntica cie certs 
mots inclosos en el títol proposat (cultura, clergat i època hai:x'-medieva{) i 
que ja ens donen una primera idea cie l'abast imprecís i, alhora, complex 
quant a les diverses possibilitats cie formes d'estudi. Ens hem proposat un 
límit únie: e l llibre manuscrit. La introducció i difusió cie la impremta 
modificarà, lentament però amb decisió, alguns dels aspectes que sobre lli
bre i lectura es donen en una societat i època determinades. 

De les limitacions documentals per a fer una aproximació a la cultura 
dels clergues a l'Edat Mitjana. ja n'han parlat alguns autors que s'han cen
trat en d 'altres indrets peninsulars 1. Una aproximació lògica es podria fer a 
través cie la seva formació i instrucció a les escoles catedralícies i mona
cals, però, en el seu defecte, és possible fer-ho a través cie l'anà lisi cie la 
biblioteca corresponent, considerada com a suport intel.lectual de l'escola. 
La manca de compilacions i documents sobre l'ensenyament en una deter
minada època obliga a dirigir la recerca cap a d 'altres documents, relacio
nats amb l'ensenyament, encara que amb finalitats distintes; és a dir, 
inventaris cie llibres, que permeten determinar la quantitat i e l contingut 
dels escrits existents en una biblioteca: donacions de llibres;escriptures i 
testaments que atorguen, entre altres bé'1s, volums destinats a una biblio
teca o a un personatge relacionat amb l'ensenyança. 

Per a l'època baix-medieval comptem, afortunadament, amb documen
tació abundant i rica que ens pot permetre cie resseguir algun dia una 

l. Entre altres es poden veure els estudis cie V .. 1 11'1.Tlt~' DE I-11•11r111A. I.afimnaci<ín i11tl!lec
t1uil d!!l clero en f~çpa1lu rl11.rante los siglus XII. Xlll y XIV ·Revista Esp'1ñol:i Teologb· 6 ( 19/i6) 
3 1.">-."»17: J Goñi Gaztamhicle. la jim11acüí11 i11telect11al de !us m111ürrus 1!11 la f:'dad Media 

r 1122- 1500) .. Estudios Eci ad Medi:1 Corona Aragc'>n• J O (J 97'i). l4."i- l 8l: H. Santiago-Otero. 
La .fimnuci<ín de los ch;rigus leoneses en el siglu .\'fi: Santo Martin<> de Lec'in. Ponencias del I 
Congres<> Internacional sobre Sto. Martino de Lec·in e n el Vlll Centen:irio de su obra lite ra
ri:l . J JH5- J 9H5 <Leún. J9H7). 17'i- 191. 
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història de l'ensenyament i de les biblioteques. Els inventaris de llibres són 
molt més nombrosos i detallats que els coneguts per a l'època alto-medie
val i les recerques als arxius ofereixen contínuament noves aportacions per 
a l'elaboració hipotètica, en un futur no llunyà, del que hem anomenat en 
una altra publicació Corpus Bihliothecarum Medii Aevii Cataloniai2. L'obra 
de recent aportació de l'hispanista Charles B. Faulhaber3, per bé que 
incompleta, és un bon punt de partença per a accedir a un bon nombre de 
referències bibliogràfiques que ens permetin arribar a establir quines possi
bles lectures feien els clergues a la Catalunya baix- medieval. 

Abans d 'entrar en l'objecte de la nostra aproximació ens agradaria dei
xar constància d 'un fet que creiem innecessari d'explicar perquè és a basta
ment conegut. Fins als segles XII-XIII, el terme "clergue,, era sinònim de 
.. culte,, o ·instruït", mentre que el mot ·laic,, o .. seglar,, designava la persona 
que no sabia llegir. En època baix-medieval, la cultura -concepte en el 
qual incloem el fenomen de l'escriptura i la lectura- ja no és propietat 
exclusiva del clergat. El monopoli cultural de l'Església es va veure com
plementat, .no pas substituït, amb l'accés a la cultura d'altres grnps repre
sentatius del moment com és el cas de la burgesia comercial. L'accés a 
l'escriptura i a la lectura de persones no lligades a l'estament eclesiàstic per 
raons d'ús quotidià (una aplicació pràctica és present en molts d'aquells 
burgesos: comerciants, juristes o metges) es reflecteix també en els inventa
ris de béns de molts d 'ells4. 

L'anàlisi de les obres esmentades en els inventaris de persones vincula
des a l'Església ens pot donar una idea cie les seves preferències i gustos 
literaris i, de retop, cie la seva formació intel.lectual. Però, com ja es deuen 
haver adonat, un treball d'aquestes característiques està obert a tot un 
seguit d 'objeccions lògiques. La primera és el perill d'establir una corres
pondència entre llibre posseït i llibre llegit. Però creiem que la naturalesa 

2 . .J.A. ka.ESIAS, El llihre a la Catalunya haix- medieual. Notes per a un estat de la qü.esticí 
·Faventia· (en curs de publicació). 

3. Cl 1.Jl. FA1 11.11AllEit, Lihros y hihliotecas en la !!spmia medieval. Una hihlioRrC!fía de fuentes 
impresas (Valencia 1987). 

4 .Sobre aquest punt , vegeu M " Lt•z MANllIN(;o1rnA. Leer en la Valencia del Trescientos. FI 
lihm y la lectura en Valencia a través de la documentaci<ín notan:al ( 13 00-1410): tesi docco
ral inèdita (València 1989); A. CAsT11.1.o, "In nomine patris ·. Li hm e if.!,lesia en el mundu ntral a 
.fina/es del sif.!,lo XV. Notas para su estudio: comunicació inèdita presentada dins el Simposi 
"Las diferentes historias de letrados y analfabetos '' organitzat per la Univ. cie Alcala de 
Henares a Pastrana (Guadalajara, 1-3 juliol de 1993); la nostra tesi doctoral, en curs d 'elabo
ració, Llibres i hihlioteques a la Catalunya haL-.:-medieual. EL' inventaris i testaments de der
RUes, metf.!,es. juristes i hur¡¿esos, també aportarà ciades inèdites sobre la inquietud dels nous 
grups socials emergents a la societat baix- medieval. 
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d'algunes ohres dins un inventari d 'un clergue permet deduir que aquestes 
han constituït efectivament la base de la seva formació. Per altres obres, 
que per llur temàtica semblen allunyar-se del clergat, és més difícil preci
sar si varen ésser llegides o no; en qualsevol cas, la seva possessió ja 
demostra un interès i una inquietud intel.lectual no negligibles. 

Una segona objecció, de tantes que es podrien fer a un tema com el 
dels lectors i llibres en un període determinat, és la de limitar les lectures 
d 'una persona a les trobades en el seu inventari o testament. Sovint, en 
aquesta documentació, després de l'esment de l'obra, trobem l'especifica
ció que és una altra persona la que l'havia deixada en préstec al difunt per 

·a la seva lectura. Com ara, el préstec entre particulars o institucional era 
una pràctica corrent: universitats i monestirs, entitats que comptaven amb 
les biblioteques més importants i que, al seu torn, allotjaven un major 
nombre d'estudiosos, el tenien reglamentat5. Les lectures fetes així escapen 
de la nostra observació. 

Llibres litúrgics i espirituals 

És interessant d'esmentar la distinció que, dins la literatura religiosa, 
podríem fer entre volums "litúrgics" o eclesiàstics -destinats al culte- i 
volums que podríem qualificar espirituals o de formació -que podria com
prendre des de bíblies fins a alguns llibres d'autors pagans. Aquest grnp 
de lectures anava orientat a l'adquisició dels coneixements més elementals 
i a l'estudi de les disciplines eclesiàstiques per a poder acomplir el ministe
ri sacerdotal6. 

L'ús d'aquests llibres pressuposava una certa preparació cultural. És 
ben sabut que a les escoles medievals l'alumne iniciava la seva instrucció 
amb gramàtiques llatines seguides cie llibres cie lectura, entre els quals hi 

5. Sobre els canvis que comencen a apreciar-se en el concepte de biblioteca , és interes
sant el breu article de P. llohigas, Notas sobre la utilizuci<Jn de las hihliotecas al fin de Iu 
Hdc1d Media: Homenaje a Guillermo Guastavino (Madrid 1974), 21-36. Un exemple de prés
tec institucional és el registre de les Assignationes lihmrum que pe11tnent ad conventum de 
Santa Catalina de Barcelona, de l'Orde de Predicadors, en el qual s 'anotà el moviment de lli
bres d 'aquella biblioteca des del 1241 fins a 1481: Th. Kaeppelli , Dominicana Barcinonensia. 
Assignationes lihrorum. Professiones novitiorum (s.Xl/1-XVJ ·Archivum Fratrum 
Praedicatorum• 37 (1967), 47-118. També és útil , tot i que superat per estudis posteriors, el 
de). Ainaud, Bihliotecas púhlicas en Iu Barcelona medieval ·Barcelona. Divulgación històrica• 
2 (1946) , 117-22. 

6. Una altra classificació possible és la proposada per A. Olivar, La liturgia española del 
siglo XI al XV Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesi{1sticas en España, 2 (Salamanca 
1971), 69-82. 
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havia exercicis sobre e l Salteri: instrucció que, naturalment, s'incrementava 
després amb altres adquisicions, per exemple rudiments cie lògica i cie 
retòrica i, fins i tot, alguns e lements de música i còmput (algunes cie les 
matèries integrants del trívium i quadrivium). Un cop apreses les primeres 
lletres. l'alumne començava la lectura i còpia del SaltetP. Treball que 
implicava un doble avantatge: per una banda. aconseguia aprendre a llegir 
i a escriure. i alhora començava a conèixer el text sagrat. Això explica, sens 
dubte, que el Salteri, text imprescindible per a la litúrgia, aparegui amb 
tanta freqüència en les llibreries catedralícies, monàstiques i cie pa1ticulars. 

Lectors: el clergat, un ordo heterogeni 

Encara que es pugui parlar, com es fa sovint, cie l'ordre o estame nt 
eclesiàstic, el clergat no era un ordo homogeni; al contrari, hi havia grans 
diferències cie tipus social, econòmic i cultural. 

Coneixem l'actitud cie l'Església: les recomanacions del IV concili cie 
Laterü cie ·1215 són un exemple clar cie reforma moral i cu ltural del clergat. 
Una part del clergat català haix-meclieval, com el d 'altres indrets peninsu
lars i europeus, també practicava un seguit d 'actes que els successius 
c1nons conciliars i la literatura cie l'època denunciaven públicament: 
absentisme, simonia, infraccions celibat;l.ries i escassa cultura. Malgrat e l 
que hem elit en línies anteriors, .. clergue .. no sempre era sinònim cie .. lletrat ... 
Molt abans. ja existia aquesta preocupació en diferents capítols peninsulars, 
entre aquests e ls catalans: e l cie Girona l 'any l l 71 acordà que aquells 
membres que s'absentessin per estudis no deixessin cie percebre les rendes 
cie què fruïenl·l L'objectiu era ben clar: els clergues, en especial aquells 
amb cura cl ';lnimes, havien cie posseir e l nivell cie coneixements suficients 
que e ls permetés d'ensenyar correctament la doctrina cristiana. Les actes 
concili~irs i c'inons mostren com, cies del segon ten;: del segle Xlll alguns 
jerarques peninsulars van seguir la pauta clonada per Roma: a C1talunya 
els concilis i sínodes cie Barcelona (1241 i 1329) i Lleida 0236, 1238 i 1240) 

7. 1 ·n pedagog medieval deia :1b estudiants poc inlel.ligents un consell de dar conlig ul 
sexista : .. J·loras e l ps:illerium disc1s , ·aide hene - sd10l:1s si nece."e esl puelbrum esse ... és a 
dir. !Si no pors :1prendre hé b gr:1m:l1ical. .. vés a les e.scoles de les noies. si ca l. i apn:·n hé 
:dmenys el Salteri i les !·Jore.'·· .f. Huhi<> i llabgue r. /:ls textos de .~ru111c7rica a les escull's catala-
11<'-' llll'liie11a/s .. J(evista dels Llibres· li.l:\ (1926) 67-7 1. 

H. Algunes de les reflexions asseny:il:1des j:1 les va recollir :1. :1rr:111z. I.u c11lt11m en t!I hajo 

ciem: 111w pri111era apnl.\·i111(1<.:iríll ·Anu:1rio Esludios 1\ledit'\':des .. 21 ( 1991) '>91 -60'>. 
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incorporen mesures adreçades a millorar la cultura i l'honestedat del cler
gat9. Molt sovint, les recomanacions pontifícies i l'actuació dels seus llegats 
quedaven en paper mullat. La celehració de sínodes provincials, les visites 
pastorals i l'impuls de la literatura catequètica constituïen altres factors 
importants per a elevar el nivell cultural dels eclesiàstics i, en concret, del 
haix clergat. 

Sembla que el nivell intel.lectual del clergat s'elevà a pa1tir del segle 
XIII, però això és apreciahle hàsicament en el clergat urhà, vinculat als 
capítols catedralicis que gaudien també d'uns beneficis atractius. Coneixem 
ben poca cosa del clergat mral. La reiteració dels cànons conciliars en els 
segles XIII-XV, encaminats a millorar el nivell cultural dels seus compo
nents, semhla indicar una escassa o nul.la modificació en les actituds i 
pràctiques del baix clergat. A més de la major assiduïtat en la celebració 
de sínodes, destinats en bona mesura a intentar suhsanar les seves defi
ciències morals i culturals, a paitir del segle XV també proliferarien els 
anomenats .. llibres sinodals .. i, en general, la literatura catequètica. Aquests 
tractats cie doctrina cristiana estaven destinats especialment als clergues 
amb cura d 'ànimes i eren veritahles manuals pràcticslO. 

Dins un terme tan carregat cie significats com ·clergat" ,tenen cabuda 
cies del bisbe d 'una diòcesi fins al rector d'una parròquia rural passant pels 
beneficiats i canonges o els abats i monjos d'un orde regular. Si afegim a 
això els ben bé tres segles del període escollit, arribarem a la conclusió 
que les poques pàgines que segueixen seran més unes reflexions generals 
que no pas un estudi documentat cie les afirmacions, sempre matisades, 
que se'n derivaran. L'amplitud del tema i els diferents punts cie vista amb 
què es pot estudiar limiten considerablement la nostra aportació. Tot i 
això, no deixarem cie parlar d 'una sèrie de qüestions que creiem que 
s'haurien de tenir presents per a un estudi futur. 

Els estudis sobre el llibre i les bihlioteques a l'Edat Mitjana es van cen
trar inicialme nt, com és sabut, en les biblioteques particulars de reis, 
nobles i a ltres dignitats eclesiàstiques. Per a Catalunya, en l'època baix
meclieval també comptem amb alguns estudis referits a abats i bisbes, 
entre els quals destacaríem els dedicats a Pere cie Lluna, bisbe d'Urgell, 

9. Tots estan publicats per Te jada- Hamirn, C{)/ecci<ín de Cú11()1·1es y Omcilius de la Iulesia 
espmi{)/a, lll- IV (Madrid 1849- 62), i A. GAl<CIA GA l<CI A, Spwdicon His¡.mnum., 1- !V (Madrid 
1981- 87). 

10. Els millors estudis s<'>n els de .J.M. Srnn i{AllA~ClS. Derecbo camínic{) y pruxis pastoral 
e11 la r.:~pcirla hujumedie//a/: Monumenta lurh Canonici. sèrie C. vol.7 (Vaticano 1985) . 
595-617 i J SAM :JIEI. Hrn1<1:1«>. La literat11ra catequética en la P<'n í11sula Ibérica, 1236- J'í'í:}: 

En b Es¡x1I1a Medieval. 5 <1986> 1051- 1115. 
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que posseiria una reduïda biblioteca de deu volums de mss. litúrgics i de 
dret canònic circa 1370, segons el seu inventari11 ; a Ferrer Colom, bisbe de 
Lleida (1340), amb un nombre major de còdexs, però sense arribar a la 
vintena: concretament divuit llibres amb un clar predomini dels de matèria 
canònica12; a Ramon de Savarés, abat de Ripoll (1381), amb un llarg i 
admirable inventari de 112 còdexs, nombre que supera àmpliament els 
dels bisbes catalans fins ara estudiats i que indica una profunda preocupa
ció pel patrimoni librari personal13, o el referit a Guillem Arnau i Patau14, 
també bisbe d'Urgell, que en 1365 posseïa una vintena de volums repre
sentatius del dret canònic i romà, a més d'obres de clar contingut eclesiàs
tic (glosses o comentaris de la Bíblia, tractats dels Sants Pares, etc.). 
Curiosament, el pes de les obres en dret canònic i civil només pot expli
car-se pels estudis de molts d'aquests dignataris (doctors en ambdós drets, 
la gran majoria, amb estudis cursats gairebé sempre en prestigioses univer
sitats) i, com veurem més endavant, alguns canonges de catedrals poden 
superar-los àmpliament en les seves biblioteques (pensem, per exemple, 
en la biblioteca de Roger de Cartellà15, canonge de la seu de Girona, el 
testament del qual esmentava 68 obres, on la seva especialitat d 'estudi i 
formació (Dret canònic) era ben representat; tampoc no podem obviar el 
fet que, a més de la seva relativa modesta posició, era membre d'una 
important família gironina del segle XV: no en va, tot i la seva negativa, va 
ésser proposat pel bisbat de Girona. 

Evidentment, gaudir d 'un benefici en un monestir important o en una 
catedral suposava per als clergues una certa posició econòmica (amb les 
rendes annexes a tot benefici eclesiàstic) a partir de la qual podien reunir, 
entre altres béns, una biblioteca acceptable i on els gustos literaris podien 
ésser-hi presents. Eren aquests beneficiats els mateixos que acostumaven a 
gaudir d 'estades a l'estranger per a estudiar en universitats franceses i italia
nes , bàsicament. Per això a les seves biblioteques sovintegen títols d 'obres 
i autors foranis que van servir de base, molt freqüentment, per a la seva 
formació. Als encants públics de béns es constata la presència activa com a 
compradors de personatges relacionats amb els Capítols de les catedrals 

11. J R111s 1 SEHRA , Inventaris epl~copal~ ·Estudis Universitaris Catalans· 18 0932), 221-233. 
12. ]. Rius 1 SEJmA, La colectoría de Almaraz Cabre.1pí con el inventario de los hienes del 

oblçpo Ferrer Colom (1334-1340) ·Analecta Sacra Tarrnconensia· 15 (1942), 361-396. 
13. ]. RuB10 1 BALAt;urn, His llibres de l'abat Savarés a la biblioteca de Ripoll ·Analecta 

Montserratensia· 9 (1961), 227-237. 
14. B. MAHQ!JES, Guillem Arnau i Palau, bisbe c/°Ur¡¡el/ (1362-1365) ·Urgellia• 5 (1982), 

281-304. 
15. E. MrnAMUEl.I. 1 BE1.1.oc, Hl testamento de Roger de Cartellà y su notable biblioteca 

·Anuari Institut Estudis Gironins• 17 (1964-65) 383-403. 
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(preveres, canonges, beneficiats, etc.). Són nombrosos els estudis de 
biblioteques particulars de personatges de l'Església catalana d'època 
baix-medieval que podríem incloure dins el clergat adscrit a les catedrals, 
com també molt variats els instruments en què poden aparèixer els 
esments libraris (donacions, llegats, restitucions , vendes, testamentaries i 
subhastes, etc.). Per això, a nivell general, podem dir que els manuscrits 
trescentistes i quatrocentistes citats comprenen les més diverses matèries, i 
pel caràcter eclesiàstic dels seus posseïdors i la seva formació sobresurten 
lògicament els de religió i litúrgia -ja esmentats en apartats anteriors-; de 
teologia i dret canònic i romà -Codex, Digest, Volum, Novel.les, 
Clementines, Decret, Decretals i Sisè amb els més coneguts glossadors, 
tractadistes i expositors; de dret català com les Consuetudines Cataloniae i 
els Usatges de Barcelona; els formularis notarials dintre els quals trobem 
representats els famosos de Rolandino de 'Passageri, Guido de Fava i 
Llorenç d'Aquileia; llibres de filosofia com tractats de Lògica i obres 
d'Aristòtil i sant Albert Magne; d 'història i medicina; obres de filologia retò
rica i poètica; des d 'un quadern de paper de letreyar, seguit de les obres 
clàssiques de gramàtica, i diccionaris: el Doctrina/e d 'Alexandre de 
Villedieu, el Grecisme d 'Everard de Béthune , Priscià , Donat, Cató, 
l'Elucidarium d'Honori Augustodunensis, sant Isidor, etc. 

El doctor Batlle i Pratsl6 ja ens donà notícia d 'inventaris, testaments i 
encants en què queden reflectits els fons bibliogràfics que posseïen alguns 
se1vidors de la catedral de Girona. Són esments libraris de biblioteques de 
canonges, preveres i beneficiats compreses entre els anys 1335 i 1466. En 
general, els canonges posseïen menys llibres que els beneficiats (alguns 
d 'ells amb biblioteques que passen de la vintena de manuscrits), si hem de 
jutjar a partir dels documents , però eren més rics els seus Breviaris per a 
l'ofici diví i els seus textos de Dret, que testimonien la seva formació i 
estudis. 

Destaquem la del beneficiat Francesc Pedret (1427), que posseïa un 
bon repertori de llibres en llatí i en romanç, de dret i litúrgia, a més de 
gramàtica i literatura, història i altres de curiosíssims com un Compost e 
algurísma, que podrien ser una mostra d'Aphorismi (a l'Edat Mitjana, i 
paral.lelament a l'abundància de florilegis hi hagué un gran conreu 
d 'aquest gènere.) Foren molt presents als Països Catalans durant els segles 
XIII-XIV (Ce1verí de Girona, Ramon Llull, Nicolau de Pacs, etc.); un lihret 
de la guineu metrificat en llatí (potser una faula d'Isop); un johan de 

16. L1..BA11.1.E 1 PRATS, Nolicias de lihms de antiguos se1vidores de la Catedml de Gemna. 
1335-1594 ·Hispania Sacra .. 22 0969), 425-446. 
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Mandevila (obra del segle XIV, Mmzdeville:ç trave/s és una cie les mostres 
primitives cie la prosa anglesa: aquí es devia tractar d'una traducció); un 
lihre dels ·scachs (un dels tractats de més circulació en els segles XIV i XV 
fou el Scaconmz ludus seu de morihus et o./Ticiis nohilium del dominicà 
barceloní Jaume de Cessoles, traduït a totes les llengües europees) i altre 
lihre de jochs; un exemplar del Purgatori de sent Patrissi17, en la traducció 
catalana oferta per Ramon Ros (1320) o Ramon cie Perellós. Dintre els més 
de 70 textos hi ha cabuda per a totes les matèries bibliogràfiques, però 
potser un detall ajuda a entendre millor el perquè cie l'excepcionalitat del 
seu nombre: si ens fixem en la resta cie béns que surten a subhasta, consta
tem la presència d 'una quantitat important cie pergamins .. rasos,, (entre els 
quals cinc cie cabrit), un •Cartapell qui tracta de fer diversos colors,, junt 
amb una .. capsa de artalaria cie illuminar,, i .. unes prenses de ligar libres•., 
com també multitud cie quaderns cie paper i pergamí sense text, conjunt 
d'instruments difícils de justificar per a un pa1ticular que no conreï l'art cie 
copiar, il.luminar i enquadernar llibres. És una ciada més a tenir en compte 
a l'hora d 'analitzar les biblioteques particulars d 'alguns eclesiàstics: molt 
sovint , l'alt valor i raresa dels llibres en l'època "obligava" a copiar-los 
davant la impossibilitat de comprar-ne un exemplar. Aquesta còpia podia 
realitzar-la un copista professional, laic o religiós -conse1vem molts instru
ments notarials d'aquests encàrrecs- o el mateix interessat -a vegades, en 
fer l'inventari dels llibres el notari especificava que havia estat copiat cie 
mà del difunt. 

La còpia personal de llibres per a ús personal, tant per part de clergues 
en monestirs i catedrals, com per part dels primers universitaris dels 
Estudis Generals era un fet corrent en l'època i una mostra més cie les 
inquietuds intel.lectuals i les necessitats dels estaments més il.lustrats de la 
societat. 

L'esmentat estudi cie Batlle i Prats per a Girona no és pas l'únic que 
dóna notícia cie les biblioteques del clergat adscrit als capítols catedralicis; 
altres treballs d'estudiosos reconeguts cie la Història cie la Cultura medieval 
a Catalunya 18 no farien sinó reafirmar que , eles d'una posició 
econòmico-social destacada, el patrimoni bibliogràfic se sult cie les matè
ries estrictament religioso-jurícliques per a fixar-se més en altres camps 
més profans (literatura, història, medicina, etc.). En aquest punt, tampoc no 
hem d'oblidar que les catedrals i monestirs importants posseïen bones 
biblioteques, amb llibres de les més variades matèries, cie les quals es 

17. Comptem amb l'estudi de G. Colon . Sohre els te.Ylos l/e11guudocians i r.:atalú del 
.. Viatge al Pu11-1aturi de Sant Patrici .. ·Medioevo Homanzo· J <1 974 ), 44-60. 

lH. Vegeu el nostre estudi citat en la nota 2. 
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podien aprofitar els membres vinculats a aquestes institucions. La capacitat 
cie lectura, com ja hem esmentat, no es limitava aleshores, ni ara tampoc, 
als llibres que es tenien en propietat: una biblioteca capitular o monàstica 
també s 'hauria cie tenir present com a focus de cultura a l'abast del seu 
clergat. 

En contrast amb les riques biblioteques del clergat adscrit a les cate
drals, tenim les senzilles biblioteques dels rectors i beneficiats de parrò
quies rurals. Reflex evident cie la seva situació econòmica i, en certa mesu
ra, de la seva pròpia formació , evidencien una pobresa literària. La quasi 
totalitat dels seus llibres són de caire litúrgic o religiós, amb la presència 
excepcional d 'obres de contingut literari o històric. 

Així, en l'inventari dels béns cie Berenguer Sespluga, rector de Cardona 
(+ 1375)19, trobem una dotzena cie llibres en què només un sembla que 
s'aparta de la temàtica re ligiosa-litúrgica i que pot tractar-se d 'un text jurí
dic (Liçons dels Furs). Destaca la doble aparició d 'unes E11terpretacio11s de 
noms hebraics, que segurame nt deu correspondre a una obra de Sant 
.Jeroni (342-420) anomemcla Liber inte1pretationis hebraicorum nominum 
(ca. 390), consistent en una explicació dels noms propis de la Sagrada 
Escriptura. Tenia també un Sermonan:, del qual no especifica res més: 
constituïa una font de primer ordre per a la preparació dels sermons domi
nicals pe r als rectors cie zones rurals. Aquest tipus cie llibres solien ésser 
col.leccions de sermons dels grans pares cie l'Església col.locats d 'acord 
amb les festes cie l'any litúrgic. Hi trobem també un Processoner, que 
recull els himnes, lle tanies i pregàries recitades o cantades a les proces
sons. També es fa referència, com no podia ésser d'altra manera, a un 
Breviari (del bisbat d 'Urge ll , com s 'especifica), un Psalteri i un Llibre 
dJlores de Santa Maria (en aquest cas del bisbat cie Lle ida), prou cone
guts a la Baixa Edat Mitjana per a l'ús i la devoció personal de ls clergues. 
Com a lectura exemplificant o modè lica, ben segur utilitzada en la cate
quesi del rector, hi havia e l Flors Sanctorunz. 

Per al bisbat cie Girona, les recerques de Batlle i Prats20 ens permeten 
conèixer una situació semblant. Com és de suposar, la major part de ls 
inventaris transcrits estan compostos pe r llibres que pe rtanyen a un fons 
que podríem ano menar cie devoció i litúrgia, llibres que se1vien amb fre
qüència , si no diàriament. per a la vicia parroquial i la recitació de l'ofici 

19. M . CASAS. Lu cusa i els b1'ns de B!'r<!llRll<!r SesphtRct, rector d e Carrluiw (+ 1375) 

·C:1rdener" .1 09H6J H';-100. 
20. Ll .. llAT1.1.1 : 1 PaATs. Notícies de llihres d'antics i1111entaris de c!effcia parmq11ial del his

bat de Gimna "Anuari ltNilut Estudis Gironins• 19 ( 1968--69> 2:'> 1- 246. 
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diví. Es tracta, doncs , de missals, breviaris, llibres d'hores, diürnals, saltiris, 
bíblies, ordinaris, antifonaris , llegendaris, consuetes, col.lectaris, processo
nals, himnaris , epistolaris, evangeliaris i santorals. Destaquen els inventaris 
de mossèn Ferrer Estanyol, rector de la capella del castell de Peratallada 
(1422) i mossèn Enric Alemany, beneficiat de l'església del monestir 
d'Amer (1428) , tots dos amb més d'una vintena d'obres , nombre que 
podem considerar impo1tant per a una biblioteca del segle XV. En aquests 
inventaris podem constatar una major introducció de textos no religiosos 
(evidentment, quant més rica és una biblioteca, els textos literaris i històrics 
acostumen a estar-hi representats). Així, a la del rector de la capella del 
castell de Peratallada es fa esment de curiosos textos com, per exemple, De 
aparellar de manjar (potser un tractat gastronòmic?); Les Histories 
Troyanes en romanç, versió medieval de la Historia destructionis Troiae 
(1287) de Guido delle Colonne, molt difosa a través de la traducció de 
Jaume Conesa (1320-90), antic secretari del rei Pere el Cerimoniós; un lli
bre desconegut intitulat Papa mundi i un text lul.lià com el De doctrina 
pueril. El beneficiat del monestir d 'Amer posseïa , entre altres peces 
bibliogràfiques a destacar, un Tohias (amb tota seguretat l'obra cie Mateu 
cie Vendóme); textos històrics com els Nomina regum Francie i unes 
Mertinianes (segurament l'obra cie Martí de Troppau, el Chronicon 
Pontilicum et !mperatorem). Però, al costat d'aquestes dues notables biblio
teques, abunden les paupèrrimes biblioteques cie molts mossens que no 
superaven els cinc volums i que , amb prou feines, posseïen les lectures 
necessàries per al desenvolupament normal del culte (així succeïa amb els 
cie les parròquies cie Llorona, Camós , Balmanya, Vilaromà, Borgonyà, 
Darnius, Montagut, Perelacla, Foixà, etc.). Afortunadament, creiem que les 
lectures que un rector o capellà parroquial podia fer no es limitaven a les 
que ell tenia en propietat (ja hem parlat dels nombrosos préstecs institucio
nals i entre pa1ticulars que es feien en aquell moment, com ara) , ja que, a 
més, la parròquia posseïa també, generalment en nombre reduït, altres tex
tos per a la pràctica quoditiana de l'ofici diví. 

A mode de conclusió 

Pel que hem elit fins ara, podem afirmar que les biblioteques d'alguns 
clergues a finals cie l'Edat Mitjana eren en aquella època de més interès, 
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més qualitat i amb major nombre d'exemplars que la del Seminari Tridentí 
de Tarragona a començament del segle XIx21, si fem cas de les anotacions 
exagerades del seu rector, el polifacètic Fèlix Torres i Amat. 

L'estudi minuciós22 de les biblioteques particulars del clergat a la 
Catalunya baix-medieval ens permetrà d'evidenciar els signes de l'evolució 
cultural que es va experimentar en aquells segles, al final dels quals es va 
produir el pas de l'Edat Mitjana al Renaixement, les primeres empremtes 
del qual es poden detectar a les biblioteques. Com ja hem recordat en ini
ciar el nostre treball, el llibre ja no és solament patrimoni de catedrals i 
monestirs, sinó que també el trobem en cases particulars de jurisconsults, 
de metges i d'altres grnps socials. La cultura ja no serà monopoli exclusiu 
del clergat, però determinades matèries tindran un major pes dins la seva 
formació i, evidentment, el seu reflex dins les seves biblioteques. 

Entre el clergat, el nivell dey formació (estudis elementals a les escoles 
catedralícies o monàstiques, als Estudis Generals o a les universitats de 
l'estranger) i la posició econòmica (les rendes d 'un clergue podien ésser 
des de les que proporciona una petita parròquia fins a les més atractives 
d'un benefici a la catedral de Barcelona o Girona), bàsicament, determinen 
els trets fonamentals de les biblioteques, a partir de l'anàlisi de les quals 
podem deduir el nivell cultural dels seus posseïdors, tot i les possibles 
objeccions metodològiques ja esmentades en la introducció. Tot plegat, i 
deixant de banda les excepcions notables que podem trobar, creiem que 
la cultura del clergat baix- medieval a Catalunya no era gaire diferent de la 
d 'altres indrets coneguts, tot i les mesures preses, des cie les instàncies 
superiors d 'aquest grup, per a poder clonar una imatge del clergat com a 
estament culte, posseïdor d 'una cultura fonamentada en el domini de 
l'escriptura i la lectura. 

21. Segons el Burrador del futur bisbe d 'Astorga: "Quando yo entré de lkctor ni tan 
siquiera la Biblia hallé que fuese del Seminari< >, en cuya Biblioteca que constaha de unos 25 
vo!C1menes solame nte se leían Vazquez, .fuannes de Stu. Tunta, y el Ferran'.~ y Hrmr q ue hahía 
compra cio mi antecesor". Agraeixo al Prof . .J. Medina aquesta nota. 

22. La qual cosa obliga a la identificació de totes i cadascuna cie les obres. tasca que nor
m,i!ment ometen la majoria dels estudis fets fins ara. Recordem que, molt sovint. els inventa
ris es feien a través d 'un dictat oral , poc rigorós. dels títols i autors, mentre que la descripció 
material molt sovint és més detallada . La nostra tesi doctoral en curs d 'elaboració intentarà 
desenvolupar amb més profunditat, i sense limitacio ns. algunes de les idees apuntades e n e l 
text. 
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MOSSEN JOAN SERRA I VILARÓ: 
UN ERUDIT EXCEPCIONAL 

Xavier Pedrals i Costa 

Joan Serra i Vilaró és un exemple paradigmàtic cie Ja vitalitat dels intel.lec
tuals eclesiàstics en la primera meitat d'aquest segle al nostre país, i a més cal 
d es tacar-ho. d 'aq ue ll s q u e se nse deixa r cie costa t les pers pec tives 
generals,prenen com a base cie les seves ac tuacions Ja comunitat local. 

Els seus camps d'estudi abasten Ja història i l'arqueologia, àmbits en que 
l'actuació de la histo riografia eclesiàstica va ser especialment intensa, i en 
certs moments va arribar a ser promocionada com una possibilitat comple
mentària d 'actuació pastoral. La creació cie nombroses institucions, que possi
bilitaven Ja difusió i publicació dels treballs realitzats, l'aplegament cie les 
peces arqueològiques trobades als museus, i Ja col.laboració amb institucions 
seglars, a les que els acostava el catalanisme conservador i predominant en 
J'esglèsia catalana del moment, facilitaven aquesta activitat. 

La figura cie mossèn Serra i Vilaró és de les de més gran relle vància en 
aquest sentit al bisbat de Solsona, tant per la seva actua ció arxivística, com 
per les seves publicacions, gairebé dues-centes, com per Ja seva feina organit
zadora i investigadora al front del Museu Diocesà de Solsona. 

Joan Serra i Vilaró va nèixer a Cardona el 1879. La Vila amb un dens pas
sat històric visible encara en els seus carrers, i en el castell al que està encara
da , era aleshores , i és encara, un marc aclequaclíssim per a desvetllar una 
vocació cl 'historiador. 

Va fer estudis eclesiàstics al seminari cie Solsona, completant-los més tard 
al cie Vic, essent ordenat sacerdot el 1902. 

En aquells anys el seminari cie Vic,amb la influència dels bisbes Morgades, 
que havia estat administrador apóstolic de Solsona arrel de la supressió del 
bisbat, i e l bisbe Torres i Bages havia esdevingut un remarcable centre cultu
ral. i de difusió del catalanisme. 

Promogut pel Cercle Literari cie Vic, i l'Agrupació Arqueològica, la diòcesi 
creà l'important Museu Episcopal; el seu conservador Josep Gudiol, fundà 
una càtedra d 'arqueologia cristiana al mateix seminari (1898). A aquest museu 
van anar a parar importants peces artístiques del bisbat cie Solsona, en els 
anys en que el bisbe Morgades era ensems titulat de la mitra de Vic i acimi-
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nistrador apostólic de Solsona. 
Plausihlement va ser en aquest seminari on Serra i Vilaró va adquirir la 

seva sòlida formació intel.lectual , que li hauria de permetre desenvolupar 
d'una manera tan brillant la seva vocació d'his toriador i arqueòleg. Serra i 
Vilaró havia lluitat molt per a poder completar els seus estudis a Vic, cosa que 
va poder fer gràcies a l'ajut d'uns familiars residents a Manlleu, d'on procedia 
el seu pare. 

Retornat a Cardona, el 1903 ordenà l'arxiu parroquial i el de l'antiga 
col.legiata. 

MG ,11hre del Centre Excursionista de Catalunya, publicà article al seu 
Butlletí cies del 1903, i tamhé impaní conferències cie tema histò ric , organitza
des per l'entitat. Pel mateix Centre va fer sovint de guia en excursions espe
cialitzades, amb remarcable continuïtat, ja que en trobem constància dels del 
1903 fins el 1928. · 

El 1904 va realitzar una primera estada a Bagà, on descohrí l'enorme 
interès del seu arxiu històric, aleshores poc i mal conegut. 

El 1906 es va fer càrrec, com a conservador, del Museu Diocesà de 
Solsona.fundat feia pocs anys, al que va infondre una gran vitalitat, amb l'inici 
cie la seva ordenació sistemàtica, i la creació de la secció cie prehistòria; es 
mantindria al front de la institució inclús després del seu trasl.lat a Tarragona. 
Encara en la darrera reestructuració del museu els moderns arqueòlegs i 
museístes han lloat el seu sistema de treball . També es va ocupar de l'Arxiu 
Diocesà. 

Va fer una segona estada a Bagà pel febrer del 1908, comissionat per 
l'Institut d'Estudis Catalans, sota suggeriment de Puig i Cadafalch, per ordenar 
i estudiar els fons de l'Arxiu que ell mateix havia donat a conèixer. La memò
ria amb l'inventari realitzat es puhlicà a l'Anuari de l'Institut. Aleshores es va 
posar el fonament de la seva ohra: Baronies de Pinós i Mataplana, encara li 
restà temps per a compilar les cançons recollides al Cançoner del Calic. 

Pel setembre del 1909 va tomar a Solsona, cridat per Lluís d'Amigò, ales
hores administrador apóstòlic de la diòcesi, per tal de rependre la seva rasca 
al Museu. En els anys que seguiren va dur a terme una intensa campanya 
d 'excavacions arqueològiques per tota la demarcació del bisbat, campanya 
que reflectí en nombroses publica cians, sòlidament argumentades, i sovint en 
contradicció amb les versions acadèmiques del moment, contribuint de mane
ra decisiva a renovar i aprofundir el coneixement cie la prehistòria del país. 
Aques tes publicacions li van donar un gran prestigi. Els materials aplegats 
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van passar a la secció cie prehistòria del Museu, que adquirí aleshores un 
interès remarcable, essent molt visitat pels especialistes. 

El 1925 el cardenal Vidal i Barraquer, que el coneixia dels seus anys 
d'administrador apòstolic del bishat de Solsona (1914-1919), el va cridar a 
Tarragona, on es va fer càrrec de les importants excavacions del fòrnm romà, 
i sobretot del cementiri paleo-cristià descobert prop del riu Francolí. Va ser 
nomenat delegat-director d'excavacions per la Junta Superior d 'Excavacions, 
amb seu a Madrid, càrrec que ja tenia per la zona cie Solsona (1915). Tant en 
un cas com en l'altre, i seguint el seu costum, va publicar els resultats obtin
guts en una detallada sèrie cie memòries d'excavació; i també en articles a 
revistes i comunicacions a congressos internacionals, especialment d'arqueo
logia cristiana, el que el va donar a conèixer en el món científic internacional. 
Per arrodonir el seu coneixement viatjà al nord d 'Africa 0930 i 1932) per veu
re les ruïnes de diverses c iutats romanes i comparar-les amb les cie 
Tarragona. 

Formà part cie la Comissió d 'Història Eclesiàstica cie Catalunya (1925), for
mada a recer cie la Institució Balrnesiana, i promotora cie la revista Analecta 
Sacra Tarraconensia, on va escriure sovint. També va ser membre cie la 
Comissió Diocesana d'Alt Sagrat (1928). 

L'any 1932 va morir el seu amic mossèn Sanç Capdevila, notable arxiver i 
historiador, que com ell treballava aleshores en ternes tarragonins; i a més en 
altres cie la seva terra natal. Mossèn Serra en va heretar els papers. 

Durant la Guerra Civil hagué d'exiliar-se, passant la ,major part d'aquest 
temps a Itàlia, especialment a Roma, on prosseguí, remarcablement el seu tre
ball: en la investigació, la publicació cie treballs, i la realització cie conferèn
cies sobre les seves excavacions. 

Acabat el conflicte retornà a Tarragona, on va repenclre les seves activitats, 
dedicant-se cada cop més a la història, en detriment de l'arqueologia. 

Presidí la Comissió cie Monuments de la Província cie Tarragona 
(1943-1946). Fent actives gestions de cara a la conservació del fórum romà 
que havia excavat. Defensà en un apassionat opuscle la seva actuació respec
te al monestir cie Poblet, que havia estat qüestionada. 

Va ser nomenat fill adoptiu de Tarragona 0950), Bagà (1952) i Solsona; i 
fill predilecte de la seva vila natal 0953). 

El 1968, en complir 90 anys, va rehre l'homenatge dels A111ics del Museu 
cie Solsona; l'any sobre es col.lacà un bust seu al fòru m cie Tarragona, ciutat 
on va morir aquell mateix any; pel seu exprès desig reposa al cementiri 
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paleo-cristià cie Sant Fruitós, que ell mateix havia excavat molts anys abans. 
Havia estat membre, e ntre altres , ci e l'Acadè mia de Bones Lletres de 

Barcelona 0907), Academia cie la Historia cie Madrid 0914), Deuts ches 
Archaólogisches Institut cie Berlin 0933), Accademia Romana di Archeologia 
(1940), Associaçao de Arqueologos Portuguesos de Lisboa (1942), i Societat 
Arqueològica Tarraconense (1942). Tenia la creu clºAlfons X el savi 0950). 
Eclesiàsticament va arribar a ser canonge ci e la Seu Metropolitana de 
Tarragona 0940). 

Entre les seves obres, que superen ampliàment el centenar, desta quem: 
Història de Cardona, Barcelona, 1906; El cançoner del Calic, Barcelona, 1913; 
El vas campan!fòrme a Catalunya, Solsona, 1923; La civilització megalítica a 
Catalunya, Solsona, 1927; Excavaciones en la necropólis romana-cristiana de 
Tarragona, Madrid, vol.I 1928; vol. II , 1929; vol. Ill , 1930; vol. IV, 1935; 
Baronies de Pinós i Matapalana, Barcelona, vol. L 1939; vol. II, 1947; vol. Ill, 
1950; Excavaciones en Tarragona (/òro romana), Madrid, 1932; Universidad 
!iteraria de Solsona, Tarragona, 1953; Història de Cardona, Tarragona, vol. I, 
1966; vol. II, 1968, vol. Ill , 1962. 

Com a tret comú de totes elles cal destacar el treball cie primera mà, tant 
en història, als arxius, com en arqueologia, en les excava cians; i la riquesa i 
originalitat de les conclusions. 

Aproximació a l'obra publicada 

En aquesta relació hem inclòs tota referència, confirmada, de qualsevol 
a1ticle, fulletó o llibre publicat. No és exhaustiva , sovint no hem pogut arribar 
a publicacions fetes a l'extranger, habitualment traduccions cie treballs ja 
publicats al país, o a algunes revistes de vicia efímera, i cie difícil localització. 
Inclou però el grnix de la seva producció (1). 

L'ordre és cronològic, les successives edicions d'una obra, o cie les seves 
parts consten junt amb la primera edició, però també hi ha referència a l'any 
corresponent. Quan en una obra no hi consta editorial , però amb el nom 
entre parèntesi. Si hi ha alguna ciada dubtosa sempre s'acompanya d'interro
gant. 

1903: 
"Notícies històriques del castell de Cardona'", Butlletí del Centre Excursionista 
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de CataluHya, 103, (vol. XIII), Barcelona, agost, pp. 193-206, 2 làms. 

"Acta cie dedicació del temple de Sant Vicenç Màrtir del Castell de Cardona", 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 104, (vol. XIII), Barcelona, 
setemhre, p.231 , l làm. 

1904: 
"Vincent de Margarit et le séquestre cie l'église cie Saint Vincent de Carclone", 
Revue d'Histoire et d'Archéologie du Roussillon, V, Perpinyà, pp. 289-295. 

1905: 
"De les gornicions que's poden posar en les rohes cie les clones cie Solsona", 
Butlletí del Centre hxcursionista de Catalunya, 124, (vol. XV), Barcelona, 
maig, pp. 154-156. 
"Ponts del diahle y cie Sant Joan, en la vila cie Cardona", Butlletí del Centre 
txcursionista de Catalunya, 130, (vol. XV), Barcelona, novemhre, pp. 331-
339. 

1906 
En col.lahoració amb Josep Ballaró i Cases: Historia de Cardona, Barcelona, 
La Acaclémica, 267 pp. + 13 làms. 

1907: 
Senyoriu j èudal sohre el castell de Malgrat, Barcelona, Centre Excúrsionista de 
Catalunya, 23 pp. Tamhé, e n dues parts , a: la. Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya, 146, (vol. XVJI) , Barcelona, març, pp. 80-88. 2a. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 147, (vol. XVIO, Barcelona, 
abril, pp. 108-118. 

1908: 
"Don Jaume lo Conquerido r i en Guerau de Cabrera" , Butlletí de la Real 
Acadèmia de B01zes Lletres, 29, Barcelona, gener-març, pp. 303-305. 

"Missió històrica a l'Arxiu cie Bagà", Anuari de l'lnstitut d 'Estudis Catalans, 
Barcelona, pp. 576-579. 

Notes històriques d'Olius, Barcelona, Centre Excursionista cie Catalunya, 1908, 
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39 pp. També en quatre parts a: la. Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, 1908, (vol. XVIII), març, pp. 73- 87. 2a. Ibid., 159, abril, pp. 113-
119. 3a. Ibid., 160, maig, pp. 138- 142. 4a. Ibid., 161, juny, pp. 161-171. 

1909 
Senyoriu vescomtal de la família Miró, Barcelona, Centre Excursionista de 
Catalunya, 67 pp. També en vuit parts a: la. Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya, 168, (vol. XIX), Barcelona, gener, pp. 17- 24. 2a. Ibíd., 170, 
març, pp. 61-67; 3a. Ibid. , abril, pp. 110-114; 4a. Ibid., maig, pp. 138-142; 5a. 
Ibid., 173, juny, pp. 173-183; 6a. Ibid., 176, setembre, pp. 268-275; 7a. Ibid., 
octubre, pp. 299-308; 8a. Ibid., 178, novembre, pp. 329-333. 

"Relacions entre los senyors y la ciutat de Solsona al segle XIII", dins J 
Congrès d 'Història de la Corona d 'Aragó (1908), vol. I, Barcelona, Exm. 
Ajuntament de la Ciutat, pp. 70-105. 

"Taula romànica de Sant Jaume de Frontinyà", La Veu de Catalunya, 
Barcelona, 23 desembre, secció: "La pàgina artística". També al Butlletí del 
Centre Excursionista de Lleida, vol. Il-III, (1909-1910), pp. 43-45. 

1910 
"Troballes de restes romans. Solsona", La Veu de Catalunya, Barcelona, 15 
setembre, secció: "La pàgina artística". També a Anuari de l1nstitut d'Estudis 
Catalans, vol. Ill, Barcelona, 1909-1910, p. 713. 

"Origen d'algunes localitats catalanes: Fuliola, Castell de Frexa, Canalda-Isanta 
i Castell de Privà", Estudis Universitaris Catalans, vol. IV, Barclona, pp. 4-25. 

Nostra Dona de la Claustra, (Impremta de .Joaquim Horta), 25 pp. També a: 
Estudis Universitaris Catalans, vol. IV, Barcelona, 1912, pp. 493- 498. 

- Veure 1909 

1911 
Sant Duhte de Ivorra. Estudio histórico critico sohre este prodigio presentado al 
Xll Congreso Eucarístico Intemacional, Solsona, Lluís Amigó i Ferrer, 1911, 51 
pp. 
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1912 
"Tapisseria del bisbe Pons, de Solsona", Barcelona, La Veu de Catalunya, 30 
de maig, secció: "La pàgina artística". 

"Descoberta d 'un forn de terra sigillata'', La Veu de Catalunya, 18 d'abril, sec
ció: "La pàgina artística". També a: Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, vol. 
IV, Barcelona, 1911-1912, p. 683. 

- Veure 1910. 

1913 
"March Olzina, argenter de Barcelona'', Barcelona, La Veu de Catalunya, 30 
de gener, secció "La pàgina artística". 

El cançoner del Calic, Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya, 1913-
1914, 138 pp. Segona edició facsímil, amb pròleg de Jordi Planes, Bagà, 
Ajuntament cie la Vila, 1989. També en dotze parts a: la. Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya, 216, (vol. XXIII), Barcelona, gener 1913, pp. 20-
27; 2a. Ibicl. , 217, (vol. XXIII), febrer, pp. 52-61 ; 3a. Ibicl., 218, (vol. XXIII), 
març , pp. 80-90; 4a. Ibid. , 219, (vol. XXIII) , abril, pp. 101-110; 5a. Ibid. , 220-
221-222, (vol. XXIII), maig, juny i juliol, pp. 185-188; 6a. Ibid., 223, (vol. 
XXIII) , agost, pp. 223-231; 7a. Ibid. 224-225, (vol. XXIII), setembre i octubre, 
pp. 245-258; 8a. Ibid. 226-227, (vol. XXIII), novembre i desembre, pp. 316-
343. 

1914 
9a. Ibid . 228, (vol. XXIV), gener, pp. 10-27; lüa. Ibid. 229, (vol. XXIV), febrer, 
pp. 42-52; lla. Ibid. 230, (vol.XXIV), març, pp. 67-76; 12a. Ibid., 231, (vol. 
XXIV), abril 1914, pp. 99-105. 

"Pretiosa sive Caputbrevium monasterii castri carclonensis", Barcelona, Estudis 
Universitaris Catalans, vol. VIII , pp. 3-36. Hi ha separata editada el 1916. 

"La jucleria de Verdú , apuntes históricos'', Boletín de la Real Académia de la 
História, LXV, Madrid, pp. 250-253. 
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1916 
Pretiosa sive Caputhrevium monasterii castri cardonensis, Barcelona, Estudis 
Universitaris Catalans, 68 pp . 

1917 
Ex:cavaciones en el dolmen de Llanera (Solsona), Madrid, Junta Superior cie 
Excavaciones y Antiguedades, 11 pp. + VII làms. 

1918 
Excavaciones en la Cueva del Segre, Madrid, Junta Superior cie Excavaciones y 
Antiguedades, 26 pp. + VII làms. 
1920 
"Mina i funclició d'aram del primer període de l'Edat cie! Bronze", Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, 301 , (vol. XXX) , Barcelona, pp. 33-39. Hi 
ha separata. També a: "Mina i fundició d'aram del primer període cie l'Edat 
del Bronze cie Riner", Anuari de lïnstitut d 'Estudis Catalans, vol. VI, (1915-
1920), Barcelona, 1923, pp. 533-537. Hi ha separata. I també a: Ihérica, 346, 
pp. 201 i ss. 

El Musaeum archaeologicunz Diocesanum de Solsona. Memòria, Solsona, 
Museu Arqueològic Diocesà, pp. (?). 

E:xcavaciones en el pohlado ihérico de Castellvell (Solsona), Madrid, Junta 
Superior cie Excavaciones y Antiguedacles, 16 pp. + VIII làms. + l plànol. 

1921 . 
Pohlado ihérico de Anseresa (Olius) - Memória de las excavaciones realizadas 
en 1919-1920, Madrid, Junta Superior cie Excavaciones y Antiguedades, 28 
pp. + XI làms. 

1922 
E'lCcavaciones en el pohlado ihérico de San Miguel de Sorha, Madrid, Junta 
Superior de Excavaciones y Antigueclades, 46 pp. + XIX làms. 

La cova de Can Mauri (Berga). Estació prehistòrica i megàlits del Coll de 
f'Oreller, Solsona, Musaeum Archaeologicum Diocesanum, 28 pp. + l làm. 
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1923 
El vas campaniforme a Catalunya i les coves sepulcrals eneolítiques, Solsona, 
Musaem Archaeoligicum Diocesanum, 112 pp. 
"Troballa protohistòrica a Marlès", Anuari de l'Institut d 'Estudis Catalans, VI, 
0915-1920), Barcelona, pp. 573-581. Hi ha separata am h el títol Trohalla 
prehistririca a Marlès. 9 pp. 

- Veure 1920 

1924 
Excavaciones en una estació11 ihérica, termas romanas y taller de "terra sigi
llata " en Solsona, Madrid, Junta Superior de Excavaciones y Antiguedades, 31 
pp. + xv lf1111S. 

De metal.lúrgia prehistòrica a Catalunya, Solsona, Musaeum Archaeoligicum 
Diocesanum. 21 pp. + l làm. 

1925 
E:xcavaciones en Abella (Sols(ma). Primer taller de "terra sigillata " descuhierto 
en Espaiia, Madrid, Junta Superior de Excavaciones y Antiguedades, 22 p. + 
10 làms. 

Escomalhou prehistòric, Castell cl 'Escornalbou , Eduard Toda, 1925, 62 pp. + 
XLIII làms. 

1926 
Excavaciones en Solsona, Madrid , junta Superior ci e Excavaciones y 
Antiguedades,9 pp. + 5 làms. 

"Impressió d'una butlla datada a Tarragona (5 agost 1522)'', La Cruz, 
Tarragona, 31 octubre. 

1927 
La civilització megalítica a Catalzmya, Solsona, Musaeum Archaeologicurn 
Diocesanum, 351 pp. + l mapa. 
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1928 
Ceràmica de Marlès, Solsona, Musaeum Archaeologicum Diocesanum, 38 pp. 

"Notes d'arxius: cie l'arxiu particular cie Mn. Serra i Vilaró. Missal. Morals cie 
Sant Gregori", Analecta Sacra Tarracon.en.sia, IV, Barcelona, pp. 296 i 303. 

Excavacion.es en la necrópolis roman.o-cristiana de Tarragona, Maclricl, Junta 
Superior cie Excavaciones y Antigueclacles, vol. I, 1928, 107 pp. + LVI làms. 
Vol. 11, 1929, 105 pp. + LXXV + l plànol. Vol. Ill, 1930, 23 pp. + XI làms. Vol. 
IV, 1935, 90 pp. + l plànol. 

1929 
"L'arxiu cie Bagà, les filigranes", Analecta Sacra Tarraconensia, V, Barcelona, 
pp. 207-243 (l a 37). Hi ha separata. 

"El dogma cie la Resurecció en la necropolis romana-cristiana", Tarragona, 
Programa de la Setmana Santa, 1929. 

- Veure 1928. 

1930 
Baronies de Pinós i Mataplana, Barcelona, Editorial Balmes, vol. I, 536 pp. 
Vol. II, 1947, 525 pp. Vol. Ill, 1950, 375 pp. Reeditades en facsímil amb una 
introducció cie Xavier Pedrals i Costa: Bagà, Ajuntament cie la Vila cie Bagà, 
1989. 

"De l'arxiu particular cie mossèn Serra 
Tarraconensia, VI, Barcelona, pp. 295-296. 

- Veure 1928. 

1931 

Vilaró '', Analecta Sacra 

"Persecució dels bandolers cie Catalunya l'any 1616 (Relació manuscrita d 'un 
dels perseguidors)", Anuari de l'Qlicina Romànica de lingüística i literatura, 
IV, Barcelona, pp. 189-240. També en dues parts a: Estudis Universitaris 
Catalans, XVIII, Barcelona, 1933, pp. 273-299, i XIX, Barcelona, 1934, pp. (?). 
També a: Barcelona, Editorial Balmes, 1932, 51 pp. + 2 fol. s.n. 
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"Baptisteri romà cie Tarragona" , Analecta Sacra Tarraconensia, VII , 
Barcelona, pp. 352-356. També a: Barcelona, Editorial Balmes, 6 pp. + l làm. 

1932 
"Trapàs i sebolliment del bisbe electe d 'Elna , Frederic Cornet (1617)", 
Analecta Sacra Tarraconensia, VIII , Barcelona, pp. 93-100. 

Excavaciones en Tarragona (fora romana), Madrid, Junta Superior de 
Excavaciones y Antiguedades, 130 pp. + 47 làms. + l plànol. 

"La necrópolis romana-cristiana cie Tarragona i la seva basílica", Revista del 
Centre de Lectura, XIII, Reus, pp. 154-158. 

In memoriam Sanç Capdevila i Felip, Tarragona, La Cruz, 55 pp. 

"Mossèn Sanç, notes biogràfiques; notes bibliogràfiques", Butlletí Arqueològic, 
fase. 42, III època, Tarragona, octubre - novembre - desembre, pp. 191-197. 

- Veure 1931 

1933 
Les ciutats de fang romanes del nord d 'A.frica, Tarragona, (Tipografia 
Successors cie Torres i Virgili) , 60 pp, 

- Veure 1931 

1934 
Les pintures murals de la Seu Primada de Tarragona, Tarragona, (Tipografia 
successors cie Torres i Virgili), 52 pp. 

La capella de les Santes Verges de la Seu de Tarragona i / 'escultor Joan 
Salvadó i Voltes, Tarragona, (Tipografia Successors de Torres i Virgili), 23 pp. 

"El sepulcre del rei En Jaume", La Cruz, Tarragona, 8 d'abril. 

"La Generalitat institueix la festa cie Sant Jordi a la Seu de Tarragona", La 
Cruz, Tarragona, 22 d'abril. 
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El santuari de la Mare de Déu de Paller, que es venera a la molt noble vila de 
Bagà, Tarragona, (Tipografia Successors de Torres i Virgili), 55 pp. + 11 làms. 

"Un artista desconegut i una obra seva (Dionís Vergonyós)", Allalecta Sacra 
Tarraconensia, - Miscel.lània Finke -, vol. Xl, Barcelona, pp. 159-168. 

Llihre del coc de la Seu de Tarragona, Barcelona, (Tipografia La Académica), 
136 pp. 

- Veure 128. 

1936 
Fructuós, Auguri i Eulogi, màrtirs sants de Tarragona, Tarragona, (Tipografia 
Successors de Torres i Virgili), 294 pp. 

"Ordinacions contra la blasfèmia i el joc. Un capítol d 'història pirinenca", 
Homenatge a Antoni Ruhió i Lluch, vol. Ill, Barcelona, Analecta Sacra 
Tarraconensia, XII, pp. 415-423. Hi ha separata, 9 pp. 

"El Quixote d 'Avellaneda fou imprès a Tarragona '', La Cruz, Tarragona, 14 cie 
juny. 
El "Quixote" d'Avellaneda fou imprès a Tarragona. Rf!/ittació del con tran: 
parer dels senyors Cotarelo i Villdel, Tarragona, (Tipografia Successors de 
Torres i Virgili), 44 pp. 

1937 
"I sepolcri delia Necropoli di Tarragona", Rívísta dí Archeologia Cristiana, 3-4. 
Hi ha separata. 

1939 
"Seis santos españoles veneraclos en ltalia y clesconociclos en Espaiia", Razón 
y Fe, vol. 117. Madrid(?), p. 145. 

1940 
"Las reliquias cie San Próspero (cie Tarragona), patrona cie Camogli y Reggio-
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Emilia '', Razón y Fe, vol. 119, Maclricl (?), p. 169. 

Sall Próspero, ohispo de Tarragona, y sus compm"ieros los santos Justi no, 
Procopio, Marcial, Pantaleón y]orge, uenemdos en !tafia y desca izocidos en 
su patria, Tarragona, (Tipografia Successors de Torres i Virgili), 65 pp. + 2 f. 

El Rector de Val!fòg01za, Dr. Vicente Garcia, autor del QuUote de Avellaneda, 
Barcelona, Editorial Balmes, 94 pp. 

1943 
San Próspero de Tarmg01za y sus discípulos re/itgiados ell !tafia en el mio 711, 
Barcelona, Editorial Balmes, 198 pp. Hi ha traducció a l'italià: San Prospero e 1 

suoi discepoli, profugi de Tarragona in //alia ne! 711, Roma. Pontificio Istituto 
cii Archeologia Cristiana, (?) pp. 

"Tres pintores clesconociclos , uno ciertamente cie Valls y o tro probable", 
Boletín Arqueológico, IV època , fase. 1-2, Tarragona, pp. 80-87. 

''Tarragona paleo-cristiana. Detalles de arquitectura y arte en los monumentos 
sepulcrales'', Boletín Arqueológico, !V' època, fase. 4, Tarragona, pp. 28-30. 

1944 
"Archivo y Librería Capitulares de la Santa Metropolitana Iglesia cie Tarragona, 
Primacia de las Españas", Boletín Arqueológico, !V època, fase. l, Tarragona, 
pp. 105-135. 

"Sepulcros y ataúcles de la necropólis cie San Fructuosa (Tarragona)", 
Ampurias, vol. !V, Barcelona, pp. 179-208. 

1945 
"Situación del harrio judío de Tarragona'', Diario Espaf"zol, Tarragona, 11 
d'abril. També a: Boletín Arqueológico, IV època, fase. 1-2, Tarragona , 1947, 
pp. 22-25. 

1946 
Scavi e ritrovamento in Spagna, Roma, Istituto di Stucli Romani, pp. (?). 
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La Comisión de Monumentos Históricos y Arqueológicos de la Pr-ovincia de 
Tarragona ante las ruinas del monasterio de Poblet, Tarragona, (Impremta cie 
J. Pijoan), 247 pp. + l plànol. 
1947 
Victimas sacerdotales del arzobispado de Tarragona durante la perse cución 
religiosa del 1936 a 1939, (Tipografia Successors de Torres i Virgili), 318 pp. + 
l làm. 

- Veure 1930 i 1945. 

1948 
La Necropólis de San Fructuosa, Tarragona, (Tipografia Successors de Torres i 
Virgili), 166 pp. + 10 làms. 

"El penclón del arzobispo cie Tarragona Peclro cie Urrea", Hispania Sacra, 
fase. l , vol. I, Madrid, pp. 133-137. També a: Boletín Arqueológico, IV època, 
fase. 29, Tarragona, pp. 175-182. 

1949 
"El Rector cie Valfogona Vicente Garcia, autor del Quijote cie Avellaneda", clins 
cie: C01~/'erencias pronunciadas con motivo del IV Cente nario del nacimiento 
de Miguel de Cervantes, (1547-1947), Barcelona , Biblioteca Central de la 
Diputación cie Barcelona, 28 pp. - Segona edició ampliada: "El Rector cie 
Vallfogona Dr. Francesc Vicens Garcia à. Avellaneda'', Ibicl. , 1964, 68 pp. + l 
f. 

"La muralla de Tarragona", Archivo Español de Arqueologia, 76, Madrid, pp. 
221-236. 

"La Capona'', Boletín Arqueológico, IV època, fase . 25, pp. 3-14. 

1950 
"Tarraco quanta füit ... ", Boletín Arqueológico, IV època, fase. 31, Tarragona, 
pp. 111-113. 
"Inculturas clolmènicas", Ibid., pp. 114-122. 
"Callípolis", Ibid., pp. 123-136. 
"Notas cie archivo sobre cosas cie arte. Pintores. Escultores. Plateros", Ihicl., 
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pp. 137-150. 
"Vergonyós de Tarragona", lbid. , pp. 151-153. 
"Pedra Blay", Ibid., pp. 154-155. 
"La Capilla del Corpus Christi y el retablo de Bonifàs", lbid ., pp. 156-157. 
"El tapiz de las Potestacles, precio cie una capilla", Ibicl. , pp. 168- 174. 
"Notas sobre procesiones y cruces procesionales", Ibicl., pp. 183-192. 
"La Tau ", Ibicl., pp. 193-198. 

- Veure 1930 i 1948. 

1951 

15 

"Manipulus curatorum", Boletín Arqueológico, IV època, fase. 33, Tarragona, 
pp. 132-134. 

1952 
"Antigua representac1on cie los San tos Martires de Tarragona", Boletín 
Arqueológico, IV època, fase. n.c., vol. LII , Tarragona, pp. 177-181. Hi ha 
separata, 5 pp. + 4 làms. 

1953 
Universidad Literaria de Solsona, Tarragona , Editorial Sugraòes Hnos. , pp. 
248 + 7 làms. + l f. 

1954 
El castillo de Cardona, Cardona, (Imprenta San José, Ramon Torra, S.C., 
Manresa) , 92 pp. + 3 f. + l plànol. 

1955 
"Viàtic solemne", Analecta Sacra Tarraconensia, vol. XXVIII, - Col.lectània E. 
Serra Buixó -, Barcelona, pp. 313-318. També a: Boie tín Arqueológico, IV 
època, fase. (?), Tarragona, pp. 22-26. 

La família de San Bernardo Calvó en Tarragona , Tarragona, Diputació 
Provincial , Insti tu to cie Estuclios Tarraconenses "Ramon Berenguer IV", 
Sección de Arqueologia e Historia, 7 pp. També a: Boletín Arqueológi co, IV 
època, fase.(?), Tarragona, pp. 19-21 . 
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1956 
"Los señores cie Po1tell, pàtria cie San Ramon, clescenclientes cie los vizconcles 
cie Cardona", A11alecta Sacra Tarraconensia, vol. XXJX, Barcelona, pp. 209-
272. 2a. part a: Analecta Sacra Tarraconensia, vol. XXX, Barcelona, 1957, pp. 
97-152. Reunits els clos articles a: Barcelona, Editorial Balmes, 1958, 130 pp. + 
3 làms. + l f. 

El ohispo Mariana Martí Estadella. Tarragona, Diputació Provincial , Instituta 
cie Estuclios Tarraconenses "Ramon Berenguer !V", Sección cie Arqueologia e 
Historia , 7 pp. També a: Boletín Arqueológico, IV època, fase. (') , Tarragona , 
pp. 19-21. 

1957 
- Veure 1956. 

1958 
"Sant Miquel del Pià. Notícias históricas sobre esta iglesia de Tarragona" , 
Boletín Arqueológico, IV època, fase. 61 a 64, Tarragona, pp. 7-63. També a: 
Tarragona , Diputació Provincial , Instituta cie Estudios Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV", Sección de Arqueologia e historia , 1959, 63 pp. + l làm. 

- Veure 1956 

1959 
"Domingo Costa y Bafarull ", presentació a Memorias de la ciudad de Solsona 
y su iglesia, cie Domingo Costa i Bafarull, Barcelona, Editorial Balmes, pp. VII 
a XIV. 

- Veure 1958. 

1960 
Santa Tecla la Vieja. La primitiva catedral de Tarragona, Tarragona, Real 
Sociedacl Arqueológica Tarraconense, 393 pp. + l plànol. Traduïda al castellà 
per josé Sanchez Real. 

El frontispicio de la Catedral de Tarragona. Tarragona, Diputació Provincial , 
Insti tu to cie Estuclios Tarracone nses "Ramon Berenguer IV", Sección de 
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Arqueologia e Historia , 40 pp. i 18 làms. + J f. 

1961 
"Castell cie Riner. Senyoriu dels repobladors cie l'Espugla de Francolí", Boletín 
Arqueológico, IV època, fase. 69-76, Tarragona, 0960- 1961), pp. 65-88. Hi ha 
separata. 

1962 
Història de Cardona, Tarragona, (Sugrañes l·lnos. ), 1962-1968: Llibre l: Els 
senyors de Cardona, 1966, 547 pp. Llibre II : La ui/a, el veïnat i els castells , 
primera part, 1968, 247 pp. Llihm !V L'esglèsia i parròquia de Sant Miquel de 
Cardona, 1962, 491 pp. 

1963 
"Paisana cie San Pablo sepultada en Tarragona ", Diario füpaitol, Tarragona, 5 
febrer. 

"San Pablo en Tarragona", Sa11 Pah!o en füpmia. Boletín ln/ormativo, l , lloc 
(?), pp. 14-16. 

Sa11 Pahlo en Espai1.a. Commemoración del X!X centenario de su uenida, 
Tarragona, n.c ., 1963, 23 pp. 

1964 
- Veure 1949. 

1966 
"Exploraciones arqueológicas en el Solsonés entre 1915 y 1923", .Am purias, 
vol. XXVIII , Barcelona, pp. 191-196. 

''C arretera de Reus a Salou . (Un document cie l'any 1482) ", Buletín 
Arqueo!ógico, IV època , fase. 93-96, Tarragona, pp. 151 -159. Hi ha separata. 

- Veure 1962 
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1987 
"De Solsona a Perpinyà passant per Ventimiglia", clins cie: La persecució reli
giosa a Catalunya, testimoniatges, Barcelona, Publicacions cie l'Abadia de 
Montserrat, pp. 121 a 149. 

1989 
- Veure 1913, 1930, 1947 i 1950. 
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UNA PROPOSTA DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
DELS ARXIUS ECLESIÀSTICS LOCALS 

SEGONS UN ESQUEMA ORGÀNIC I FUNCIONAL 

Xavier Pedrals i Costa 

Història de l'Arxiu Eclesiàstic de la vila de Bagà 

Aquesta comunicació es basa en l'estudi de l'arxiu eclesiàstic de la vila de 
Bagà, que a petita escala reprodueix tot l'esquema d'un arxiu eclesiàstic secu
lar complet. 

Bagà, a l'Alt Berguedà, va ser la capital de la Baronia de Pinós i tradicio
nalment el segon nucli urbà de la comarca; en l'aspecte eclesiàstic va ser el 
centre d'un deganat, després oficialat i avui arxiprestat de la diòcesi de 
Solsona, formà una poblada parròquia, amb una important comunitat de pre
veres i nombroses associacions pietoses de fidels; això li dóna la varietat 
necessària per a servir de base i model per a aquest estudi. 

La composició de l'Atxiu ha provocat una sort diversa a cada un dels fons 
que el formen. Les sèries parroquials i de l'oficialat, guardades a la rectoria, 
s'han conservat força completes. El fons de la Comunitat de Preveres i el de 
les Associacions Pietoses de Fidels es van veure afectats per l'incendi de 
l'interior de la parroquial ocorregut el 26 de juny de 1753, ja que es conse1va
ven en aquest edifici; per això és escassa la documentació anterior1, però la 
Comunitat i les Associacions Pietoses de Fidels seguiren actives gairebé fins 
als nostres dies i, per tant, produint documentació. 

Diferentment al que ocorre amb el fons municipal , no coneixem inventaris 
complets de l'arxiu eclesiàstic anteriors a la guerra civil; malgrat que va ser 
utilitzat per diversos autors, especialment]. Serra i Vilaró, sobretot en el ter
cer volum de la seva obra Baronies de Pinós i Mataplana2, sols cita una 
referència general: "volum 211". Els inventaris que ens han pervingut són 
extraordinàriament succints, i es limiten a donar el nombre de llibres, afectant 
sols l'arxiu de la parròquia, i sobretot els registres. Actualment aquest fons 
disposa de dos petits inventaris: un sol full conservat a Bagà, on consten els 
llibres parroquials, i l'inventari , també molt breu, inclòs clins la secció cie 
"Varios" a l'Arxiu de la Corona d 'Aragó CACA) en la part que es conserva en 
aquell dipòsit. 

1. Vegeu, per exemple: EPA.5.1.02.01 , i EPA. 5.1.02.02. 
2 . .J. SurnA 1 V11.AH0: Baronies de Pin<ís i Mataplana, Barcelona, llalmesiana. 1930, 1947 i 1950. 

Hi ha una reedicié> feta pel Magnífic Ajuntament de la Vila de Bagà en 1989. 
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ELS DIPÒSITS 

El dipòsit a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El seu origen 

Els arxius municipal i eclesiàstic eren considerats patrimoni del poble i es 
conservaven conjuntament. Durant la passada guerra civil van salvar-se en 
bona part, gràcies al Servei cie Protecció als Arxius que va organitzar la 
Generalitat republicana i que dirigia Agustí Duran i Sanpere en circumstàncies 
que passem a detallar. 

La riquesa dels fons baganesos era coneguda gràcies a les publicacions 
d'en Joan Serra i Vilaró. En 1908 l'Institut d 'Estudis Catalans l'havia comissio
nat per a estucliar-los3; en va fer un inventari parcial, molt succint, i en el qual 
sols es van ressenyar els volums d'època medieval i cie procedència municipal 
inotarial; curiosament no es feia menció dels fons eclesiàstics, tampoc de la 
documentació d 'època contemporània, ni massa cie la d 'època moderna. En 
1930, en publicar Baronies de Pinós i Mataplana, reproduí el mateix inventari, 
una mica més complet en els detalls. citant 211 unitats. 

Iniciada la guerra civil es van fer gestions per a la salvació de l'Arxiu, deci
dint-se e l seu trasllat als dipòsits tutelats pel Servei cie Protecció que va orga
nitzar el govern català. El 28 d 'agost va ser lliurada a la Casa cie l'Ardiaca cie 
Barcelona, seu del Servei, la primera pa1t del fons documental. El segon lliura
ment va anar a parar a la Santa Cova cie Manresa, que era utilitzada també 
com a dipòsit documental; d'aquests fons, alguns volums van ser traslladats a 
Viladrau, on hi havia un altre dipòsit (així consta en una nota del 5 cie juny cie 
1938). El 21 de gener cie 1939, el que restava a Manresa, nou voluminosos lli
galls que ocupaven uns quatre metres. va ser dut a Barcelona, al convent cie 
Pedralbes, on es va unir a la part dipositada a la Casa de l'Ardiaca al principi 
cie la guerra4. Entre les dues recollides encara hi va haver temps per a la des
trucció, a càrrec del Comitè cie Sallent; es van poder salvar pocs volums grà
cies a l'actuació d'alguns haganesos5. 

A causa cie les circumstàncies cie guerra i revolució, les dues recollides cie 
l'Arxiu es van fer precipitadament; per això va restar a Bagà pa1t important 
del fons: alguns pergamins, set en total, un d'ells còpia dels privilegis cie la 
vila; uns quants volums medievals, municipals i cie notaria; escassos d 'època 

3. '·Missió histc'irica a l'Arxiu de llag:i'·. A1111ari de /J11stil1il c1 ·r.:,111dis Catala11s. ll:1rcelona 
1908, pp. 303-305 

4. V:lrem trobar eb registres de l'Institut Municipal d 'Hiscòria. on poguérem documentar el Sr. 
Peters. les dates concretes de la recollida. destinacic'>. e tc. A !"Arxiu Histc)ric de llag:\ vürem trobar. 
1':1utoritzacic'> de la segona recollida. 

'i. Re lacic'i det:11lada en F/s arxius de la Vila de Bagú. treh:1ll fina l I m:lster d 'arxivística, p . 49. 

124 



l lNA PHO PO STA [)f. Q l lADHF. DF. CLASSTFl CACTÓ llf.L' AH Xll lS 3 

moderna i gairebé tota la documentació contemporània, que es va mantenir, 
tant perquè no era prou valorada pels encarregats de salvar la documentació 
com pel fet que en la seva major patt es trobava en les dependències munici
pals. Finalitzada la guerra, el nou "Servicio cie Recuperación Documental" 
emprengué la tasca de retornar els fons a les seves procedències respectives. 
La documentació baganesa va passar a l'Arxiu cie la Corona d 'Aragó CACA), 
en no ser reclamada per l'ajuntament en els terminis que es prefixaren . Sí que 
va fer gestions el rector cie la Parròquia, mossèn Josep Ricart, abans que els 
fons es dipositessin a l'ACA, però se li argumentà la descura anterior cie les 
autoritats baganeses, i se li prometeren còpies6. La documentació, dividida en 
diverses seccions, constitueix en conjunt el més important fons local dipositat 
a l'ACA, i encara la patt cie protocols notarials de Bagà, ingressats al mateix 
arxiu, provinents del districte de Berga, tenen també un embalum remarcable. 

Altres dipòsits 

El fons eclesiàstic estava, en el moment de començar aquest treball , apa
rentment força dispers: la casa rectoral cie la vila, els diversos dipòsits munici
pals i l'ACA Aparentment, perquè els fons eclesiàstics que hi havia als dipò
sits documentals del municipi. cinc volums en total, eren, si bé cie molt valor 
i interès, força limitats; en canvi , la pa11 conservada a l'ACA era cie molta més 
importància i havia cie mobilitzar la nostra major dedicació. 

EL PLA D'ACTUACIÓ 

Conegut l'embalum del fons . corn a primer pas ens vàrem proposar de 
fitxar-lo cie manera homogènia , tant el dipositat a la casa rectoral cie Bag:I. als 
diversos dipòsits municipals, com el que es troba a l'ACA. que si bé ja estava 
inventariat, no s'ajustava als requisits mínims que vàrem considerar indispen
sables, entre els quals la datació, l'estat i una definició d 'acord amb l'esquema 
de classificació que es pretenia elaborar. Després ens vàrem proposard 'inte
grar les diferents parts de l'actuació arxivística perquè els criteris cie classifica
ció, e l disseny de les fitxes, i fins on fos possible, e l tractament cie la docu
mentació, fossin el més homogenis possible i recollissin les particularitats 
subjacents a aquesta opció: localització, tipus cie fons , etc. 

6 . Rebci<i or:1l. recollida e l l 0/ 05/1990. escollada sense notes completes e n ocasions ante
riors , de mossèn G:tiet:I Pedrals (nascut el 1909). 
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La recollida d'informació 

Revisats els fons , descobrírem ben aviat l'extraordinària complexitat de la 
documentació eclesiàstica i la dificultat cl 'orclenar-la d 'una manera lògica, per 
tipus cie documents, i d 'elaborar un Quadre cie Classificació, cie base funcio
nal, però també orgànica, cie característiques similars al que utilitzàvem com a 
referència per a l'Arxiu Històric MunicipaJ7. Per a arribar a aquest punt, des
prés d'examinar la bibliografia referent al tema i cie nombroses consultes, que 
vàrem mantenir al llarg cie tot el procés, ens va semblar que la manera més 
adequada cie procedir seria fitxar exhaustivament tota la documentació, des
cendint fins on fos possible al nivell del catàleg, i prenent referència de totes 
les diligències d'obertura de documents, quan hi fossin, com també dels seus 
rètols de portada, interior i llom, elaborant el quadre cie classificació, un cop 
coneguts els tipus cie documents, la informació que podien proporcionar i la 
institució cie la qual procedien. 

El treball als Arxius 

Aquesta tasca ens va portar moltes hores a l'ACA, on descobrírem l'enorme 
riquesa dels fons. El nombre d'unitats fitxades va ser molt més alt del que en 
principi podíem esperar: bon nombre cie lligalls eren cie contingut miscel.lani 
i contenien molta més informació del que deixava entreveure el seu rètol 
general; sovint els plecs van clonar lloc a fitxes classificables en apartats abso
lutament diferents i que en part coincidien amb sèries d'altres lligalls. 

El treball a la rectoria cie Bagà va ser més simple i més ràpid. En primer 
lloc perquè el volum cie documentació conse1vacla era molt més limitat, però 
sobretot perquè era molt més homogeni: la major pa1t era formada per llibres 
sagramentals, amb la sola excepció d 'alguns lligalls de contingut miscel.lani, 
que sí que van crear dificultats. 

Tant al dipòsit cie l'ACA com als cie Bagà era impossible establir una orde
nació convencional, com hauríem fet en un a1xiu en el qual poguéssim actuar 
lliurement; per aquest motiu l'ordenació es va realitzar a partir cie les fitxes , 
establint lligams lògics entre documents idèntics, situats a llocs diferents, pre
nent notes amb molta cura per a preparar, com corresponia, per a la posterior 
inventariació. 

7. Josi-:P MATI'S (redactor). i altres: La classificaciri de la documentacüí municipal, narcelona, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Cata lunya, 1989. 
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IA INVENTARIACIÓ 

El disseny de la fitxa d'inventariació 

La fitxa, experimentada prèviament, procedia d 'una adaptació particular 
de les recomanacions d 'en Francesc Riera i Vayreda8 i el seu disseny va variar 
lleugerament al llarg de la recollida de dades. En la seva versió més útil va 
quedar així: 

Anvers: 

Descripció hàsica 

SECCIÓ 
APARTAT 
SÈRIE 
DATA INICIAL 

Descripció complementària 

PORTADA 
INTERIOR 
LLOM 
MATÈRIA 

Revers: 

CODI: 

NUMERACIÓ ORIGINAL 
NUMERACIÓ ACTUAL 

DATA FINAL 

NUMERACIÓ INTERIOR 
MIDES 
UNITAT 
LLENGUA 

OBSERVACIONS (Estat de conservació sobretot) 

Es tenien en compte tots els paràmetres de descripció de documents que 
poguessin ésser significatius. Les dues columnes complien l'objectiu que 
visualment estigués tota la informació de més interès a l'abast, deixant sols 
per al revers les observacions. Amb aquest model de fitxa es va fer la recolli
da de la major pa1t de la informació, especialment la barcelonina, de l'Arxiu 
cie la Corona d'Aragó. El gran embalum del treball, i problemes d'utilitat futu
ra ens van decidir a plante jar-nos la conveniència d'emprar algun sistema 

8. l·ls arxius municipals de Mallorca: class!fi'caci<í dels seus j(ms dueu mentals. Palma de 
Mallorca, Ed . Consell Insular de Mallorca, 1987. 
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informàtic que ens permetés treure major profit a la mateixa quantitat d'infor
mació, i que de fet permetés una gestió més racional i ràpida. 

El detall del procés d'informatització seria objecte d 'un altre, article , com 
també l'explicació conceptual de cada un dels camps cie definició emprats en 
la nova fitxa , i que bàsicament són els mateixos, però molt més delimitats, i 
contrastada la seva viabilitat pràctica. El programa que es va prendre per fona
ment va ser el Dbase Ill plus, si bé va ser necessari incloure-hi nombroses 
modificacions. A nivell arxivístic s'ha de destacar el Codi, veritable camp-clau, 
amb el qual l'arxiver col.Joca un document dins el quadre de classificació, 
clonant referència cie set variables que el defineixen; el programa permet que 
les fitxes noves es col.laquin automàticament al camp al qual pe1tanyen, amb 
total independència de l'ordre d 'entrada. 

EL QUADRE DE CIASSIFICACIÓ 

Per la nostra experiència cal dir que els quadres de classificació són un 
dels problemes teòrics més atractius, i alhora de més responsabilitat per a un 
atxiver, i en els quals en bona mesura es pot veure la seva capacitat de plani
ficació. Al mateix temps, en el seu desenvolupament, fa falta un pla previ , 
orgànic i funcional, però de fet sols és a posteriori, un cop es coneix tota la 
documentació, quan es pot fer el disseny definitiu i validar-lo9. 

Les localitzacions 

Com a criteri general, que és present en tot aquest treball , cal remarcar 
que la localització no és un condicionant per a d~/inir un cm~junt documen
ta/, sinó un paràmetre més d'un document, un factor més, que ens cuidem de 
precisar amb molta cura , però per a nosaltres la unitat bàsica dels fons, en el 
seuorigen, està per sobre de les circumstàncies que els puguin haver fraccio
nat, sempre que siguin localitzables i es puguin consultar en el lloc on avui 
estan dipositats. No som en aquest criteri radicals, es tracta d'una opció ade
quada a les circumstàncies baganeses que potser no serà vàlid, o fins i tot 
inconvenient per a altres llocs, però que en aquest cas és idoni i, com a resul-

9. Entre la nombrosa bibliografia , no de tècni4ues d 'inventariacié>, sinó sobretot d 'inve ntaris 
ja realitzats. Els que ens h:m estat més (1tils: SA:-;c CAPDEVILA, r:I archit . ., parroquial i su ordena
ci<ín, l\arcelon:t. Ed. Eugeni Subirana , 1926: A:-;1n >.:1 MA\N.:s, l·l.1· arxillsparml/Uials. municipaL1· i 
notarials de la Garrotxa. Edicic'J conjunta Generalitat de Catalunya, Servei d 'Arxius , Oiputacié> de 

Girona i a juntament d 'Olot, 1.987; j<lAC¿L%1 M. P1 1<0v1:1n. Arxiu Panvq11ial de Riudellots de la Sel1 •a 
(inuentariJ, Mecanoscrit ; Jnsu• 1'1 •.101., L úrdenacicí d 'un arxiu parmqnial: Vilobí d'Onvar, meca
noscrit , etc. 
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tat, produeix elements descriptius que són molt més útils als investigadors. Les 
possibilitats actuals de reproducció documental, que permeten duplicats per
fectament consultables, poden equilibrar, en bona part, disgregacions com la 
que estem tractant i donar un argument positiu més a aquest criteri. 

En el nostre cas la localització d'un document és indicada en el codi, i són 
possibles totes les combinacions: 

EPA: Document eclesiàstic (E), parroquial (P), conservat a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó (A). 

EQB: Document eclesiàstic (E), de la Comunitat de Preveres (Q), conser
vat a l'Arxiu Parroquial de Bagà (B). 

ESC: Document eclesiàstic (E), d'Associacions Pietoses de Fidels (S), con
servat a l'Arxiu Històric Municipal de Bagà (C). 

L'Arxiu eclesiàstic s'ha pogut inventariar exhaustivament; per tant, el seu 
esquema és ja definitiu. Totes les sèries, apartats i seccions tenen la docu
mentació que els és pròpia, i ha estat aquesta existència el que ha marcat 
bàsicament l'estructuració del quadre. En algun cas s'ha mantingut un lloc 
buit, com detallarem en l'explicació, per a no trencar un esquema lògic en 
què mancaria una peça, malgrat que no es conservi documentació concreta 
d 'aquest tipm. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE L'ARXIU ECLESIÀSTIC 

P ... RROQUIAL 

l . ESGÜ:SI..\ l CULTE 

2. REGISTRES 
PARROQUI.'1LS 

3. ADMll\ISTR:\CIOJ\S 
At.:TÒNOMES 
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"i. Organització 

2. Hioenda 

l . Sagramentals 

2. Ordinaris 

l. Causes Pies 

2 . )larmcs!:iories 

3 . Altres 

Ol. Origen 
02. Pri•ilegi• i ordinacions 
03. Consuetes 
04. Santuaris i ajude• 
05. Correspondènci" 
06. Memorials 

Ol. Patrimoni 
02. Sagristia 
03. Bad de les ànimt·s 
04. Comptes 

O 1. Baptismes 
02. CoufirmMciOJhi 

03. Matrim.,nis 
04. Òbits 
05. Complementaris 

O l. Vistes paslorals 
02. Excomunkats 
03. Albats 

OL Antoni d'ArtÏ!avella 
02. Franceoc Cases 
03. Blai Coll 
04. Marianna Vilarrúbies 
05. Ramon Calver,.. 
06. Esteve Serras 

· 07. Francesc Delfou 
08. Francesç Pujol 
09. Francesc de Boatella 
l O. Reverent Comunital 
11. J~p Vilella 
12. General 

O l. Juan J\c.gu<!s 
02. Est..ve Espc:lt 
03 . Esteve Tur 
04. Jaume 1òmà. 
·05 . Pere A.rm~ugol 
06. Anna Cabanes 
07. Lluís Galceran 
08. Ann1 Ripoll 
09. Isidre Cabane• 
JO. Joan Domingo \'iJ.,lla 

l O l. Ccmcnliri 
02. Hosp1ial 



CO'.\UJ!'\IT.\T 
DE PREVERES 
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l . 'lom1aliv" Interna 
-Govern 

l. ORG.~\ITZ .KIÓ 2. Fundacions 

3. Beneficis 

l. Patrimoni 

2 . Comptes generals 

3 . Comptes particulars 

2 . ECO~OMI:\ 

5 . Despe•es 
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O l . Ordinacions. disposiciúns, modificacions 
02. Sínodes. p<::licions al bisbe 
03. ~lisses. celcbnu.: ic111 ~. ftmdac..·ions, reduccions 1<..:c1nsuC!'fat 

04. Acords 
05. Estat Òt· h:. Cumu11itdt. l:~nsu~ 

06. Corn:sponJèm:iJ 
07. Certificats 

' O l . :\nrònia Androíeu 
OZ. Ll•llcr B.;ladret 
03 . Andreu Pedrals 
04. ESIC\~ Serra 
05. Hores canòniques d'anil·ersari 
06. Perpètues 
07. }faria Magdalena RoscU 
08. Reverent Comunit.li 
09. VilardeU de \.\Jkrl1re 
JO. \'ileUa de Br0<·il 

Ol. Sant Cosme i Sit.ni Dumià 
02. ~lare de Déu de Grii<-ia 
03. S..Ut Estt"\·e 
O-'. S..nt Sebailia 
05. Ma"' de Déu dd C..>1 .. U 
06. Santa Maria de: Ban,don• 
07. Sant Joan 
08 . Sant Jaume i Sant Crlt;tòfol 
09. Sant Joan de r:\,·cllanet 
l O. Sant Jaume i Santa !ltaria 
l l. Ma"' de Déu de PaUer 
12. Sant M.irtí i S..nta MaidaJena 

O l. Estat i inventaris 
j 02. Nord 

O J. Qa,·aris i cutle<.1ors 
02. Dipòsits 
03. Entrades i sortides 
04. Revisions d~ls oïdors 

O l. Procuradurs 
02 . Rebuts de P"rticulars 
03. Compliment de fundacions 
04. p...,.eres 
05 . Ajuntament 

Ol. Ucv .. dor de rendes 
02. LIC\·ador de ròssecs i rÒ••~~· 
03. Pabordia 
0-1 . Ü.oi .1111 •• furul,au.:ivu:> 

05. Mis""s 
06 .. ~poqu<• 
07. Advcutici 

Ol . )lantcniment del patrimoni 
02 . 1inpooto• 
03 . Puli••es, distribucions, rebuts dels residents 
O-'. Celebracion• 
05. Extraordinàries 
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O l. Informes 

J . Processos 
02. Interns 

l. CÜRI:\ 03. Externa 
04. Regesto• 

O l. Causes Pie& 
2 . Diligències 02. Benefici& 

03. Fundacions 
OflCIALITAT 

J . Parròquia 
O l. Inventaris 
02. Informes a les autoritats 

2 . l;-.jfORMES l 
ESTADÍSTIQllES O l. Censo& de religioao• 

2. Comunitat 02. Informes a les llutoritats 
03. Demandes col:lectÍ\"es 

l. Documentació General 
Ol. General 
02. Grups de confrarie• 

O l. Sant Esteve 
02. Santíssim Sagrament 

l. CO'ffR:\RIES 03. Sant Cristòfol 
04. M. D. del Roser 
05. Sant Isidre 

2 . Confraries Particulars 06. Sant Emilià 
ASSOCIACIONS 07. Terciari& franciscans 
PIElOSES 08. M. D. de la Mercr 
FIDELS 09·. M. D. de Gràcia 

JO. Sllnt Eloi 
l l. Santa Llúcia 

l. Documentació General 
2 . CO'.'\GREGACIONS 

2. Congregacion& Particulars ' l Ol. M. D. de PaUer 
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Comentaris al quadre de classificació de l'Arxiu Eclesiàstic 

El seu conjunt actual dóna, fins a l'any 1960, límit superior de la nostra fei
na, 286 unitats. El fet que aquest Quadre concret s'hagi establert amb docu
mentació exclusivament baganesa fa que aquest esquema serveixi per a 
l'Arxiu Eclesiàstic de Bagà en el seu estat actual, i sols considerant-ho així 
pot servir d'orientació per a altres arxius del mateix tipus. 

Gosaríem dir, doncs , que el quadre és ja definitiu: sols alguna documenta
ció escadussera que pugui aparèixer en el futur fora del seu lloc convencio
nal i conegut pot alterar-lo, cosa que per altra banda és fàcil de fer a partir 
del sistema informàtic, i naturalment ens alegraria de cara al conjunt del 
Patrimoni. 

El fons parroquial 

Esglèsia i culte 

Aquesta primera secc10 es de dimensions petites, en bona part perquè 
l'incendi del 1753 va cremar la documentació més antiga, que és on hi podia 
haver les referències .més abundants en l'apartat primer C Organitzaci6) i tam
bé perquè la creació de la Comunitat de Preveres, consolidada com a tal en 
el segle XVI, va comportar el transvasament a aquesta de funcions que amb 
anterioritat havien estat realitzades per la parròquia en consequència empobrí 
el seu fons documental. Tampoc no és gaire ric el segon apartat (Hisenda) , 
en bona part pels mateixos factors i encara perquè l'obra de la parroquial 
anava a compte i càrrec del Comú de la Vila, per la qual cosa la documenta
ció generada hi restà. Hi hem inclòs la sèrie Sagristia i el Bassí de les Animes, 
perquè els seus ingressos no passaven a la Comunitat i eren conside rats pro
pis de la parròquia. 

Registres parroquials 

Aquesta és una de les seccions més característiques d 'una parròquia. Ha 
estat dividida en dos apartats, seguint el criteri de considerar a part els regis
tres dels actes sagramentals, en el mateix concepte que l'Església en dóna, i 
els que no ho són i que per tant no tenen la mateixa categoria no els afecten 
les mateixes disposicions internes, i són per aquest motiu menys abundants i 
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continus en el tempslO. Cal remarcar dins aquesta sèrie la complementarietat 
absoluta dels fons conservats a Bagà i dels conservats a Barcelona, amb llibres 
cronològicament intercalats als dos dipòsits; fins i tot es dóna el cas, dos, que 
els fulls que manquen en els llibres conservats a Bagà s'han localitzat a 
Barcelonall ; les sèries esdevenen completes a partir de finals del segle XVI. 

Administracions autònomes 

La secció Administracions autònomes és ben especial, ja que es tracta 
d'administracions de la parròquia que tenen entitat pròpia encara que en 
depenguin, i que en algun cas, a més, la parròquia no administra en solitari 
sinó que hi entren altres entitats jurídiques. 
· L'apartat de Causes Pies és un dels que ha donat més conflictes a l'hora de 

situar-lo en el Quadre; les Causes Pies, en principi parroquials, podien depen
dre també de la Comunitat de Preveres, i estrictament parlant hauria estat 
necessari incloure cada causa pia en el subfons corresponent. En la pràctica, 
en bon nombre de la documentació a què ens referim no s'indicava aquesta 
circumstància, en part per tractar-se de sèries incompletes, essent doncs 
arbitrària la seva catalogació en un o altre subfons. Sols en un cas era citadala 
Comunitat com a organització de tutela. Aquesta manca de possibilitats de 
saber els orígens reals de cada causa pía ens ha encaminat a considerar-les, 
en principi, del subfons parroquial, indicant en les fitxes els matisos que cal
gui. L'existència d'un sol cas on consta la tutela de la Comunitat ha fet que 
consideréssim poc útil obrir un altre apartat de causes pies dins aquest fons. 

Cal dir que en origen aquesta distinció escrita no els era necessària, per tal 
com el subfons parroquial i el de la Comunitat de Preveres eren conservats en 
llocs diferents. 

En l'apartat següent (Marmessories) s'inclou, també per ordre cronològic, 
aquest tipus de documentació. En algun cas les marmessories podien adquirir 
la categoria de Fundacions, ja de major entitat jurídica i amb un tractament 
diferent, cosa que no s'ha pogut detectar en cap dels casos que hi ha en 
aquest apartat. 

No hi ha documentació de l'apartat següent, (Altres), que fa referència a la 
documentació de l'hospital i el cementiri. Probablement aquesta mancança es 
deu al fet de que era el Comú de la Vila qui es feia càrrec d'aquests serveis; 
malgrat això s'hi han inclòs per a mantenir oberta la possibilitat d'altres adrni-

l O. Els registres parroquials i els sagramentals no són sinònims: els darrers inclouen els actes 
que tenen aquesta tipificació, i que no coincide ixen pas sempre amh els sagraments. Les orienta
cions es deuen a mossèn Antoni GuLxé, teòleg. 

11. Aquest cas es dóna per exemple en el volum EPB.2.1.01.18 I EPl3.2.l.Ol.21. 
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nistracions autònomes i pel fet que la utilització d'aquests serveis ha generat 
documentació a la parròquia en època contemporània, fora de l'abast cro
nològic d'aquest treball 0960), però que pot tenir utilitat futura. 

El fons de la Comunitat de Preveres 

Organització 

El primer apartat d'aquesta secció Normativa interna i govern, inclou totes 
aquelles sèries considerades d'administració general. De la primera, 
Ordinacions, cal dir que són molt escassos els documents conservats. 
Diferent és la situació de la segona, Sínodes, peticions al bisbe, reduccions, 
molt abundant i que s'ha inventariat conjuntament perquè així era conserva
da. En alguns casos, com es veurà, l'oficialat generava documentació similar, 
cosa lògica en tractar-se d'una jurisdicció intermitja entre la parròquia i el bis
bat. La tercera sèrie, Misses, celebracions, .fundacions (consueta), inclou lli
bres de control de les obligacions de la Comunitat, i per tant podrien ser con
siderats com a consuetes, si bé lamentablement la majoria són incomplets; bé 
per temàtica original, en tractar sols d'un aspecte d'aquestes obligacions, bé 
perquè no ens han arribat íntegres. 

Les sèries següents: Acords, Estat de la Comunitat, censos, 
Correspondència i Cert(ficats, són gairebé testimonials, i amb molts salts cro
nològics, especialment els Acords, la majoria conservats en còpia; la seva pèr
dua és relativament recent per tal com en 1903 encara eren a l'Arxiu12. 

L'apartat Fundacions inclou deu d'aquestes entitats jurídiques, per ordre 
cronològic d 'antiguitat. També estan ordenats per ordre cronològic els 
Beneficis, entre els que s'han inclòs indistintament alguns casos de beneficis 
forans, però creats a Bagà, on es conservava almenys part de la documenta
ció. 

Economia 

Excepte el primer apartat Patrimoni, complet, però poc voluminós, la res
ta tenen una entitat molt considerable. Els apartats en què s'ha agrupat la 
documentació l'homologuen amb un sistema comptable convencional, ate
nent al seu caràcter i respectant alhora la seva diversitat. Cal destacar els lli-

12. N'hem trobat un certificat del 25/ 11/ 1903, emès per Francesc Rodergues, aleshores arxi
ver de la Comunitat. 
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galls de Pavordia, de contingut miscel.lani, com s'indica en les mateixes fitxes 
i que en conjunt són d'un gran interès. De fet, la seva existència com a sèrie 
especial ja està documentada d'antic. És possible que la documentació agru
pada a l'apartat Censals, fundacions, hagués estat integrada en altre moment a 
Pavordia, però en no trobar-li d'origen s'ha preferit mantenir la diferència. Els 
Registres de misses i altres celebracions conservats a aquesta secció es diferen
cien dels de Consueta, o bé Nord, pel seu caràcter concret i la indicació dels 
ingressos obtinguts. 

El fons de l'oficialat 

El poc volum d'aquest fons ens dóna un esquema relativament simple i 
unes sèries poc nombroses. En tractar-se d'un estadi administratiu intermedi 
entre la parròquia i el bisbat, i d'una vida llarga però poc intensa, bona part 
de la documentació s'ha conservat en mans del seu receptor inferior, la parrò
quia, o superior, el bisbat. 

El fons de les associacions pietoses de fidels 

Aquest darrer apartat inclou les associacions pietoses de fidels que tenien 
patronatge eclesiàstic, però n'eren independents i que, a més de les seves 
activitats pietoses, desenvolupaven notable activitat en altres camps, funcio
nant en alguns casos com una societat de socors mutus, i gairebé de manera 
complementària a un gremi, especialment les confraries, mentre que el caràc
ter exclusivament pietós i la presència de clergues era particular de les con
gregacions. El cert és que hi ha matisos importants entre ambdues, tant en la 
finalitat com en la composició, i per aquest motiu estan en apartats diferents, 
malgrat la diferència de volum entre una i altra secció. Cal remarcar el cas 
especial de la Congregació de la Mare de Déu de Paller, composta exclusiva
ment per sacerdots, però no sols baganesos sinó de tot l'Alt Berguedà. 
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CONCLUSIONS 

Des d 'un punt de vist~ professional pensem que, en casos de dispersió 
d 'un arxiu en diferents dipòsits, el fet d'elaborar un instrnment de descripció 
únic, no sols compleix a nivell conceptual el requisit bàsic de respecte al 
fons, sinó que és molt més útil a l'investigador. Des d 'aquesta òptica ens 
satisfà especialment l'exercici fet amb l'Arxiu Eclesiàstic, al qual en principi 
no concedíem tant de relleu; hi hem pogut aplicar a fons aquest principi teò
ric, al nostre entendre amb excel.lents resultats. 

Ha suposat un gran esforç teòric l'elaboració del seu Quadre de classifica
ció. Pensem que s'ajusta perfectament al fons, i que amh aquesta salvetat 
ohre camins respecte d'una ordenació i inventarització més d 'acord amb el 
funcionament de les institucions originàries en aquest tipus d'arxius. 

Ha estat un interessant exercici teòric el disseny de la fitxa, i sobretot 
l'adequació tant del quadre de classificació com de la fitxa mateix a un tracta
ment informàtic sistematizat i amh una programació específica, que té possi
bilitats enormes de creixement i ofereix moltíssima versatilitat per la seva con
sulta, malgrat que el seu desenvolupament teòric està fora de lloc en aquesta 
comunicaciól3. 

També ha estat una ocasió excel.lent per a recollir i sistematitzar les histò
ries dels fons, el que ha suposat buscar documents a l'ACA, a l'Institut 
Municipal d'Història de Barcelona, a l'Arxiu Històric Municipal i al Parroquial 
dipositat a la rectoria de Bagà; a part de les entrevistes orals realitzades. 

13. Aquest article és part resumida i modificada del treball final del I Màster d 'Arxivística, a 
presentar en 1994. 
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APROXIMACIÓ A L'ARXIU PARROQUIAL 
DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

Roser Puig i Tàrrech -Josep M. T. Grau i Pujol 

L'Església ha estat una de les institucions que més ha vetllat històricament 
pel seu patrimoni documental. A més de comptar amb unes persones encar -
regades i uns llocs de salvaguarda amb unes mínimes condicions de control, 
contínuament des del bisbat -a través de circulars i de les visites pastorals
s' obliga a tenir cura de la conservació dels llibres l. Els arxius parroquials 
esdevenen avui una font bàsica per a la recerca en els nostres pobles. 

Les guerres que ha sofert el nostre país, tot i que sempre es procurà ocul
tar l'arxiu , han estat un dels factors més negatius per a la salvaguarda de la 
documentació. 

Avui, seguint la línia de la divulgació2, volem presentar a grans trets el 
contingut principal de l'actual arxiu eclesiàstic de Santa Coloma de Farners 
(bisbat de Girona). Dues guerres l'afectaren directament: la guerra del Francès 
(1809) i la darrera guerra civil 0936-39). Mercès a una nota que el domer 
escriví en el llibre cinquè d'òbits, sabem que des del mes de juny de 1809 
fins al març de 1810, a causa de la fugida dels clergues a Hostalric, els llibres 
parroquials s'amagaren "dins el cóncavo de unas rocas". El resultat fou la pèr
dua, només, dels volums de testaments. Els objectes de plata s'enterraren i la 
roba es traslladà a la vila fortificada, la destrucció de la qual comportà la pèr
dua de tots els seus arxius (parroquial, notarial i municipal)3. Cal suposar que 
les guerres carlines també devien perjudicar els fons; el temple de Santa 
Coloma fou ocupat repetidament pels militars. És, però, la passada guerra, la 

l. Com a exemple transcrivim l'ordre del bisbe de Girona publicada e l 13-IV-1831: 
"Consultando a la buena administración cie esta Diòcesis cie la que estamos encargados [ .. .J. 
Mandamos que en to<las nuestras Parroquias se forme un inventario muy exacto cie to<los los 
Lib.ros, Escrituras y Documentos que existan en sus Archivos, o en poder cie los Parrocos, para
qu~ nunca se extravien y perezcan: cuyo encargo cometemos a todos los cabezas cie Conferencia 
respecto de todas las Parroquias compren<li<las en ella, y a los cabezas de Parti<lo respecto de la 
suya, y de las de aquellos". 

2. Voldríem referir-nos a la publicació de dos inventaris de parròquies cie la diòcesi: ÀNGEL 

PI NTO, Documents per a una histclria de Santa Eugènia de Ter. L 'arxiu parroquial històric de la 
parròquia de Santa Eugènia de Ter, 1989; i fllANCEsc Fo1iN, Guia-inventari de l'Arxiu Parroquial 
d'Arenys de Munt, 1992. També remarquem la visió comarcal que dóna ANTONI MAYANS, Els 
arxius parroquial>, municipals i notarial' de la Garrotxa. Una aproximació, 1987, 

3. Aquesta notícia la recull la HLçtoria de Santa Coloma de l'arnés y su comarca, de M1uAs
RABASSA, 1951 , 169-170. 
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que perjudicà més seriosament el fons eclesiàstic de la ciutat. En resposta a 
un qüestionari del 26 de setembre de 1939, es comenten les males condicions 
de l'amagatall dels registres sacramentals: la humitat els afectà negativament 
en un percentatge molt elevat -més de la meitat-, sense comptar amb la des
trucció de la resta de papers4. Les grans sèries, tret d'escasses excepcions, 
s'inicien a partir de l'any 1939. Conscient del procés de deteriorament 
d'alguns llibres, que els fan inconsultables, Mn. Narcís Costabella, rector de 
Santa Coloma, emprengué l'any 1990 -sota el patrocini de l'Ajuntament- una 
programació de restauració5. 

La ubicació de l'arxiu és doble: la documentació antiga i l'activa es troben 
en un armari de fusta a la planta baixa de la rectoria; la resta de llibres i lli
galls estan a l'últim pis, avui deshabitat. La consulta s'ha de fer en l'horari de 
despatx parroquial, o bé a convenir amb el rector; si bé, per als registres 
sacramentals, hom pot anar a l'A1xiu Diocesà de Girona, on es conserven 
microfilmats. 

L'arxiu parroquial no disposava fins ara de cap instrument de descripció, a 
excepció de l'inventari dels llibres sacramentalsrealitzat per Joan Busquets i 
Joaquim Nadal6. A nivell historiogràfic, l'a rxiu ha estat poc utilitzat. 
Destaquem la història de Santa Coloma de Farners 0951), algun article i 
recerques puntuals de tipus genealògic. El mal estat de conservació, la manca 
d'índex i els buits existents són inconvenients, però la informació de l'arxiu és 
molt valuosa, si tenim present la migradesa de l'arxiu municipal de la ciutat 
(comença en el segle XIX). La història de l'església colomenca també es pot 
seguir, no ho oblidem, a través de l'Arxiu Diocesà de Girona (ex. visites pas
torals) i dels manuals notarials, que comencen a finals del segle X:VI7. 

Val a dir que, tret dels llibres sacramentals, la resta d'a1xiu no està organit
zat, manca una ordenació i una classificació. Els papers s'apleguen en carpe
tes i els llibres estan molt barrejats. La relació documental que presentem és 
una aproximació a un inventari final molt més detallat que permetria un 
coneixement més profund i exacte. Per fer-ho , hem seguit l'esquema del qua-

4. Realitzada per l'a rxiprest Francesc Rabassa. Resposta 3 del 4rt . grup, pàgina 18. 
5. La campanya de sensibilització se centrà en els mitjans de comunicació escrits. Vegeu HLç 

llibres sacramentals de Santa Coloma en perill: Full Parroquial de Santa Coloma de Farners, 46 
(30-IX-1990); la crònica Els llibres sacramentals de Santa Coloma malmesos: ·Ressò" 236 (1990); i 
la notíc ia cie "El Punt• (10-XI-1992), La parròquia de Santa Coloma ha cumençat a restaurar el 
:•;eu arxiu. 

6. Les possibilitats de la demografia hLçtòrica a les comarques gironines: inventari deLç arxius 
parroquiaLç de la diòcesi, 1975, 122-123. 

7. Repartits e ntre l'Arxiu Històric de Girona (ss. XVI-XVIIl) i l'Arxiu Històric Comarcal de 
Santa Coloma de Farners (s. XIX). 
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dre de classificació que proposa Xavier Pedrals8 , tot adaptant-lo a la realitat 
del fons colomenc. Hem baixat a la descripció de la tipologia documental de 
cada sèrie amb les dates extremes, afegint-hi observacions quan ho consi
deràvem d'interès. És possible que en l'apartat de confraries i altres associa
cions, alguna família custodiï documentació a nivell particular. Un altre aspec
te a remarcar és el reaprofitament dels llibres d'actes dels partits polítics i 
comitès de 1936-1939, dels quals s'han arrencat els pocs fulls escrits, tot i que 
tots els fulls estan marcats -com dictava la llei- amb el segell de la 
Generalitat republicana. Les possibilitats de treball que se'ns presenten són 
variades, entre les quals volem destacar els moviments associatius dels anys 
quaranta i cinquanta, que aglutinaven bona part de la població, que han tin
gut fins ara escassa atenció pels historiadors. 

A. PARRÒQUIA 

l. Església i culte 

l .l ORGANITZACIÓ 

Correspondència 
No és gaire abundant i està separada per temes. Destaquen un plec de 

1939 i les cartes rebudes de l'advocat i procurador colomenc Josep M. Puig 
Janer (1945-1948). Inclou circulars del bisbe de Girona (ss. XIX-XX) i una 
carpeta d'instàncies al bisbe (1920-1951). En 1946, l<t celebració de la Santa 
Missió generà nombrosa correspondència i en els anys 1950-1952 destaca un 
plec de cartes referents a la relíquia de Sant Salvador. 

Memorials 
Inventari dels béns de la parròquia considerats en la llei del 13-V-1933 sobre 
Patrimoni Artístic de l'Estat 0933). 
Respostes al qüestionari dels fets de la guerra civil, 1939. 
Llibre de notes de la parròquia, 1940-1954. 
Memòria de la parròquia, 1951. 

8. ,Un.et proposta de detss!firnció dels etrxius eclesiàstics Iuca/s, segon.s un esquemet orgànic i 
funcionetl: estudi de làr:xiu eclesiàstic cie Bagà: ·Lligall" 4 0991) 153-167. 
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1.2HISENDA 

Patrimoni 
- Escriptures de propietat referents a la rectoria (1910) i a la propietat d'una 
ploma d 'aigua (1845-1928). 
- Documents referents a la compra de noves imatges, 1942-1960, i relació de 
donatius de plata per al reliquiari de Sant Salvador, 1953. 
- Plànols d'edificis parroquials a partir de 1940. 

Comptes 
- Llibre de comptes de l'església parroquial, 1849-1850; 1857-1943. Cal ressal
tar les importants reformes realitzades en els anys 1876-1880, en especial el 
campanar. 
- Factures 1908/ 1920; 1921-1936 i a partir de 1939. 
- Llibre de col.lectes de la parròquia, 1939-1944; 1945-1951. 
- Llibre de comptes de la capella de Sant Sebastià, 1940-1971. 
- Llibre de comptes del santuari de Farners , 1939-1979. 
- Llibre de comptes de la casa d'Acció Catòlica, 1935-1970. 
- Factures i inventaris del Casal d'Estiu, 1935. 
- Lliuraments a la Caixa Dioces~48-1956 . 
- Llibre de subscripcions, 1939-1947. Fa referència a la restauració del col.legi 
parroquial, ajuts a les víctimes de la guerra, almoines del Papa, per al 
Seminari i per a la Santa Missió. 

2. Registres parroquials 

2.1. SACRAMENTAIS 

2.1.1. BAPTISMES 

l. 1517-1567. Quart. Mal estat. El llibre inclou també els morts en la pesta de 
1521 (pp. 99-101). 
2. 1568-1634. Foli. Mal estat. 
3. 1635-1668. Foli. Mal estat. 
4. 1669-1701. Foli. Pèssim estat. 
SA. 1701-1723. Foli. Mal estat. 
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5B. 1723-1745. Foli. Mal estat. 
6. 1746-1763. Foli. Restaurat l'any 1992. 
7. 1763-1780. Foli. Mal estat. Incomplet. 
8. 1780-1792. Foli. Índex. Mal estat. 
9. 1792-1804. Foli. Índex. Estat regular. 
10. 1805-1821. Foli. Índex. Estat regular. 
11. 1821-1835. Foli. Índex. Mal estat. 
12. 1836-1843. Foli. Índex. 
13. 1844-1851. Foli. Índex. 
18. 1874-1882. Foli. Índex. 
22. 1902-1911. Foli. Índex. 
23. 1911-1915. Foli. Índex9. 

5 

24. 1917-1923. Foli. Índex10. Inclou l'estadística de naixements i defuncions 
de Santa Coloma de 1588 a 1946, en base als registres sacramentals. També hi 
trobem el rectorologi del segle XVI al XX. 
25. 1923-1931. Foli. Índexll. 
26. 1931-1942. Foli. Índex12. 
27. 1943-1954. Foli. Índex. 
28. 1954-1964. Foli. Índex. Inclou les partides realitzades a altres parròquies o 
capelles de fills del poble. 
29. 1964-1974. Foli. Índex 
30. 1974-1982. Foli. Índex. 
31. 1982-. Foli. Índex. 

Manquen els llibres 14, 15, 16, 17 (1851-1874); 19, 20, 21 (1882-1902). 
També es conserven els esborranys de 1896-1898, 1904-1906, 1911-1914 
d'altres posteriors. 

2.1.2. CONFIRMACIONS 

O. 1721-1803. Quart. Mal estat. 
l. 1828-1851. Foli. 
2. 1857-1948. Foli. 
3. 1951-. Foli. 

9. Les inscripcions d 'aquests llibres han estat reconstruïdes en base als esborranys conservats 
a la parròquia, els duplicats de l'Arxiu Diocesà de Girona i del Registre Civil, a causa de la des
trucció de ls llibres originals durant la guerra civil. Aquest treball fou realitzat pel rector en e ls 
anys quaranta. 

10. Cf. nota 9 
11. Cf. nota 9 
12. Cf. nota 9 
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2.1.3. COMUNIONS 

- Primera comunió. A partir de 1939. 
- Comunió solemne. A partir de 1939. 
- Comunions diàries, 1952-1960. Es diferencien homes i dones. 

2.1.4. DEFUNCIONS 

l. 15LJ-1649. Foli. Pèssim estat. 
2. 1696-1752. Foli. Pèssim estat. Molt fragmentari, sense relligar. 
3. 1753-1780. Foli. Pèssim estat. 
4. 1780-1801. Foli. Índex. Pèssim estat. Incomplet, mal lligat. 
5. 1801-1819. Foli. Índex. Estat regular. 50 folis en blanc. 
6. 1820-1839. Foli. Índex. Mal estat. 
7. 1839-1850. Foli. Índex. Pèssim estat. Incomplet. 
9. 1851-1855. Foli. Índex. 
10. 1855-1868. Foli. Índex. Mal estat. Mal lligat, molts fulls solts. 
11. 1869-1874. Foli. Índex. 
12. 1874-1883. Foli. Índex. 
13. 1883-1890. Foli. Índex. 
14. 1890-1894. Foli . Índex. Mal estat. Inclou un fragment del 1850 al 1851. 
15. 1895-1908. Foli. Índex. 
16. 1908-1922. Foli. Índex. 
17. 1922-1933. Foli. Índex13. 
18. 1933-1943. Foli. Índex14. 
19. 1944-1961. Foli. Índex. 

Manquen els anys 1650-1696. 
Hi ha llibretes d 'enterraments, 1811 i 1879-1882. 

2.1.5. MATRIMONIS 

l. 1581-1706. Foli. Pèssim estat. 
2. 1707-1765. Foli. Estat regular. 
4. 1820-1843. Foli. Índex. Mal estat. 
5. 1844-1851. Foli. Índex. Més de la meitat dels folis en blanc. 
6. 1851-1860. Foli. Índex. 

13. Cf. nota 9 
14. Cf. nota 9 

144 

6 



APHOXIMACIÓ A L'ARXIU PAHROQlJTAL DE SANTA COLOMA DE FAHNERS 7 

7. 1860-1871. Foli. Índex. Pèssim estat. 
8. 1873-1885. Foli. Índex. Pèssim estat. 
9. 1885-1912. Foli. Índex. Pèssim estat. 
11. 1918-1939. Foli. Índex15. A partir d'aquest llibre, el model de pa1tida és 
imprès. 
12. 1940-1961. Foli. Índex. 
13. 1961-1975. Foli. Índex. 
14. 1975-. Foli. Índex. 

Manquen els llibres 3 (1765-1819) i 10 (1912-1918). 
Es conserven els expedients matrimonials des de 1939 i esborranys diversos. 

2.2 CERTIFICATS 

Actes de baptisme, il.legítims, fe de solteria, consentiment per a matrimoni, 
trasllat de cadàvers, en especial a partir de 1939. 

2.3 ORDINARIS 

- Llibre de visites del Pelegrí de Tossa de Mar, 1940-1992; i a pa1tir de 1993. 
- Llibre de visites pastorals, 1943-1951. 

3. Administracions autònomes 

3.1 COL.LEC! PARROQUIAL NENS (Germans de les Escoles Cristianes). 

- Protectors del col.legi, 1923-1940. 
- Llibre de comptes, 1927-1936. 
- Informe del col.legi, 1960. 
- Llibre d'actes del Patronat Parroquial, 1939-1944. 
- Escriptures de propietat del Patronat, 1930. 

15. Cf. nota9 
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3.2 HOSPITAL 

- Llibre de comptes, 1898-1942. 

3.3JUNTA LOCAL DEL PATRONAT PER A LA REDEMPCIÓ DE PENES PELTRE
BALL (hi participa l'ajuntament). 

- Llibre d'actes, 1942. 

3.4 HEREUS DE CONFIANÇA 

- Mercè Iglesias, 1896-1950. 
- Dolors Font Mas, 1880-1917. 

B. COMUNITAT DE PREVERES 

l. Govern 

- Còpies d 'acords i correspondència, 1907-1957. 
- Sermons, a partit de 1939. 

2. Fundacions 

- Comunitat de preveres: llibreta de comptes 1914-1933 i 1934-1979, per a 
aniversaris, culte i misses. 
- Fundació de diversos aniversaris: llibreta de comptes 1934-1979. 
- Pilar Arnat: llibreta de comptes 1972-1979, per al foment de la pietat en els 
obrers i per a misses. 
- Joan Bofill Galtes: llibreta de comptes 1934-1979, per a un ofici. 
- Tomàs Barrera Verdaguer: llibreta de comptes 1923-1979, per a misses. 
- Rita Bertrana: llibreta de comptes 1955-1979. 
- Antònia Corominas: llibreta de comptes 1928-1979; 1940-1979; 1934-1979; i 
1934-1979. Per A la novena de Sant Salvador, exercicis espirituals, Conferència 
de Sa~t Vicenç, obres piadoses, etc. 
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- Josep Corominas: llibreta de comptes 1955-1979. 
- Rv. Crous: llibreta de comptes 1961-1979. 
- Rv. Pere Dalmau Sala: llibreta de comptes 1929-1979, per a misses. 
- Rosa de Fonsdevila: llibreta de comptes 1940-1979, per a misses. 
- Assumpció Granell: llibreta de comptes 1948-1979, per a misses. 
- Mercè Iglesias: llibreta de comptes 1896-1950, per a funcions diverses. 
- Loreto Marcé: llibreta de comptes 1969-1979, per a misses. 
- Rv. Miquel Massaguer: llibreta de comptes 1907-1979, per a la Conferència 
de Sant Vicenç. 
- Dolors Mundet Vilallonga: llibreta de compt·~s 1905-1979, funcions de l'altar 
del Sagrat Cor; llibreta de comptes 1911-1916, 1927-1943 i 1944-1979, per als 
pobres. 
- Maria Planas de Farnés Riera: llibreta de comptes 1934-1979, per a la cele
bració d'una Hora Santa el primer divendres de mes. 
- Francesca Puigvert: llibreta de comptes 1935-1979, per a misses. 
- Baldomer Segarra - Carme Alemany: llibreta de comptes 1924-1979 i llibreta 
1940-1979. Fundacions per a auxili de l'hospital, per a la Conferència de Sant 
Vicenç i per a misses. 
- Teresa Salvador Sivilla: llibreta de comptes 1925-1979, per a misses. 
- Rv. Joan Simon: llibreta de comptes 1919-1979, per a misses. 
- Maria Tauler: llibreta de comptes 1952-1979. 
- Carme Turon: llibreta de comptes 1950-1979, per a misses. 
- Manuel Vazquez de Castro: llibreta de comptes 1925-1979, per a misses. 
- Francesca Vallicrosa: llibreta de comptes 1934-1979, per a misses. 
- Narcisa Verdaguer Grau: llibreta de comptes 1940-1979, per a misses. 
- Ramon Verdaguer: llibreta de comptes 1908-1979. A favor dels malalts 
pobres de l'hospital. 
- Consol Vidal Frigola: llibreta de comptes 1952-1979. 

- Actes de fundacions i rebuts (1898-1945). 
- Llibre registre de la fundació de misses (1919-1939). 
- Llevador de rendes de fundacions, 1807-1851. 
-: Fundacions d'aniversaris, segle XVIII. 
- Estat general de les pensions de censals, 1817. 
- Còpies notarials de creació de censals , segles XVIII-XIX. 
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3. Beneficis 

- Benefici de les ànimes, segles XVII-XIX. Inclou escriptures notarials de la 
creació de censals i fundació de misses. 
- Benefici de Sant Salvador d'Horta, 1950-1954. 
- També te nim constància de l'existència dels beneficis del Sagrat Cor de 
Jesús, de la Mare de Déu del Roser i de Sant Miquel. 

4. Altres 

- Llibre del Bací, 1914-1940, 1941-1950, 1951-1956, 1957-1977. 
- Misses manuals, 1928-1943, 1944-1951. 
- Distribució de misses , 1927-1931 , 1942, 1945-1953, 1953-1957, 1945-1958 i 
1939-1979. 
- Comptes dels funerals, 1942-1953, 1954-1967. 

C. ASSOCIACIONS PIETOSES DE FIDELS 

l. Congregació de la Mare de Déu dels Dolors (amb capella pròpia). 

- Llibre dels congregants, 1946-1958 (en català). 
- Comptes dispersos dels segles XVIII i XIX. 
- Llibre de comptes, 1931-1973. 

2. Confraria del Santíssim Sagrament (erigida en 1638). 

- Llibre de confrares, 1955-1956. 
- Llibreta de comptes, 1940-1977. 
- Llibre de les Quaranta Hores , 1931-1953 i 1931-1964. 

3. Confraria del Roser (amb altar propi). 

- Llibre de confrares, 1946-1956. 
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- Llibreta de comptes, 1903-1927. 

4. Confraria de la doctrina cristiana 

- Llibre de la confraria, 1941-1956. Conté els estatuts i la llista de nens i nenes 
examinats de catecisme. 
- Llibre de comptes, juntes i confrares, 1905-1959. 
- Exàmens de catecisme, 1949-1956. 

5. Confraria de la Mare de Déu del Carme 

- Llibre cie confrares i estatuts, 1939-1964. 
- Llibreta de comptes, 1941-1966. 

6. Apostolat de l'oració (fundat en 1877). 

- Llibre d'associats, 1939-1956. 
- Correspondència, 1946-1955. 

7. Filles de Maria (constituïda en 1881). 

- Llibre cie comptes, 1918-1966. 

8. Associació Sagrada Família per a la visita domiciliària (fundada en 
1946, en record de la Santa Missió). 

- Llibre d'associats, 1947-1956. 
- Llibreta cie comptes, 1947-1966. 

9. Obra pontifícia de la propagació de la fe. 

- Llibre d 'associats, 1942-1953. 
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10. Conferència de Sant Vicenç de Paül (dones) 

- Llibre d'actes, 1861-1888, 1885-1886, 1889-1891, 1888-1901 i 1941-1946. 
- Llibre de repartiment d 'ajuts a famílies necessitades, 1861-1866, 1941-1946. 
- Llibreta del pa dels pobres, 1939-1979. 

11. Acció Catòlica 

Aspirants 
- Llibre d'actes, 1941-1948. 
- Llibre de comptes, 1942-1948. 
joves 
- Fitxes i llistes de socis, 1945. 
- Correspondència, 1941-1945 (inclou factures). 
- Correspondència vocalies de pietat i caritat, 1940-1945. 
- Secretaria de propaganda i espectacles, 1941-1945. 

Homes 
- Llibre d'actes, 1940-1950. 
- Correspondència i factures, 1939-1951. 

Dones 
- Llibre d'actes, 1939-1953. 
- Correspondència, 1941-1949, 1950-1958. 
- Campanya de Reis, 1942-1958. 

Biblioteca 
- Llibre registre de llibres, 1940-1945. 

Cal esmentar una carpeta d'informació d'espectacles i lectures (1944-1946) 
de la Federació Catòlica de pares de família; i un plec de la Unió Diocesana 
de Dones Catòliques (correspondència i associades, 1935-1936; i comptes de 
la Campanya de Reis, 1928-1931). Llibreta d'exercicis espirituals, 1940-1948. 
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D. ARXIPRESTAT DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

- Llibreta de culte i clerecia, 1932-1935. 
- Llibre de confirmació de la celebració de misses de la Germandat de 
Sufragis, 1939-1951. 
- Informe de les cases rectorals de l'Arxiprestat, 1940. 
- Llibres d'actes de les conferències teològico-morals, 1940-1955 i 1956-1965, 
amb la participació de les parròquies: Santa Coloma de Farners, Brunyola, 
Castanyer, l'Esparra, Riudarenes, Sant Miquel de Cladells, Sant Pere Cercada i 
Vallcanera. 

E. ALTRES FONS 

A causa de l'ocupació de la Casa d'Acció Catòlica per l'aviació republicana 
durant la guerra civil, es conserva un llibre índex de disposicions militars; 
1933-1936. 

L'Arxiu Parroquial de Santa Coloma de Farners acull la documentació de la 
parròquia de Sant Pere Cercada a partir de 1939 (llibres sacramentals, funda
cions, etc). 

És d'interès un lligall que fa referència a la capella de Bellver, la seva 
donació i el funcionament com a hospici dels franciscans de Sant Salvi de 
Cladells 0691-1824). 

Hi trobem un plec de circulars impreses 0816-1817) de l'intendent de 
Girona dirigides a l'Ajuntament de Santa Coloma. 

Procedent del qui fou rector de la ciutat, Francesc Rabassa Arigós, es con
serven les còpies dels treballs presentats al "Certamen Histórico" celebrat amb 
motiu del Mil.lenari de Santa Coloma 0950); i els esborranys del llibre que 
publicà, juntamentamb Josep M. Millàs Vallicrosa titulat, Historia de Santa 
Coloma de Farnés y su comarca 0951). 

Hem localitzat una còpia mecanografiada dels estatuts de la Societat de 
Socors Mutus de Sant Salvador d'Horta 0952). 
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F. COL.LECCIONS ESPECIALS 

- Impresos d'activitats parroquials, goigs, estampes de tota mena, recordatoris 
i altres. 

G. HEMEROTECA 

- Butlletí Oficial Eclesiàstic del Bisbat de Girona l Butlletí de l'Església de 
Girona: 1856-1869, 1878-1903, 1924, 1935, 1939-1993; i fragments dels anys 
1907, 1917/ 1922 i 1928. 
- Full Parroquial de Santa Coloma: 1933-1936, 1939-1964, 1971-1975 i 1978-
1993. 
- Revista Sant Salvador d'Ho1ta (la Bisbal E.): 1947-1957. 
- Altres revistes de temàtica religiosa d'àmbit general a partir de l 939 i abun-
dants retalls de premsa diària. 

H. BIBLIOTECA 

- Biblioteca de llibres de temàtica religiosa (ss. XVIII-:X:X:). 
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LES DEFUNCIONS A SÚRIA DE 1683 A 1716 

Josep Reguant i Agut 

Descripció del manuscrit 

Aquest estudi està basat en un llibre de defuncions que es conserva a 
l'arxiu de la parròquia de Sant Cristòfol de Súria. És el més antic que tenen i 
gairebé l'únic d'abans del 1936. 

Enquadernat en pergamí, diu al llom en tinta negra: 1683-1720; i a la tapa: 
òbits 1683-1720. 

Té una mida de 15 X 21'5 cm., essent la solapa posterior més llarga que la 
de la tapa, la qual serveix per a tancar el llibre. 

La primera pàgina porta el núm. 7, i de la pàgina 44 passa a la 47; a partir 
la 51 no estan numerades. 

La primera inscripció porta data de 26 de setembre de 1683 i correspon a 
la defunció de Cristòfol Quinquer. 

L'última inscripció porta data de 22 de desembre de 1716 i correspon a la 
defunció d 'Antoni Camprubí. 

Les inscripcions són fetes totes amb el mateix esquema. Es deixen dos 
marges de 3'5 cm. a dreta i esquerra de la inscripció central. El marge de 
l'esquerra serveix per a anotar-hi el nom del difunt, si és albat i si s'ha pagat 
el dret de terratge. Al marge dret hi consten els diners que s'han pagat per les 
funcions religioses fetes per al descans de l'ànima del difunt. 

En total hi ha 148 fulls que corresponen a 296 pàgines, de les quals s'han 
extret 590 fitxes que corresponen a 587 defuncions. 

Tot el manuscrit és escrit en català. 

Defuncions segons l'estat civil 

Les categories d'estat civil que hem fet servir aquí són les mateixes que 
trobem en el manuscrit i són les següents: 

- albat: menor de 7 anys , encara que hi ha set inscripcions de nens majors 
d'aquesta edat: un de 8 anys, quatre de 10 anys i dos de 12. 
- fadrí: home en edat de casar-se; 
- donzella: dona en edat de casar-se; 
- casats; 
- vidus; 
- sacerdots. 
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Albat Fadrí D:l12.ella Casats Vidus Sacerdots No consta 

H D H D H D H D 

136 146 27 18 l 36 2 46 3 124 48 

282 37 48 172 

% % % % % % % 

23,16 24,87 4,59 3,06 0,17 6,13 0,34 7,83 0,51 21,1 8,1 

48,03 6,2 8,17 29,2 

La primera conclusió que es treu en revisar les dades que aquest manuscrit 
ens proporciona és que la mortalitat infantil era molt alta, gairebé el 50 %. O 
sia, la meitat dels nascuts moria abans d 'arribar als 7 anys. 

Defuncions segons els anys i els mesos de l'any 

Els anys que registren menys defuncions són el 1683, ja que les anotacions 
comencen pel setembre, i els anys 1715 i 1716, que són els darrers. Pot ser 
una conseqüència de la guerra de Successió? 

Nombre de defuncions registrades en cada any: 

1683: 5 
1684: 14 
1685: 17 
1686: 13 
1687: 8 
1688: 14 
1689: 14 

1690: 6 
1691: 18 
1692: 17 
1693: 25 
1694: 16 
1695: 14 
1696: 19 

1697: 15 
1698: 10 
1699: 12 
1700: 14 
1701: 27 
1702: 12 
1703: 19 
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1704: 16 
1705: 10 
1706: 32 
1707: 27 
1708: 28 
1709: 19 
1710: 24 

1711 : 25 
1712: 38 
1713: 20 
1714: 25 
1715: 6 
1716: 8 
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La mitjana de defuncions anuals és de 17. Els anys que es produeixen més 
defuncions són els compresos entre 1706 i 1714. Es una conseqüència de la 
guerra? 

Nombre de defuncions ocorregudes en cada mes i separades entre albats i 
adults: 

albats adults total albats adu lts total 

gener 21 39 60 juliol 36 18 54 
febrer 16 23 39 agost 46 24 70 
març 18 24 42 setembre 26 32 58 
abril 7 24 31 octubre 28 30 58 
maig 15 21 36 novembre 22 25 47 
juny 18 17 35 desembre 29 28 57 

total 282 305 587 

Els mesos que es produeixen més defuncions és quan fa més calor: juliol i 
agost o quan fa més fred , el gener. A la primavera- abril, maig, juny- és quan 
hi ha menys defuncions. 

Defuncions d'albats segons l'edat 

El nombre total de defuncions d'albats és de 282, dels quals 140, o sia el 
50 %, consta l'edat de defunció. 

l dia 23 - 16'43 % 4 anys 5 - 3'57 % 
7 dies 11 - 7'85 % 4'5 anys 2 - 1'43 % 
l mes 11 - 7'85 % 5 anys 4 - 2'86 % 
3 mesos 13 - 9'28% 5'5 anys l - 0'71 % 
6 mesos 11 - 7'85 % 6 anys 2 - 1'43 % 
l any 10 - 7'14 % 6'5 anys 2 - 1'43 % 
1'5 anys 9 - 6'43 % 7 anys 3 - 2'14 % 
2 anys 13 - 9'28 % 8 anys l - 0'71 % 
2'5 anys 5 - 3'57 % 10 anys 4 - 2'86 % 
3 anys 6 - 4'28 % 12 anys 2 - 1'43 % 
3'5 anys 2 - 1'43 % 
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Com es pot comprovar, la màxima mortalitat es produeix en el primer dia 
de vida i, si hi sumem els primers dies, la mortalitat arriba al 25 %. Les causes 
podrien ser la manca d 'higiene i de coneixements mèdics. 

Causes de les defuncions 

En el manuscrit no consten les causes de les defuncions , però a vegades hi 
ha anotacions per les quals es pot esbrinar, encara que no amb tota seguretat, 
la causa que va produir la mort. 

Com a causes segures de defunció només podem presentar les següents: 

- escopetada (consta així en el manuscrit): 
•Joan Quer, dit lo mujich, lo mataren al Miracle d'una escopetada el 16 de 

gener de 1697. 
• Lluís Fàbrega, fadrí , 24 de maig de 1697. 
• Josep Duacastella, mort d'una escopetada a Castelltallat, 9 de desembre de 

1700. 
•Josep Reguant de Torramalus, 15 de maig de 1706. 
• Diego Fernandez, 26 de setembre de 1707. 

- feridura: 
• Anna Maria, muller de Joan Lladó , pagès, 4 de desembre de 1708. 
• Miquel Camprubí, fadrí, 14 de gener de 1709. 

- suïcidi: 
• Maria, precipitant-se per la finestra més alta de les Comes, 11 de gener de 

1709. 
- ofec: 

• Maria Torruella, ofegada en una bassa, 22 de maig de 1706. 
- ferit al cap: 

* Miquel Janer, 25 de desembre cie 1691. 

També ens hem trobat amb anotacions que, encara que no ens diguin la 
causa cie la defunció, ens indiquen l'estat del malalt en produir-se l'òbit: 

- mort repentinament: 
• Madrona Gras cie la Closa, 4 d'abril cie 1688. 
• Francesc Reguant cie Torramalus, 29 cie novembre cie 1694. 
• Pere Gardella cie nació francesa, 14 cie novembre de 1695. 
• Jaume Quer, 18 cie desembre cie 1696. 
• Caterina Vila, donzella, 15 de novembre cie 1698. 
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• Elisabet Palà, viuda, 14 de desembre de 1706. 
• Antoni Camprubí, pagès, 22 de desembre de 1716. 

- mo1t per causa de Ja guerra: 
• Pere Joan Ribera, pagès, 14 de gener de 1714. 
• Francesc Vilardaga, fadrí , 16 de gener de 1714. 
• Joan Vilardaga, fadrí, 16 de gener de 1714. 
•Salvador Teixidor, pagès, 16 de gener de 1714. 
•Josep Arnal, pagès, 20 de gener de 1714. 
*Joan Riera, pagès, mort l o 2 anys abans a Moià, 4 de desembre de 1715. 

- sense viàtic per no estar en disposició de rebre'l: 
•Joan Elen, bover, 2 de febrer de 1685. 
• Joan Sorribas, fadrí, 14 de desembre de 1685. 
• Maria, viuda de Joan Costafreda, 29 de gener de 1689. 
• Maria Castellà, 8 de setembre de 1689. 
• Catarina, muller d 'Antoni Duran, 30 de setembre de 1695. 
• Maria Moliner, 13 d~ juliol de 1708. 

- sense viàtic per tenir fàstics ("ascos"): 
• Elisabet Padró, 10 de gener de 1684. 

- sense viàtic per deliri: 
•Joan Torras, fadrí, pagès, 23 d'octubre de 1701. 

- han rebut solament extrema unció: 
• Cristòfol Pla, 23 de novembre de 1703. 
•.Josep Lladó, 11 d'abril de 1704. 
• Maria Coll, viuda, l d 'octubre de 1707. 

- mo1t sense cap sagrament: 
• Joan Quer, albat de 10 anys, 21 de novembre de 1711. 

- han rebut solament el sagrament de la penitència: 
• Maria Gonfaus, viuda cie Ramon Janer, 24 cie febrer de 1699. 
• Francesc Cortès i Salipota, 6 cie febrer cie 1714. 

- espasme: 
• Agnès Gras, donzella de Ja Closa, l de febrer de 1691. 

- havent perdut paraula: 
• Caterina Quer del Samuntà, 22 cie setembre de 1691. 
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- cos d'una dona mig consumit i que no reconegueren, fou enterrat el dia 22 
de març de 1694. 

- minyó de 10 o 12 anys trobat mort prop de la riera d 'Hortons, portava un 
vestit blanquinós molt dolent, enterrat el dia 23 de desembre de 1711. 

- accident: 
• Francesc Tort, moliner, 18 de gener de 1712. 

- portant-lo a l'hospital de Manresa: 
•Ramon Janer, 26 de desembre de 1695. 

En alguns casos podem imputar la causa de la mort a complicacions deri
vades del part, tant per la mare com pel fill. Ja que la mare i el fill moren en 
pocs dies de diferència: 

- Josep Pla, albat, de 8 dies, mor el 30-IX-1695 i la seva mare mor el 3 
d'octubre següent. 

- Eulària Claret, muller de Francesc Claret, mor el 26-VIII-1708 i la seva filla, 
Francesca, tres dies després. 

- Josep Duarn, albat, mor el 20-X-1713 i la seva mare el 5 de novembre 
següent. 

De vegades trobem que dos germans moren el mateix dia, o amb pocs 
diesde diferència, i per això podríem deduir que són bessons: 

- Maria Sorribes mor el 15-XII-1701 i el seu germà, Cristòfol, dos dies més tard. 
- Joan Vila mor el 6-VIII-1703 i el seu germà el dia 25. 
- Els germans Teresa i Josep Portí van morir el 18-VII-1706. 
- Els germans Teresa i Francesc Barri van morir el 24-III-1708. 
- Joan Duran i la seva germana van morir el 10-XI-1713. 

Hàbitat 

Generalment a les inscripcions de defunció no hi consta l'adreça del 
difunt, però en alguns casos és citat el nom de la casa. 

Aquí veurem les cases que se citen, la gent que hi vivia i, si pot ser, a què 
es dedicava'. 
- Balaguer del Porxo (actual casa del carrer de Sant Climent, núms. 8-10; 
coneguda per cal Sastrunyo): 

• Maurici Balaguer, casat amb Eulària, el seu fill Josep mor el 31 de maig de 
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1700 a l'edat de 4 anys. El dia 19 de juliol de 1704 se'ls mor una filla anome
nada Eulària. En Maurici Balaguer va morir el dia 5 d'octubre de 1708. 
- Balaguer del Samuntà (el lloc conegut per Samuntà actualment consta de 
quatre cases de pagès cap de les quals no porta el nom de Balaguer): 

• El dia 15 de setembre de 1692 es va· morir Josep Balaguer, fadrí, pagès i 
amo del mas Balaguer. Mariàngela Portella, filla de pares desconeguts i afilla
da en aquesta casa morí el 31 de gener de 1702. 
- Balaguer de Tordell (casa de pagès coneguda actualment pel nom de 
Tordell): 

• Lluís Balaguer va morir el dia 23 de setembre de 1696, la seva dona va 
morir el dia 10 de febrer de 1699; a l'enterrament del marit hi van assitir nou 
sacerdots i al de la muller, dotze. Víctor Balaguer va morir el 29 d'agost de 
1706. Bonaventura Balaguer va morir el 22 de maig de 1709 i una filla seva i 
de Francisca va morir l'endemà del naixement, el dia 24 de desembre de 
1709. 
- Barraca del castell (se'n desconeix la ubicació): 

• El dia 18 de desembre de 1686 va morir Francisca Salernou, va ser enterra
da al fossar de la casa de Jaume Alsina i l'ofici d'enterrament va ser gratis "et 
amare dei". 
- Barraca del Clos (se 'n desconeix la ubicació): 

•Joan Pujol va ser enterrat al fossar dels forasters el dia 13 d'agost de 1684. 
- Barraca del Gaudó (desconeguda amb aquest nom; podria ser cal Gaudó?): 

•Jacint Iglesias, masover, va morir el dia 5 de juny de 1690. 
- Barraca del Lladó (construcció actualment en runes): 

• Maria, filla de Ramon Janer i de Maria, d 'un any, va morir el dia 10 de 
setembre de 1688. 
- Barraca de la Vilella (desconeguda amb aquest nom; podria ser Mas 
Vilella?): 

• Maria Vilella, viuda, va morir el dia 11 de juliol de 1692. 
- Castell: 

•Josep, fill de Marcel Ferrer i Elisabet, masovers del castell, de tres mesos i 
mig, va morir el dia 11 de juny de 1686. Una altra filla, Celdònia, d 'un any, va 
morir el dia 15 de juliol de 1691. El pare, Marcel Ferrer, va morir el dia 2 de 
setembre de 1692. 
- Claret ·cpodria ser la casa coneguda per cal Bató): 

• Aquesta casa surt com a propietària d'un fossar en què hi van enterrar un 
albat que vivia al mas Miralles. 
- La Closa de Cererols (actualment en runes): 

• Madrona Gras, morta el dia 4 d 'abril de 1688. Agnès Gras , donzella, morta 
eldia l de febrer de 1691. Albat d'un dia, fill d'Andreu Gras i de Maria, mort 
el 25 de març de 1695. Rosa , albat, d 'un any, germana de l'anterior, morta el 
13 de desembre de 1700. Joan Gra~ morí el 28 de febrer de 1703 i en el seu 
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testament, fet el 19 de juny de 1701, en poder del vicari Valentí Solà, institueix 
un aniversari perpetu a celebrar el dia de sant Marc a la capella de Cererols, 
deixant la quantitat de 15 lliures. Marc, albat, fill d 'Andreu Gras i de Maria, va 
morir el dia 7 de setembre de 1703. Maria, muller del pagès Andreu Gras va 
morir el dia 18 de desembre de 1711. 
- Les Comes de Cererols (actualment habitat): 

• Victòria, albat, d 'un dia, fill de Bartomeu Comes i de Victòria, morta el dia 
6 de juliol de 1688. El Dr. Bartomeu Comes va morir a Barcelona el dia 24 de 
juny de 1699, el seu cos va ser traslladat a Súria i enterrat amb l'assistència de 
vint sacerdots. Joan Comes, fadrí, va morir el 6 d'octubre de 1707. Bartomeu 
Comes, mort el 3 de novembre de 1707. Josep Vinyes, pastor de les Comes, 
va morir el dia 28 de gener de 1709. Maria es va tirar per la finestra més alta 
de les Comes el dia 11 de gener de 1709 i va ser enterrada "amore dei". 
- Costafreda (mas actualment en runes): 

• Magí Selles, albat, va morir el 14 d'agost de 1684. Agnès Vinyes, masovera, 
va morir l'l de març de ¡691. 

- Lladó de Cererols (actualment habitat i conegut per cal Lladó Vell): 
• Jaume Lladó, va morir el 29 de desembre de 1703. Anna Maria, muller de 

Joan Lladó, va morir el dia 4 cie desembre cie 1708. 
- Mercadal: Aquesta casa surt com a propietària d'un fossar. Actualment se'n 
desconeix la localització . 
- Miralles (actualment se'n desconeix la localització): 

* Maria Agnès, albat, d 'un mes i mig, fi lla cie Pere Joan Ribera, pagès, i de 
Madrona, va morir el dia 19 cie març cie 1687. 
- El Muntet (mas actualment en runes): 

• Josep Salernou, albat, de 5 anys, mort el dia 10 cie gener cie 1684. Joan , 
albat, cie 6 dies, fill de Joan Salernou i cie Maria va morir el 10 d 'abril cie 1697. 
Joan, albat cie 2 anys, fill cie Joan Moliner i cie Maria, va morir l'l cie setembre 
cie 1709. Albat, fill de Mariana Puig, masover, i cie Teresa, va morir el 26 cie 
juliol cie 1713. 
- El Pi (mas actualment conegut per Cortès del Pi): 

• Maria Cortès, viuda del Pi, morta el 22 cie març cie 1689. Francisca, albat 
d'un any, filla cie Josep Cortès del Pi i de Filícula. 
- Cal Pla (nus enderrocat, estava on ara hi ha el carrer cie Barcelona): 

• Joan Salernou, pagès, mort el 14 cie febrer cie 1712 va ser enterrat en e l 
fossar d'aquesta casa. 
- La Pobla (mas actualment en runes): 

• Elisabet Padró morta el 10 de gener cie 1684. Magí Riera, masover, mort el 
12 cie gener cie 1684. Carles, albat d'un any, fill cie Maties Padró, moliner, i cie 
Marianna, mort el 3cl'abril cie 1687. Jacint Alzina, masover, mort el 5 cie gener 
de 1702. 
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- Quer de mitja costa (casa situada a l'actual carrer de sant Cristòfol): 
• Maria, albat, de 4 anys, filla de Mariana Quer, pagès, i de Francisca, morta 

el 9 de setembre de 1685. 
- Quer de Santa Maria (se'n desconeix l'actual ubicació) 

•Josep Quer, mort el 5 de juny de 1693. 
- Quer de Samuntà (mas actualment habitat): 

• Catalina Quer, morta el 22 de setembre de 1691. Maria, viuda de Rafael 
Quer, morta el 17 de maig de 1710. Joan, albat de 10 anys, fill de Rafael Quer 
i deMaria, mort el 21 de novembre de 1711 . 
- Quinquer (casa situada a la plaça Major i que avui es coneix amb el nom 
de Socarró): 

•Magdalena Ferrer, masovera, morta el 15 de maig de 1692. 
- Reguant del Molí (mas actualment habitat): 

• Maria, albat de 2 dies, fill de Cristòfol Reguant i de Maria, mort el 10 de 
març de 1685. Joan Antoni, albat de 7 anys, fill de Joan Reguant i de Maria, 
mort el 24 de novembre de 1688. Maria, muller de Joan Reguant, morta el 9 
de desembre de 1705. Antoni, albat, fill d'Antoni Reguant i de Maria, mort el 
2 de juny de 1709. Agnès, albat, filla d 'AntoniReguant i de Maria, pagesos, 
morta el 24 de juny de 1714. Joan Reguant, pagès, mort el 21 de gener de 
1712. 
- Reguant de Santa Maria (casa situada a la colònia Santa Maria i coneguda 
amb el nom de cal Sendic): 

•Joan, albat, de 5 anys, fill de Joan Reguant, pagès, i de Caterina, mort el 12 
d'agost de 1692. Josep, fill de Joan Reguant, pagès, mort el 5 d'abril de 1712. 
Joan Reguant, pagès, mort el 23 d'agost de 1712. 
- Reguant de Torramalus (se'n desconeix la ubicació) 

• Al matrimoni format per Josep Reguant i Maria se'ls van morir quatre fills: 
Maria, albat, de 9 mesos, 1'11 d'agost de 1691; Maria, albat, de 5 anys, el 8 de 
setembre de 1700; Isidre, albat, el 13 de desembre de 1702; Maria Agnès, 
albat, el 26 de gener de 1704. Francesc Reguant, fadrí, mort el 9 de setembre 
de 1694. Josep Reguant va morir violentament el 15 de maig de 1706. Antoni 
Joan Reguant, estudiant, morí el 14 d'octubre de 1708. Maria, viuda de Josep 
Reguant, morí el 5 de desembre de 1714. Josep, albat, fill de Víctor Reguant i 
de Maria, morí l'l d'agost de 1715. 
- Riera de Cererols (mas actualment habitat): 

• Isabel Riera, albat, de 2 anys, mort el 12 d'agost de 1684. 
- Sivila del lloc (se'n desconeix la ubicació): 

•Joan Sivila, albat, de 4 mesos, mort el 6 d'agost de 1684. Joan, albat, fill de 
Joan Sivila i de Maria, mort el 17 de setembre de 1703. 
- Sivila del peu de la costa (se'n desconeix la ubicació): 

• Isabel Sivila, viuda, morta el 26 d'octubre de 1686. Albat de 2 dies, fill de 
Jaume i de Francisca, mort el 8 de gener de 1696. Esperança, albat, de 2 anys 
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i 4 mesos, germana de l'anterior, va morir el 21 d'agost de 1699. Cristòfol 
Sivila, fadrí, pagès, mort l'l de gener de 1704. 
- Sivila de la Pleta (podria ser la casa que avui coneixem amb el nom de cal 
Viola?): 

•Jaume Sivila, àlies Musquet, va morir el 14 d'octubre de 1707. 
- Sivila del porxo (casa coneguda avui amb el nom de cal Castilla): 

•Josep Sivila, mort l'l d'abril de 1693. Margarida, albat, de 9 mesos, filla de 
Josep Sivila i de Mariàngela, pagesos, va morir el 19 de juliol de 1694. 
- Sivila de la Roca (casa avui coneguda amb el nom de can Sivila): 

• Pere, albat de 2 anys, fill de Cristòfol Sivila, pagès, i de Maria, va morir el 5 
d'octubre de 1688. Celdònia, albat, de 13 dies , fill del sastre Joan Munt, és 
enterrada en el fossar d'aquesta casa el dia 24 de març de 1694. Caterina Vila, 
donzella, enterrada en el fossar d'aquesta casa el dia 15 de novembre de 
1698. Cristòfol Sivila, mort el 30 de març de 1701. Maria Sivila, morta l'l de 
juliol de 1703. Jerònima Mercadal, viuda, enterrada en el fossar d 'aquesta casa 
el 7 de setembre de 1711. 
- Soler (casa situada a la plaça Major): 

•Maria Soler, morta el 20 de maig de 1689. 
- Can Torras (mas avui habitat): 

• Joan Elen, bover de can Torras, mort el 2 de febrer de 1685. Gabriel 
Torras, amo i hereu del mas Torras, mort el 6 de març de 1687. Maria, afillada 
a CanTorras, morta el 10 de juny de 1708. Ramon Torras, fadrí, mort l'l de 
gener de 1710. Ramon Subirana, fadrí, pagès, habitant de can Torras, mort el 
12 d'abril de 1711. 
- Torruella (mas avui en runes): 

• Josep Torruella, amo i hereu del mas Torruella, mort el 29 de setembre de 
1691. 
- Vilella (mas avui habitat): 

• Maria Castellà, enterrada en el fossar dels seus, això és de la casa d'Antoni 
Vilella, el dia 8 de setembre de 1689. · 

Sobrenoms 

No en surten gaires, vuit en total, i només un és encara avui vigent perquè 
dóna nom a un mas enderrocat: és el cas del Muntet, que es citat com a àlies 
de Joan Mernou, mort el 12 de juliol de 1703. 

Els altres àlies que surten citats són els següents: 
- Perotet: Maria Claret, morta el 22 de setembre de 1685. 
- Catalina Claret, viuda, morta el 21 d'abril de 1688. 
- Francesc Claret mort el 7 de maig de 1694. 
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- Mercè: Bartomeu Carnicer, pobre, mort el 14 d'abril de 1685. 
- Cuca: Joana Alzina, viuda, morta el 21 de setembre de 1688. 
- Xandra: Maria Bosch, morta el 8 de maig de 1691. 
- Planas: Mariàngela Santa Maria, morta el 9 de març de 1694. 
- Mujich: Joan Quer, mort el 16 de gener de 1697. 
- Musquet: Jaume Sivila de la Pleta, mort el 14 d 'octubre de 1707. 

Població activa 

De les 590 fitxes fetes del manuscrit, només en 136 consta l'ofici a què es 
dedicava el difunt, o el pare del difunt; això representa el 23 % 

Agrupant els oficis per sectors ens dóna el següent resultat: 

- sector primari: total , 103 persones, 75'73 % 
• pagesos: 93 
•masovers: 8 
•bover: l 
•pastor: l 

- sector secundari: total, 21 persones, 15'44 % 
• teixidors de lli: 6 
• moliners: 3 
• sastres: 3 
• ferrers : 2 
•corders: 2 
• fusters : 2 
• paraire: l 
• serrador: l 
• mestre de cases: l 

- sector terciari : total, 12 persones, 8'82 % 
•soldats: 4 
•pobres: 4 
• vagos: 2 
•porter: l 
• estudiant: l 
• cirurgià: l 
• traginer: l 
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De les 136 persones de les quals consta el seu ofici, només 5 (3'6 %) són 
dones: 3 masoveres (42'8 o/o dels masovers) i 2 pobres (50 o/o dels pobres). 

Parròquia 

Els sacerdots que surten citats al llarg dels trenta-quatre anys a què s'estén 
el llibre de defuncions són els següents: 

- Joan Bta. de Pinyana i Montfort, rector de Súria (documentat en 1674, en les 
obres de restauració de l'església de Cererols), mort el dia 6 de gener de 1693; 
el dia 11 de febrer de 1713 els seus ossos són traslladats i sepultats a l'església 
parroquial, "... en lo paviment en lo lloc on fa lo ofertori i té lo cap a 4 ó 5 
pams de les grades del presbiteri". En el manuscrit hi surt, a part del dia de la 
seva defunció i del dia del trasllat dels seus ossos, com a dipositari del testa
ment de Mariàngela Costafreda i Soler, morta el 13 de febrer de 1711, el qual 
data de 8 de novembre de 1692; Margarida Vilaseca, morta l' l de juny de 
1711, el qual data de 17 d'octubre de 1692. 
- Jaume Munt surt com a ecònom i diposüari del testament de Magí Reguant, 
fadrí, mort el 30 de juliol de 1710. En el testament d'Agustí Meya, teixidor de 
lli, mort el 17 de novembre de 1711. Com a rector consta en els testaments de 
Mariana Quer, pagès, mort el 7 de gener de 1712; Mariàngela Ribera, morta el 
15 d'agost de 1712; Joan Bigorra, pagès, mort el 21 d'abril de 1713; Josep 
Camprubí, pagès, mort el 15 de juliol de 1714. 
- Josep Cusí, prevere i ecònom el dia 25 de febrer de 1693 en què va fer tes
tament de Marianna Sallés, que va morir el 18 de març de 1694. Amb la matei
xa titulació surt com a dipositari del testament de Pere Bigorra mort el 18 de 
setembre de 1694. En la defunció d'Antoni Joan Camprubí, mort el 4 de juny 
de 1695 i surt amb el títol de vicari, i així també en la defunció de Llúcia, 
muller de Josep Lladó, mort el 12 de novembre de 1695: Jaume Costa, mort l'l 
d'abril de 1696; Lluís Balaguer de Tordell, mort el 23 de setembre de 1696. 
- Valentí Solà, consta com a vicari dipositari dels testaments de Rafael Quer, 
mort el 8 d'octubre de 1698; Mariàngela Camps, morta el 30 d 'octubre de 
1698, Maria Balaguer, viuda de Tordell, morta el 10 de febrer de 1699; Maurici 
Claret, mort el 26 d'abril de 1699; Beneta Gil, viuda, morta el 25 de setembre 
de 1699; Antoni Duran, mort el 21 de febrer de 1701; Joan Gras de la Closa, el 
qual va fer testament el 19 de juny de 1701 i va morir el 28 de febrer de 1703; 
Ramon Subirana, fadrí pagès, mort el 22 d'abril de 1711. 
- Joan Plexats, vicari; en poder seu hi · ha els testaments de Jacint Alsina, 
masover de la Pobla, mort el 5 de gener de 1702 i Gabriel Encortacans, mort 
el 5 d'agost de 1702. 
- Jaume Comamala, vicari, va rebre el testament de Francesc Camprubí, mort 
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el 10 de novembre de 1703. 
- Celdoni Bertran; el manuscrit diu d'ell: "regint a les hores la cura d 'ànimes 
de Súria "; pren testament a Andreu Gras de la Closa, pagès, mort el 22 de 
desembre de 1711. 
- Pare Lector Fando, "regint la cura d 'ànimes de Súria", pren testament a 
Josep Ribera, pagès, mort el 30 d'agost de 1712. 
- Francesc Badia, vicari, va rebre el testament de Maria Rosa Claret, donzella, 
morta el 26 d 'octubre de 1713. 
- Dr. Bonsich, rector de Súria, pren testament a Maria, viuda de Josep 
Reguant de Torremalus, mort el 5 de desembre de 1714. 
- Francesc Grau, vicari, té el testament de Jacint Serra, fadrí, "vago", mort el 
20 de març de 1716. 
- A 30 de maig de 1706 morí Francesc Claret i en la inscripció de la seva 
defunció hom li dóna el títol de reverend. 
- Magí Costafreda és un prevere que mor el 3 de setembre de 1711 i el seu
testament fou origen d'un enfrontament entre la família Costafreda i el rector, 
Jaume Munt, com després veurem. 

A continuació citem, per ordre cronològic, els sacerdots el temps que 
van estar en actiu: 
- Joan Bta. de Pinyana i Monfort, rector, mort en 1693. 
- Josep Cusí, ecònom de 1693 a 1694 i vicari de 1695 a 1696. 
- Valentí Solà, vicari de 1698 a 1711. 
- Joan Pleixats, vicari en 1702. 
- Jaume Comamala, vicari en 1703. 
- Jaume Munt, en 171 O era vicari i de 1711 a juliol de 1714 és rector. 
- Celdoni Bertran, vicari en 1711. 
- Pare Lector Fando, vicari en 1712. 
- Francesc Badia, vicari en 1713. 
- Dr. Bonsich, rector en desembre de 1714. 
- Francesc Grau, vicari en 1716. 

Francesc Claret i Magí Costafreda van morir a Súria, però no sabem si el 
seu treball apostòlic el van dur a terme aquí. 

El primer rector que trobem és Joan Bta. de Pinyana, mort en 1693, i el 
següent que trobem és Jaume Munt, a partir de 1714. Des de 1693 a 1714 no 
hi havia titular? No va ser nomenat a causa de la guerra? Hi ha un rector i no 
l'hem localitzat? 

Un dels privilegis que tenien els sacerdots catalans era el de rebre testa
ments amb la mateixa autoritat que un notari; així consta que han fet testa
ment 68 persones, de les quals 26 són dones (38'2 %) i 42 homes (61 '8 %): 
- en poder del rector: 18; 
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- en poder dels vicaris: 21; 
- en poder del rector de Sant Mateu: l; 
- en poder del rector de Coaner: l; 
- en poder del notari Gerani Mulet de Cardona: l ; 
- en poder del notari Joan Mas de Santpedor: l; 
- 25 consta que han fet testament però no diu qui el té . 

En molts dels testaments hi ha llegats per a dir misses per a bé de l'ànima 
del difunt i, a vegades, això queda reflectit en el manuscrit. 

Cristòfol Quinquer, mort en 1683, i Margarida Torras, morta en 1686, són 
els qui deixen més diners per al bé de la seva ànima; 50 lliures , a partir 
d 'aquests, i en menor quantitat hi ha: 
- 30 lliures: 3 persones 
- 25 : 3 " 
- 22 : l 
- 20 : 2 
- 15 : 2 
- 14 : l 
-10 : 2 
- 4 persones fan llegats sense que hi constin els diners. 

Els enterraments dels albats eren de dos tipus o preus: 9 sous costava la 
missa resada dels Angels i 11 sous si la mateixa missa era cantada. Aquesta 
missa es deia a l'altar del Roser de l'església parroquial; si l'albat era de l'agre
gat de Cererols, es deia en aquella sufragània. En aquest costum hi ha dues 
excepcions: a Josep Palà, albat, de 23 dies, li fan la missa cantada a l'altar de 
la Pietat el dia 21 de juliol de 1697, i a Maria Torrielles la missa cantada li fan 
a l'altar major per ser el dia dels Reis del 1700. A un albat, per haver estat 
enterrat en DijousSant, no se li diu missa dels Àngels. 

Els preus dels oficis religiosos per als difunts adults són de dos tipus: 
- Ofici senzill o semidoble: 11 sous per cada sacerdot assistent. 
- Ofici doble: 14 .¡;ous per cada sacerdot assistent. 

Al qui no pot pagar se li fa ofici gratis "amare dei": són, en total, 13. En 
aquest cas hi trobem als pobres mendicants i soldats que moren a Súria. 

En els oficis de difunts hi assistien diversos sacerdots: dos és el qui en té 
menys i 22 el qui en té més; aquest és el cas de l'enterrament de l'amo de can 
Torras, Gabriel Torms. 

En els adults, en el moment de la defunció se'ls feia l'enterrament; al cap 
d'un temps, normalment un any, la novena; i al cap de dos anys, el cap d 'any. 
Els tres oficis tenien la mateixa tarifa. Amb el nombre de sacerdots assistents i 
els diners que els pagaven hi consta si aquests sacerdots dinaven a la casa del 
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difunt o no; si no hi havia dinar, el preu de l'ofici s'incrementava en quatre 
sous per capellà. A més d'això també diu si la fanúlia del difunt feia oferta de 
diners i candela en l'ofertori, i a vegades en lloc de diners es donaven coques 
per als pobres. 

L'enterrament del difunt es duia a terme en el fossar de casa seva; si era 
foraster, en el fossar destinat als forasters; i si era pobre, al fossar dels pobres. 

En dos llocs consta que el difunt morí a fora de Súria i allí fou enterrat. 
En cinc casos el difunt morí fora i després el seu cos és traslladat a Súria 

per ésser enterrat. 
Les relacions entre el poble i els sacerdots de vegad~s són problemàtiques 

i, encara que no sabem el problema de fons , s'esbrina per les anotacions que 
trobem. 

El dia 20 de maig de 1713 mo{ Cecília Marquillas, donzella i cunyada de 
Jaume Alzina; en el manuscrit hi ha la següent anotació. "Als 18 i 19 de 
desembre de 1714 se li ha fet la novena y cap de any ab assistencia de quatre 
sacerdots, caritat divuyt sous y un sou per las cocas sens dar dinar; Y per ser 
la dffunta germana de la jova Alzina de Súria, que vuy es la casa mes rica de 
la pª, y no aver volgut lo jau me Alzina major, de que se donas lo diner y can
dela per qferir, com es de estil sols tingan medianas conveniencias; per so no 
ha permes lo Rector que lo sacerdot se giras a fer qfertori a ninguna de la 
Missas per dita novena y cap de any. " 

El dia 5 de setembre de 1711 es va fer l'ofici de cap d'any pel reverend 
Magí Costafreda, i el manuscrit diu : " ... ah dotse sacerdots, caritat set reals y 
sols donaran la tercera part del dinar donant los la escudella y cocas dels 
pobres, ah molta indecencia y menyspreu dels sacerdots ". 

L'enfrontament entre la família Costafreda i el rector, que en aquells anys 
era Jaume Munt, no es va acabar sinó que va anar més lluny, ja que el dia 6 
de febrer de 1714 es va morir Francesc Cortès i Salipota, pagès, i el manuscrit 
diu: " ... rehe solament lo sagrament de la Penitencia per no seri estat atemps lo 
dernes. Als sis de agost 1715 se li ha fet los qficis de enterro ah assistencia de 
deu sacerdots y la presencia del rector, ques trobava arrestat en Vich y plade
jant, principalment per la falsa acusacio o falsa test~ficacio que Magí 
Costafreda y Francisca fill seu (gendre y net respective de dit Cortes y Salipota 
dffunt) avian feta contra dit Rector, avent .furat, falsament que per culpa de 
dit Rector se era mort sensa combregar y estramaunciat lo dit Frch Cortes y 
Salipota ". 

Sembla que l'enfrontament e ntre el rector Jaume Munt i la família 
Costafreda es va resoldre canviant el rector de Súria, ja que pel desembre de 
1714 exerceix com a rector el Dr. Bonsich. 

Referent a l'església, el manuscrit ens dóna una notícia curiosa en la ins
cripció que correspon al cadàver de Josep Gener, fadrí , pagès, mort el 6 de 
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desembre de 1714; diu que va ser enterrat " .. . en lo vas assenyalat per sa casa 
davant la porta fa/sa de la Iglesia ... " 

L'església parroquial va ser reformada i ampliada a mitjans del segle passat 
i per aquestes obres van desaparèixer la tomba del rector Joan Bta. de 
Pinyana i els indicis d'aquesta porta falsa. 

Influències de la guerra de Successió 

La primera notícia que podria ésser una conseqüència de la guerra de 
Successió és la mort de Miquel Janer, que en l'acta de defunció diu: " ... per 
averse ferit per lo cap no dona lloch lo viatic ... "; eren les 5 h del matí del dia 
25 de desembre de 1691. També podria tractar-se d'un suïcidi, ja que poste
riorment no se li féu novena ni cap d'any. 

Del dia 22 de març de 1694 és una inscripció molt enigmàtica però que 
podria tenir relació amb això de que ara parlem; la inscripció diu així: " ... fou 
enterrada un cos d 'una dona lo qual trobaren morta en lo terme de dita 
parròquia la qual no conegueren ni saberen que nom tenia perque judicaren 
que havia dies que era morta y tambe fou visurada per la justícia de Cardona 
lo qual cos estava mig consumit y lo enterri per amor de deu y feran la sepultu
ra en lo vas delsforasters". 

Francesc Reguant de Torramalus, fadrí, va morir el 29 de novembre de 
1694, de mort sobtada per la qual cosa no va rebre cap sagrament. La mort 
sobtada no és gaire freqüent i menys en una persona jove. Aquesta mort, és a 
causa de la guerra o bé d'una malaltia? És difícil d'esbrinar-ho. 

La primera notícia de la invasió francesa a Catalunya en la campanya 
1691-1697, la tenim en l'acta d'enterrament de Pere Gardella, francès, mort a 
les 6 h de la tarda del dia 14 de setembre de 1695, mor de sobte i la seva 
sepultura es fa per amor de Déu. 

La carlania de Súria era del santuari del Miracle des de la mort del darrer 
carlà de Súria, Josep Tries, en 1672, que els ho deixà en testament. Això pot 
explicar que Joan Quer morís d'una escopetada en aquest santuari el dia 16 
de gener de 1697 i quatre mesos més tard, el 24 de maig de 1697, Lluís 
Fàbregas també va morir d'una escopetada, però aquest a Súria. 

Hi ha altres morts d 'escopetada que no podem assegurar que fossin per 
causes bèl.liques; tal són els casos següents: 

- Josep Doucastella, mort a Castelltallat el 9-XII-1700. 
- Josep Reguant de Torramalus, mort el 15 de maig de 1706. 
- Diego Fernandez, mort el 26 de setembre de 1707. 
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Els morts l'acta de defunció dels quals fan una referència a la guerra són 
els següents: 
- Cristòfol Sirvent, mort a l'hospital d'Agramunt el 30 de gener de 1708. A 
causa de l'ofensiva borbònica de 1707? 
- Joan Ximénez, mort el 19 d'agost de 1710, soldat tambor del regiment de 
Trinxeria que passava amb altres rendits a Estadilla d'Aragó. Fins aquí el 
manuscrit. Nosaltres podem afegir que després de la batalla d 'Almenar, els 
partidaris de l'arxiduc anaren a passar el riu Cinca entre Estadilla (lloc on van 
fer presoner el soldat damunt dit) i Barbastre, per a continuar cap a 
Saragossa. 
- Josep , soldat del regiment de Fabra de la companyia del "sargento 
mayor"(?), flamenc, mort a Súria el 27 de juliol de 1711, podria ésser un dels 
soldats que a les ordres del mariscal Vendóme no van poder conquerir el cas
tell de Cardona. 
- Joan Vondra, soldat alemany, del regiment de Rehinsclau(?) de la compan
yia del capità Perga(?), arribà ja mort del camí el dia 30 de juliol de 1711. 
Segurament devia ser company de l'anterior. 
- Joan Quer, albat de 10 anys, va morir el dia 21 de novembre de 1711 a la 
masia del Quer del Samuntà i el manuscrit diu: " .. . sens haver demanat per ell 
los sagraments per causa de la perturbació de la guerra ... " 
- Joan Carlos Ollisse, de Creufelt(?), soldat cap d 'esquadra del regiment de 
Voubon(?), mort el 17 de desembre de 1711. 
- Minyó de 10 o 12 anys trobat mort prop de la riera d 'Hortons; portava un 
vestit blanquinós molt dolent. Sepultat el dia 23 de desembre de 1711. Anava 
amb les tropes?, fugia de la guerra ... ? 

A primers de gener de 1714 es produeix una revolta general a tot 
Catalunya i el poble de Súria també participa en la campanya contra els fran
cesos; les baixes produïdes per aquesta feta són les següents: 

- Pere Joan Ribera (14-1-1714), pagès, "lo trobaren mort de mort violenta en 
sa casa". 
- Francesc Vilardaga (16-1-1714), "mort de mort violenta". 
- Joan Vilardaga (16-1-1714), "mort de mort violenta". 
- Salvador Teixidor (16-1-1714), "mort de mort violenta". 
- Josep Arnal (20-1-1714), "trobat mort per ocasio de les guerres". 

Isidre Ratera va morir el 8 de setembre de 1714 i "se va enterrar a la tarda 
per los disturbis de la guerra " 

A Joan Riera, el dia 4 de desembre de 1715 se li va fer l'ofici ''per lo cap 
d'anys o recordança, lo qual ab los rigors de la guerra, un any o dos antece
dents avia pres mort violenta allí cerca de Moya y se digue que lo havian ente
rrat a Moya ". 
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Conclusions 

D'alguns dels aspectes aquí estudiats no es poden treure conclusions fer
mes, ja que les dades no són categòriques, però tot i això creiem que s'havien 
d 'esmentar, perquè, altrament, el treball podria quedar coix. 

Les dades objectives aquí extretes sí que ens donen una visió del poble de 
Súria a finals del segle XVII principis del XVIII que no difereix gens de qual
sevol poble català de la seva època: elevada mortalitat infantil , economia bàsi
cament agrícola, etc. 

La citació constant de les dades de defunció pot semhlar reiterativa i pres
cim ble; doncs, no: la seva funció és tenir la dada a mà per si es vol confron
tar amh l'original, ja que el manuscrit s'ordena per ordre cronològic. 
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lA INSTITUCIÓ MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA, 
CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE MATARÓ 

Equip del Museu Ar.x:iu de Santa Maria - Centre d'estudis locals de Mataró 

Notícia del museu arxiu 

La institució Museu Arxiu de Santa Maria neix l'any 1946 amb el nom de 
Museu Arxiu Històrico - Arxiprestal de Santa Maria, promoguda per l'arxiver 
Lluís Ferrer i Clariana, amb el suport del rector de la parròquia de Santa 
Maria, Mn. Antolí Vancell, i la col.laboració de l'Obra de Sant Francesc, asso
ciació religiosa vinculada al Terç Orde franciscà, creada l'any 1943 amb la 
finalitat de recuperar i rehabilitar el patrimoni cultural de tipus religiós de 
Mataró i del Maresme que havia estat afectat per la revolució i la guerra. 

Abans, l'any 1940, Lluís Ferrer i Clariana havia recuperat i agrnpat en un 
sol arxiu tots els fons documentals de la parròquia de Santa Maria i de l'anti
ga parròquia sufragània de Sant Martí de Mata. Les destruccions del 1936 
havien afectat una part molt important dels arxius de l'Obra, de la Comunitat 
de Preveres i de les Confraries; s'havien conservat, però, els llibres sagramen
tals i l'arxiu del Rector1, les dues sèries més importants. De manera paral.lela 
havia recollit les peces i l'orfebreria que formarien un petit museu. 

L'any 1946 el Museu Arxiu Històrico - Arxiprestal queda instal.lat a l'antiga 
Sala de l'Arxiu de l'Obra i de la Comunitat de Preveres, situada sobre la 
sagristia de la basílica de Santa Maria. I des d'aleshores quedà obe1t a investi
gadors i visitants. I l'any 1952, en el nucli del Museu Arxiu, és creat el Cercle 
d'Estudis Històrics Pare Josep Rius, en homenatge a l'escolapi mataroní autor 
de les Memorias de la ciudad de Mataró, amb la finalitat de promoure treballs 
d'investigació. 

Ben aviat els fons de l'arxiu s'incrementen amb aportacions particulars. 
Cal destacar-ho perquè és un fet que es repeteix constantment i que avui 
continua. 

Les publicacions del Museu Arxiu son, en aquesta època, testimoni de la 
seva activitat. Hi destaca la monografia Santa Maria de Mataró . La Parròquia. 

l. L'arxiu del Hector comprèn la documentació que conservaven personalment els rectors de 
la parròquia en funció del seu càrrec. 
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El temple, de l'arxiver Lluís Ferrer i Clariana, obra en dos volums, apareguts el 
primer el 1968 i el segon el 1971, poc després de la mort del seu autor. 

L'any 1974 comença una nova etapa per al Museu Arxiu de Santa Maria, 
nom que adopta i introdueix el nou equip que es fa càrrec de la seva gestió. 

Com a resultat d 'un nou planejament del museu es formaran les seccions 
monogràfiques de "les Santes" (1976), resum de la tradició religiosa i popular 
de les santes Juliana i Semproniana, patrones de la ciutat, i "del Roser" 0978), 
que inclou una visió del barroc de Santa Maria, a l'entorn del magnífic retaule 
de l'escultor mataroní Antoni Riera; a la vegada, finalitzada la restauració, 
incorpora al circuit del museu el "Conjunt dels Dolors", obra d 'Antoni 
Viladomat, que és el conjunt pictòric més important que es conserva de la 
Catalunya del segle XVIII. 

Paral.lelament es revitalitza l'arxiu i comença una nova ordenació i classifi
cació per a fer-lo operatiu per als investigadors. La documentació pròpia serà 
incrementada de manera progressiva amb donatius i dipòsits, alguns impor
tants com el fons Milans del Bosch (1980) o els pergamins Ribas 0978) i els 
Marfà 0979) entre altres. I gràcies a les aportacions del Sr. Joan Esquerra s'ini
cia l'arxiu d 'imatges. 

L'increment constant dels fons i l'activitat desenvolupada faran que les 
antigues instal.lacions a la Sala de l'Arxiu siguin ben aviat insuficients. Per 
això, pel desembre del 1981, la parròquia de Santa Maria adquireix la casa del 
carrer Beata Maria, número 3, annexa als edificis de la basílica de Santa Maria, 
que serà la nova seu de l'arxiu, incorporarà una sala polivalent, serà estatge 
de la institució i permetrà l'accés directe al Conjunt dels Dolors. Les noves ins
tal.lacions seran inaugurades pel juliol del 1985. 

Des de l'any 1983, recuperant la tradició de l'antic Cercle d'Estudis 
Històrics Pare Josep Rius, el Museu Arxiu de Santa Maria actua com a Centre 
d 'Estudis Locals de Mataró i des de l'any 1984 organitza anualment les 
Sessions d'Estudis Mataronins, trobada i tribuna lliure d 'historiadors, investiga
dors i estudiosos de Mataró i del Maresme. Les comunicacions presentades a 
les sessions són editades cada any amb el suport del Patronat Municipal de 
Cultura de Mataró. 

L'any 1978 apareixen els "FULLS del Museu Arxiu de Santa Maria", publica
ció quatrimestral d 'història local, creada per a donar a conèixer la documentà
ció del Museu Arxiu i per a promoure estudis històrics. Des de l'any 1981 
s'edita amb la 'col.laboració del Servei d 'Arxius del Departament de Cultura de 
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la Generalitat de Catalunya i del Patronat Municipal de Cultura de 
l'Ajuntament de Mataró. La publicació ja ha complert els quinze anys i ha 
sobrepassat els quaranta-cinc números. 

El Museu Arxiu de Santa Maria organitza també exposicions periòdiques, 
de temàtica monogràfica, per a donar a conèixer els fons propis que no són 
exposats habitualment. La primera, per la inauguració del nou estatge, va 
ésser "El barroc de Mataró i del Maresme" 0985), programada conjuntament 
amb el Museu Comarcal; les dues darreres han estat "La nevada del 1962", 
fotografies d'Albert Mayol i Roca pertanyents a l'arxiu fotogràfic del museu 
arxiu (desembre 1991) i "La pintura religiosa de Santa Maria" (abril 1992). Així 
mateix cal destacar l'exposició "Viladamat" promoguda pels dos museus 
mataronins, el Museu Comarcal del Maresme i el Museu Arxiu de Santa Maria, 
per a valorar i donar a conèixer el pintor més rellevant del barroc català i el 
Conjunt dels Dolors de Santa Maria, la seva obra conservada més important; 
inaugurada el 27 d 'octubre de 1990, ocupava espais d 'exposició dels dos 
museus. 

El Museu Arxiu de Santa Maria té cura també de la restauració i conserva
ció del patrimoni cultural i arquitectònic de la basílica de Santa Maria de 
Mataró. Pel juliol de 1987 va programar la restauració del retaule del Roser, 
obra d'Antoni Riera, escultor de Mataró (final del segle XVII), realitzada pel 
Servei de Restauració de Béns· Mobles de la Generalitat de Catalunya. L'any 
1988 va gestionar la substitució de la teulada de la capella dels Dolors, la 
qual fou a càrrec de la Direcció General del Patrimoni, de l'Ajuntament de 
Mataró, de la Caixa d'Estalvis Laietana i de la Parròquia de Santa Maria, i l'any 
1990 la darrera restauració del Conjunt, afectat per les obres de la teulada, 
executada igualment pel Servei de Restauració de la Generalitat i en col.labo
ració amb el Museu Comarcal del Maresme. De la mateixa manera va gestio
nar la restauració del campanar de la basílica, executada entre els anys 1984 i 
1986 per la Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat, i ha 
assessorat totes les intervencions realitzades al conjunt d 'edificis de Santa 
Maria en els darrers anys. 

Les aportacions de documentació i objectes al Museu Arxiu han continuat 
i continuen actualment. Cal esmentar els gravats de l'antiga impremta Minerva 
(1986), el dipòsit de llibres pertanyents a antigues biblioteques mataronines 
fet per la Direcció General de la Joventut (1986) i sobretot l'ingrés de l'arxiu 
de la fàbrica Marfà, una de les més importants indústries tèxtils mataronines, 
amb documentació dels segles XIX i XX, (1983-1990) i de l'arxiu d'imatges 
del Sr. Francesc de P. Enrich i Regàs (1991). També cal assenyalar l'ingrés per 
donatiu a la biblioteca d'un incunable, imprès a Venècia l'any 1500. 
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La investigació al Museu Arxiu de Santa Maria 

Posar a l'abast dels investigadors les sèries documentals que el Museu 
Arxiu de Santa Maria conserva ha estat i és l'objectiu principal de l'equip. Des 
de l'any 1974 l'arxiu és obert cada dissabte, matí i tarda, excepte el mes 
d'agost. A més, prèvia concertació, és accessible altres dies de la setmana. 

L'operativitat també ha estat i és preocupació bàsica. L'any 1974 s'inicien 
els treballs d'ordenació i catalogació. Primer de tot es classifica la sèrie arxiu 
del Rector, dispersa, a partir d'un "promptuari" del 1813; seguiran els fons 
dels registres sagramentals, de les Confraries, de la Comunitat de Preveres, 
dels gremis i associacions, del "fundat", l'arxiu musical etc. Una primera guia 
de l'Arxiu és publicada l'any 19822. 

Però les continuades aportacions de documentació de procedència diversa 
varen obligar a replantejar la classificació. Progressivament l'equip del museu 
arxiu actualitza i desenvolupa un esquema de treball que avui (1993) conside
ra vàlid i que s'adjunta com a annex. 

Durant els anys 1987 i 1988 es microfilma la sèrie dels registres sagramen
tals, la sèrie més investigada i consultada, per tal d'assegurar-ne la conserva
ció, afectada pel pas del temps i també per la constant i reiterada consulta. Un 
conveni amb el C.I.R.I.T. permet d'adquirir un lector-reproductor. 

La documentació que conserva el museu arxiu, eclesiàstica i civil, és bàsi
cament mataronina. I és objecte d'estudi i investigació, reflectida en diverses 
monografies i múltiples articles publicats3. Dues tesis doctorals en curs de rea
lització es fan a partir de la documentació del museu arxiu. 

I, a més, el Museu Arxiu de Santa Maria, com a centre d 'estudis local, pro
mou la investigació. Convoca anualment les "Sessions d'Estudis Mataronins" i 
publica les comunicacions presentades. Organitza taules rodones i conferèn
cies, normalment sobre temes monogràfics d 'història local. 

2. "Fulls Museu Arxiu de Santa Maria'', 15 (1982) 4}-48 
3. Com a exemple esmentarem GIMÉNEZ i BLASCO, Joan., Economia i societat. Mataró, 

1600-1639. Accèssit Premi Iluro 1983. Mataró, 1984. 
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Sistema de gestió 

El Museu Arxiu de Santa Maria és de titularitat parroquial. Pertany a la 
parròquia de Santa Maria de Mataró. 

Des dels seus inicis va ésser gestionat per personal benèvol, vinculat a la 
parròquia. L'equip actual, format a partir de 1974, que incorpora llicenciats, 
professionals i persones d'oficis diversos, és també totalment benèvol. 

L'any 1991 va constituir-se l'associació cultural sense afany de lucre 
"Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d'Estudis Locals de Mataró", integrada 
pels membres de l'equip, amb les següents finalitats concretes: 

a) Conservar i valorar el patrimoni històric, artístic i cultural de Mataró, i 
els altres béns que li siguin confiats a títol de donacions, dipòsits, deixes i lle
gats. 

b) Difondre el seu coneixement de cara a la recerca, l'ensenyament i la · 
delectació. 

c) Publicar tota mena d'estudis i treballs d'investigació i recerca, científics, 
històrics i literaris, per qualssevol mètodes i mitjans mecànics, electrònics, 
fotogràfics i altres sistemes de suport, per a ús públic o privat.4 

I l'associació, per conveni subscrit el mateix any 1991, té cura de la -gestió 
del patrimoni històric, artístic i cultural de la parròquia de Santa Maria i, en 
conseqüència de la gestió del museu arxiu, de titularitat parroquial.5 

Els recursos de l'associació són generats per la pròpia activitat i per la 
venda de les seves publicacions. Té subscrit conveni amb el Patronat 
Municipal de Cultura de Mataró que es renova anualment, en el qual consta 
una aportació econòmica per als fins propis de l'associació, considerant que 
el patrimoni cultural que Santa Maria guarda és també patrimoni cultural de la 
ciutat. 

Sol.licita anualment subvencions del Departament de Cultura i ha obtingut 
regularment des de l'any 1981 subvenció per a la publicació dels FULLS. 

4. Inscrita al Registre d'Associacions de la Genernlitat, núm. 12.361, de la Secció la. del 
Registre de Barcelona, amb data 23 d'abril de 1991. 

5. Conveni signat entre Frnncesc Pou i Ginesta , en la seva condició de rector de la parròquia 
de Santa Maria de Mataró, i Manel Salicrú i Puig, president director de l'associació, amb data 13 
de maig de 1991. 
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L'associació Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d'Estudis Locals de 
Mataró considera com a bàsica la col.laboració institucional. Ja s'ha esmentat 
la relació amb el Patronat Municipal de Cultura de Mataró i els .ajuts del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Cal citar també la 
constant i profitosa cooperació amb el Museu Comarcal del Maresme i amb 
l'Arxiu Municipal de Mataró. 
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ANNEX 

ESQUEMA DE TREBALL DE L'ARXIU (1993) 

Sèries documentals 

l.- DOCUMENTACIÓ D'ESGLÉSIA (ESG) 
ESG.1.-Administració de l'església. Economia. 
ESG.2.-Administració de l'església. Govern. 
ESG.3.-Institucions. 
ESG.4.-Registres Sagramentals. Baptismes. 

Matrimonis. 
Òbits. 
Confirmacions. 
Funerària. 

ESG.5 .-Comunitat de preveres de Santa Maria. 
ESG.6.-Comunitats religioses. 
ESG.7.-Confraries i gremis. 
ESG .8. -Associacions religioses. 
ESG.9.-Fundat, obres pies i fundacions. 
ESG.10.-Ermites i capelles. 

2.- DOCUMENTACIÓ CIVIL (CIV) 
CIV.1.-Ajuntament de Mataró. 
CIV.2.-Institucions. 
CIV. 3.-Patrimonial. 
CIV.4.-Industrial. 

3.- DOCUMENTACIÓ NOTARIAL (NOD 
NOT. L-Notaria de Santa Maria. 
NOT.2.-Successions i donacions. 
NOT.3.-Contractual. 
NOT.4.-Processal. 
NOT.5.-Dominical. 
NOT.6.-Poders i diversa. 

4.- PERGAMINS (PER) 
PER. l.- Pergamins Santa Maria. 
PER.2.- Pergamins Antoni Marfà i Serra. 
PER.3.- Pergamins Marià Ribas i Bertran. 
PER.4.- Pergamins Milans del Bosch. 
PER.5.- Pergamins Ballat. 
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5.- ARXIU MUSICAL (MUS) 
MUS.l.- Antiga capella de música. 
MUS.2.- Fons mestres de capella. 
MUS.3.- Acadèmia Musical Mariana. 
MUS.4.- Orfeó Mataroní. 
MUS.5.- Fons diversos. 

6.- ARXIU D'IMATGES (IMA) 
IMA. l . - Arxiu de postals antigues. 

Col.lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
IMA.2.- Arxiu fotogràfic. 
IMA.3.- Pel.lícules cinema. 
IMA.4.- Videoteca. 

7.- FOLKLORE (FOL) 
FOL.1.- Goigs. 
FOL.2.- Auques. 

8.- ICONOGRAFIA (ICO) 
IC0.1.- Gravats . 
IC0.2.- Estampes. 

9.- IMPRESOS (IMP) 
IMP.1.- Religiosos. 
IMP.2.- Polítics, sindicals i cívics. 
IMP.3.- Comercials. 
IMP.4.- Turístics. 

10.- DIVERSORUM (DIV) 

BIBLIOTECA. 

HEMEROTECA. 
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LES INSTITUCIONS I ORGANITZACIÓ 
DE L'ESGLÉSIA CATALANA 

Antoni Pladevall 

D'acord amb els ensenyaments i amb la comprensió que l'Església 
Catòlica té d'ella mateixa, aquesta es pot definir com una comunitat de fe, 
d'esperança i de caritat estructura exteriorment. El primer aspecte o part d 
aquesta definició fa referència als seus continguts formals o doctrinals, l'altre 
en canvi ho fa a la seva configuració externa; el primer tema és camp d'estudi 
de la teologia i ciències afins i el segon ho és de la història i dels historiadors. 

Com és lògic aqui no ens ocuparem del primer aspecte i només intenta
rem apropar-nos un xic a les estructures històriques de l'Església del territori 
català, enumerant el que es coneix com institucions o elements més bàsics i 
permanents de la seva organització. 

No es pot oblidar, tanmateix, l'estreta implicació de l'assemblea o societat 
visible dels fidels amb els pressupòsits que configuren la seva unió espiritual; 
ambdós formen una única realitat sovint molt complexa. A causa d'això és 
freqüent trobar involucracions i confusions entre coses que formen part de 
l'essència de l'Església, de la seva doctrina o constitució bàsica amb altres 
coses originades o improvitzades en un moment precís, per necessitats con
cretes o contra abusos d'un moment o època. És un fet comprovat i demos
trable que a vegades algunes d'aquestes disposicons preses per causes acci
dentals o circumstancials es varen institucionalitzar i fins i tot sacralitzar, arri
bant a considerar-se parts integrals o intocables de l'estatut eclesial. 

Una tasca dels historiadors és la de documentar l'aparició d'aquests fets, 
de situar-los en el temps i la circumstància històrica que els va fer aparèixer i 
la de raonar si són institucions d'acord amb les exigències de creixença de la 
comunitat o d'explicitació i necessitat per fer viure millor el contingut doctri
nal o be si són coses fruit o nascudes d'interessos o fets accidentals i abusiva
ment sacralitzades. 

La història de les institucions i de la vida de l'Església fa temps que ha dei
xat d'ésser una ciència auxiliar de la teologia o una ciència secundària en la 
comprensió de la vida de la comunitat cristiana; ella és la única que pot aju
dar a clarificar punts confosos de la implicació entre el contigut doctrinal i el 
llast que han deixat en la vida de l'Eslgésia èpoques d'excessiu autoritarisme 
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o prepotència calcada de la societat civil. Els estudis històrics ben portats són 
la millor eina per posar de manifest les institucions que ahusivament han fet 
passar de l'ordre extern, variant i mutahle, al camp de les veritats o aspectes 
units al dogma. 

Tot i el que acabem d'apuntar seria un error voler jutjar l'Església com una 
societat temporal normal que pot modificar a voluntat o de manera violenta el 
seu sistema de govern i la seva constitució. L'Església, no ho oblidem, és una 
societat de creients, basada en uns principis dogmàtics i jeràrquics, que la fan 
del tot diferent de la resta de societats temporals. 

Cal tenir present també en estudi.ar l'Església que ella es presenta com una 
organització social originària o sigui que no ha sorgit al si d una altra organit
zació o fenomen social previ. Això, que els juristes medievals varen definir tan 
obertament, no era tan clar pels primers cristians fins a la seva definitiva sepa
ració o ruptura amb el judaïsme. Aquest caràcter de societat originària fa que 
l'Església es presenti com a dotada de subjectivitat pública i privada. 

Igualment és precís recordar que l'Església en la seva estructura constitu
cional és monàrquica i col.legial: els seus jerarques reben el poder directa
ment de Déu, bé que en la seva tria o designació hi pugui participar la comu
nitat; això, que en 
principi era clar, ben formulat i posat a la pràctica, es va veure ben aviat reta
llat i finalment del tot bandejat per la pròpia jerarquia, que s'escollí els seus 
membres sense cap intervenció de la comunitat o del poder civil, que molt 
sovint va sotmetre i fins va escollir la jerarquia. 

L'organització eclesiàstica catalana 

Per tot el que acabem d'apuntar, resta evident que aquí partim de la base 
que l'Església és una comunitat de fe, amb una organització implantada en 
l'espai i en el temps, però que té unes característiques peculiars que han con
dicionat molt sovint la seva tragectòria i les seves institucions. Això fa que 
encara que només ens fixem en el seu aspecte organitzatiu no podem deixar 
de banda que la majoria d'actuacions i institucions de l'Església tenen com a 
fonament la preservació de la fe i el manteniment de la cohesió interna de la 
comunitat. A això responen en el seu origen els organismes i categories per
sonals que tenen com a missió la difusió de la fe, el seu mateniment a través 
de la sacramentalització i la jerarquia per a garantir la puresa de la fe, els 

182 



LF.S INSTTTIJCIONS l OHGANITZACIÓ DF. L' F.~GLÉSIA CATALA NA 3 

sagraments i la unitat del cos de creients. 
Aquest és el fonament de totes les institucions que caracteritzen l'Església 

nascuda de la predicació de Jesús i dels apòstols i que han continuat els seus 
!legítims successors, per a nosaltres el sector que està en comunió de fe i en 
unió amb el papa de Roma. És dintre d'aquest àmbit que es mou l'Església 
catalana. 

El mateix títol donat, segurament de manera ben conscient, a aquest pri
mer congrés sobre el passat de la ncistra Església necessita una petita aclara
ció perquè pot esdevenir confusionari segons el considerem aplicat als temps 
moderns o a les èpoques medieval i antiga; no és el mateix dir I Congrés d 
història de l 'Església de Catalunya que I Congrés d 'història de l'Església cata
lana des dels orígens fins ara, com veiem emprat indistintament en el volant 
que anuncia el congrés. Catalunya i català són conceptes que sense una 
explicació es poden aplicar a àmbits molt diversos: Catalunya, avui dia, és un 
territori molt ben delimitat d 'una comunitat autònoma de l'estat espanyol, 
mentre que català és un concepte molt més ampli, de connotacions culturals 
o lingüístiques que abasten un territori molt més ampli : de Salses a 
Guardamar i del Cap de Creus al Cinca, segons és típic de dir i que per tant 
inclou terres de les comunitats de València i d'Aragó i de la Catalunya Nord o 
estat francès . 

Tampoc evita confusions, des del punt de vista històric, emprar el nom 
d'església Tarraconense o de la Tarraconense, nom que es fa servir habitual
ment per a designar la província eclesiàstica vinculada a l'arxidiòeesi de 
Tarragona perquè la realitat expressada sota aquest mot, abans ja de la crea
ció de l'arxidiòcesi de Barcelona 0964), havia sofert molts canvis. Inicialment 
es va conèixer com Tarraconense el conjunt de la Hispània Citerior, per tenir 
a Tarragona com a capital , però dintre de la mateixa època romana, el mot 
es va delimitar ja a un dels set conventus juridici que configuraven l'antiga 
Tarraconensis, amb un àmbit força semblant al de la província eclesiàstica 
dels temps moderns. 

Com a província eclesiàstica la Tarraconense també ha experimentat nota
bles canvis: en els temps visigòtics i en els primers temps de la seva restaura
ció medieval la província eclesiàstica de Tarragona o Tarraconense s'estenia 
per tot l'Aragó i Navarra fins a la diòcesi d'Auca o Oca, en el territori actual 
de Burgos. L'any 1318 amb la creació de la nova arxidiòcesi i província ecle
siàstica de Saragossa va perdre gairebé tot l'Aragó, llevat del tros vinculat a la 
diòcesi de Lleida i tota la Navarra i l'any 1492 en crear-se la nova arxidiòcesi 
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de València va perdre totes les diòcesis valencianes fins a Oriola i les Balears, 
llevat d'Eivissa, que depengué de Tarragona fins a la creació de la seva diòce
si el 1782 i després 
encara va restar unida a la seva província eclesiàstica fins el 1851 que va pas
sar a la de València; tampoc cal oblidar que un sector del País Valencià per
tany a la diòcesi de Tortosa i que fins el 1960 hi va pertànyer una gran part de 
l'actual bisbat de Sogorb-Castelló, inclosa la mateixa ciutat de Castelló de la 
Plana. 

Finalment cal tenir també present que la diòcesi d'Elna-Perpinyà, filial tra
dicional de Narbona, va restar unida a la Tarraconense només entre els anys 
1564 i 1659, però que des 1803 té unida la meitat de la Cerdanya -la que 
correspon a l'estat francès- que fins aleshores va dependre de la diòcesi 
d'Urgell, diòcesi aquesta que el 1805 va rebre com a compensació la Vall 
d'Aran, integrada aleshores per 29 parròquies, que fins aquell moment havien 
estat subjectes a la diòcesi de Sant Bertrand de Comenge. 

Totes aquestes variacions o canvis que cal tenir presents en estudiar la 
nostra Església o la que s'integra en l'accepció de catalana en un sentit o altre, 
cal tenir-les presents en evocar la nostra primera institució eclesiàstica, l'anci
diòcesi o metròpoli de Tarragona. 

La província eclesiàstica i els seus metropolitans 

L'Església catalana, fins a la recent creació de l'arquebisbat de Barcelona, 
tingué com a centre o eix de cohesió la metròpoli de Tarragona. Pau VI va 
trencar aquesta unitat tradicional l'any 1964 quan, per mitjà de la butlla Laeto 
animo erigia la fins aleshores diòcesi de Barcelona en arquebisbat sense diò
cesis sufragànies i subjecta directament a la seu apostòlica. 

La diòcesi de Tarragona és la primera documentada de Catalunya i una de 
les primeres d 'Hispània. Prescindint de tota 
llegenda i només amb el suport documental i arqueològic, consta que existia, 
amb un bisbe i comunitat ben organitzada, l'any 259, segons el testimoni de 
les actes del seu bisbe màrtir Sant Fruitós o Fructuós l. 

Les atribucions o paper d'arxidiòcesi s'endevinen ja ben clarament l'any 
384 en la carta o resposta del papa Sirici a les qüestions que li havia plantejat 
el bisbe Himeri. El papa, en la que ha estat considerada com la primera 
decretal d'un papa, encarrega al bisbe de Tarragona que faci conèixer el con-

l. A ctes de Màrtirs- a ·Clàssics del Cristianisme· 25, Edicions Proa, Barcelona, 1991, pàgs. 42 i 
121-124. 
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tingut de la carta als seus germans en l'episcopat, en concret als bisbes de les 
províncies Cartaginesa, Bètica, Lusitana i Galaica i fins als de les províncies 
que li són veïnes d 'un costat i de l'altre2. És el primer document que fa ben 
palesa la divisió de la nostra església en províncies, calcades de les de l'impe
ri romà. D'aquest mateix document o encàrreg se n'ha volgut derivar o veure
hi el primer testimoni de la primacia de Tarragona sobre tota Hispània o les 
Espanyes, tema que serà objecte de llargues discussions des del segle XI fins 
gairebé els nostres temps3. 

En la controvèrsia originada en la nostra província eclesiàstica entorn els 
ànys 418-420 per causa d uns llibres màgics o priscillianistes que va retenir el 
bisbe Sagici de Lleida, el bisbe de Tarragona és nomenat metropolitanum 
episcopum essent aquesta la menció més antiga d'un metropolità en els antics 
documents hispànics4. 

Al llarg d 'aquesta mateixa polèmica sabem que va tenir lloc la reunió d 'un 
concili a Tarragona, al que assistiren set bisbes i cosa que fa avançar més 
d'un segle l'inici de la famosa sèrie de concilis provincials de la Tarraconense, 
la més brillant i continuada d 'Hispània i una de les més notables de la cristia
nitat occidental. També hi ha indicis d'una altra reunió conciliar l'any 465 per 
aprovar el trasllat del bisbe Ireneu d 'Egara a Barcelona5 cosa que refusarà el 
papa. 

Aquesta preheminència o caràcter metropolità i de primacia de l'església 
de Tarragona es fonamenta en una altra carta del papa Horsmidas al bisbe o 
arquebisbe de Tarragona Joan, de l'any 517 en la que el papa li encarrega 
que vigili per l'observança de la disciplina canònica i l'anomena Vicari ponti
fici o representant del papa a Hispània6. Molt aviat la primacia de Tarragona 
seria suplentada i absorbida per Toledo, diòcesi que per tenir la capitalitat del 
regne visigot es veurà amplament afavorida al llarg del segle VII i així el 610 

2. E.scrits de bisbes catalans del primer mil·leni, ·Clàssics del Crístianisme· 27. Edicions Proa, 
Barcelona, 1992, pàg. 60. 

3.,I.a bibliografia sobre aquest tema és àmplia, destaquem de inicis de la controvèrsia a La 

Restauració de la Metròpoli de Tarragona a ·Recull Ignasi Mallol i Casanoves 1892-1940· Estació 
cie Recerca Bibliogr&fica i Documental Margalló del Balcó, Tarrngona, 1991, pàgs. 47-49; el tema 
ha estat objecte cie molts estudis fins avu i dia , destaquem el de Martí de Barcelona Història de la 
Primacia de la Seu de Tarragona pel P . .f. Cares mar, Tarragona 1924. 

4.j. AMENGUAL 1 BATLLE, Consenci. Corre.1pondència amb Sant Agustí 1 . Fundació Bernat Metge 
244, Barcelona 1987, pàgs 119 i ss. 

5. Anscari M. MUNDO 1 MAnCET, El bisbat d'Hgara de l'època tardo-romana a la carolingia a 
·Simposi Internacional sobre les Esglé~es de Sant Pere de Terrnssa•, 20-22 de novembre 1991, 
Actes, Tem1ssa 1992, pàgs. 42-43. 

6. Cfr. ML. 63, 423, bé que no fa lta qui la creu dirigida albisbe Joan d 'Elx, cfr. Horsmidas . 
Epist ad luannemll·licitanum ep. Ml, 84, 819-820) 
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Toledo és aixecada a capital de l'antiga província Cartaginense (Concili de 
Toledo de 610 suh Gudemaro)7 l'any 647 l'arquebisbe de Toledo ja és nome
nat primatus episcoporurr!3 i com a plena confirmació de la seva plenitud de 
poder en el XII Concili de Toledo del 681, cànon 6, acordà que l'arquebisbe 
de Toledo, d'acord amb el rei, pogués consagrar bisbes. a la resta de provín
cies eclesiàstiques del regne9. 

L'actuació dels metropolitans o arquebisbes de Tarragona serà notable al 
llarg de la nostra història religiosa tot i les retallades constants dels papes als 
poders metropolitans al llarg dels segles IX i XIL 

L'estudi de les reserves papals sobre els antics drets normals dels bisbes i 
sobre les atribucions dels metropolitans, basades sovint en fonts jurídiques de 
dubtosa autenticitat, com les ·Decretals pseudoisidorianes" és un tema que 
desborda el marc de la síntesi aquí proposada. Aquest procés es va produir 
sobretot entre els papes Nicolau I (858-867) i Gregori VII (1073-1085) però 
el seu estudi els trobarem en obres més generals, bàsicament en G. Le Bras1º. 

Els bisbes i els bisbats 

L'estructura episcopal i diocesana és la primera o la més transcendental en 
el pla sacramental i organitzatiu de 
l'Església; és l'única que pot exigir, sense cap pal·liatiu, una tradició apostòli
ca. El papa és abans que tot un bisbe més, el bisbe de Roma, amb primacia 
sobre la resta de bisbes metropolitans, i els metropolitans són bisbes amb 
unes atribucions de preheminència, no d'ordre ni jerarquia, sobre la resta de 
bisbes. El bisbe té la plenitud del sacerdoci o del sagrament de l'ordre, la ple
nitud del magisteri i la de jurisdicció. 

Aquests poders ordinaris són els que marquen la seva actuació i dignitat: 
exerceix el poder d'ordre ordenant altres bisbes i sacerdots, com a ministre 
normal de la confirmació, regulador cie la penitència, consagrant els sants olis, 
càlzes, etc. autentificant relíquies, beneint els abats .. , el magisteri a través de 
la predicació, de la vigilància de la formació del clergat, denunciant els errors 
o heretgies, procurant consignes i donant normes als seus sacerdots, etc.; i la 
jurisdicció a través dels sínodes diocesans, creant, unint o separant parròquies 
, admetent i regulant els beneficis i càrrecs eclesiàstics en la seva diòcesi i 

7 . Z. GAl{CIA V11.1ADA HL~toria Hclesiastica de Espa11a, II, l Madrid 1932, pàgs. 205-207. 

8. J FrnNANDEZ ALONSO La cura pastoral en la fapaña romano visiRoda. Roma, lglesia 
Nacional Española, 1955, pàgs 237-241. 

9. Z. GAHCIA VIU.ADA, op. cit. pàgs 187-205. 

10. GEOHGI"~ LE BHAs Institutions ecclesiastiques de la Chretienté médiéuale. l.part. a ·Histoire 
de l'Eglise de Fliche Martin" Bloud et Gai 1964 , pàgs 530-534. 
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actuant a través de la seva cúria i tribunal diocesà. Tot això fa que es definei
xi com el pode r ordinari i que el bisbe sigui l'ordinari del lloc. 

Tota la resta de càrrecs o institucions diocesanes: capita ls catedralicis, 
ardiaques, vicaris generals, cúries episcopals, etc. giren ento rn del bisbe i és 
d 'ell que reben la seva força o autorització. 

Els bisbes, a semblança del que deiem en cloure la visió dels poders 
metropolitans, han vist al llarg dels segles disminuïts p10lts dels seus poders a 
causa de les retencions dels metropolitans i d'una manera molt més directa 
del papa i dels dicasteris que l'envolten, fins al punt que algun autor havia 
pretès relegar els bisbes a simples vicaris als que la Santa Seu ha confiat una 
pa1t de les seves atribucions11, cosa totalment falsa o fora de la més genuïna 
tradició eclesial. 

Si concretem el tema dels b isbes i bisbats a la p rovíncia eclesiàstica 
Tarraconense veurem que aquesta avui dia ha quedat limitada a set bisbats: 
Tarragona, Girona, Lleida, Seu d'Urgell, Solsona, Tortosa i Vic. Barcelona, ja 
ho hem dit, per raons de prestigi, no pastorals, queda fora de la Tarraconense 
i sotmesa immediatament a la Santa Seu . A ningú escapa que això és en defi
nitiva una maniobra molt poc pastoral per poder influenciar des de Roma en 
la Tarraconense, sobretot atès que la diòcesi deBarcelona té més de la meitat 
de feligresos de la' província eclesiàstica Tarraconense. 

Si a ,aquesta nostra visió li volguessim donar l'abast d 'Església de cultura 
catalana aleshores ens caldria afegir-hi les diòcesis de les Illes, les del Pais 
Valencià, majoritàriament de cultura catalana i la diòcesi de Perpinyà, que tè 
una vella tradició catalana, bé que ara sembla que sigui irremeiablement 
absorbida pel francesisme creixent de la Catalunya Nord. 

L'origen de la d iòcesi de Tarragona resta ja exposat i e l seu paper cabdal 
entre les diòcesis catalanes, pel seu indiscutible i ben acceptat paper metro
polità, és evident al llarg dels segles. Al marge de les actuacions personals 
dels seus arquebisbes Tarragona té presstigi per ésser la seu de la majoria de 
Concilis provincials i per radicar en la ciutat el tribunal d'apel.lació de la pro
víncia. 

La segona diòc~si en antiguetat i prestigi és la cie Barcelona. Comptava ja 
amb bisbe propi el 347 quan Pretextat, assistí a un concili antiarià de Sàrdica 
(Sofia)12. De les seves activitats i vicia interna n'hi ha noticies continuades a 
partir dels seus successors Pacià (360-390), Lampi (393-400). El martiri de 
Cugat proper a Barcelona, cantat per Prndenci, molt abans que per les actes 
o passió del segle VII , situa al ciutat de Barcelona com a lloc on pati e l sant: 

11. G.LE llllAS, op. cit. pàgs. 365-376. 
12. Consta en les actes d'aquest concili a ML.10, 642, i per elles sabem que l'acompanyen els 

bisbes hispans de Cc'>rdova, C:1stulo. Astorga, Mèrida i Saragossa. 
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Barchinon ela ro Cuc uf ate freta - surget. De la màrtir Eulàlia i de la seva polè
mica no s'en pot dir res fins els segles VII a VJJI13. 

De la diòcesi de Girona, ciutat santificada pel martiri d'un altre sant, sant 
Feliu, cantat també per Prudenci i mitificat per una passió tardana del 
Passionari Hispànic14, no en sabem l'origen. Consta, tanmateix, que tenia bis
be propi a finals del segle IV. Per aquest temps un bisbe de procedència des
coneguda, de nom Minici, havia usurpat el dret d 'anomenar un bisbe per 
Girona sense comptar amb la voluntat de poble o comunitat local cosa de la 
que varen protestar la resta de bisbes de la Tarraconense al papa. Aquest, el 
papa Innocenci I, va respondre amb una carta que es va llegir en un concili 
celebrat a Toledo (entorn el 400) en la que el papa es plany de la irregularitat 
comesa i diu que no es poden fer eleccions episcopals contra la voluntat del 
poble i sense la confirmació del metropolità15. 

La correspondència de Consenci, un cristià lletrat, afincat algun temps a 
Menara, amb sant Agustí, datada dels volts del 420, però no descoberta ni 
publicada fins fa pocs anys (1980-1981) i explotada molt freqüentment per 
alguns autors moderns16, ens fa avançar un segle les notícies que es tenien 
sobre les diòcesis catalanes sense documentació pròpia anterior, es feien 
arrencar de l'any 516 o primer concili de la sèrie conciliar, amb els textos con
servats, de Tarragona o de la província Tarraconense. 

Aquestes cartes, i en concret la carta o Epist 11, ens notifica d 'un afer 
sobre un manuscrit de tipus màgic o ocultista en el que intervingueren el bis
be de Lleida, Sagici, el bisbe d'Osca Siagri i alguns monjos establerts en aque
lles diòcesis en especial el monjo i erudit Frontó, fundador d'un monestir a 
Tarragona.Tarragona era governada per un comte cristià i pel metropolità 
Tacià, que sembla que tenia per coadjutor al bisbe Agapi. 

Tota la carta i el seu context posen en evidència una estructura cristiana 
del país que s'hauria consolidat i afermat tot al llarg del segle IV i inicis del V, 
moment en el que s'haurien ja creat totes les altres diòcesis catalanes o sigui 
les d'Empúries, Ausona o Osona, Tortosa i la Seu d'Urgell, tot i que com hem 
dit no és fins a partir del 516 que es té notícia certa de la seva existència. 
D'on procediren sino els set bisbes que el metropolità Tacià de Tarragona va 

13. C. GARCIA HoD1m;uEz El cuito de los santos en la fapaña Romana y vLo;igoda, CSIC, Madrid 
1966, pàgs. 312-316 i 289-303. 

14. c. GAHCIA RoDHIGl lEZ, op. cit. pàgs. 304-312. 
15. Cfr. INNCX:ENC:J I, EpLo;t. a PL. 20, cols. 486-493. 
16. Sobre tot JOSEP AMENGUAL 1 BATLLE a l' faglésia de Tarragona a començament del s~gle Vè 

segons la correspondència de Consentius a Sant Agustí a Randa 16 (1984), pàgs. 5-17; id. id. 
Consenci. Correspondència amb sant Agustí, l , Fundació Bernat Metge, 244, Barcelona 1987, 
pàgs. 118 i ss. ; i id. id. Els origens del cristianisme a les Balears, Ed. Moll, Mallorca 1951, l , pàgs. 
259-282 i li pàgs. 83-106. 
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convocar en concili entorn el 420 per tractar de l'afer dels manuscrits titllats 
de màgics o priscillianistes?l7. 

Com hem remarcat ja abans també aquesta notícia ens fa avançar més 
d'un segle el costum de reunir-se en concili els bisbes de la Tarraconense, 
com veurem que ho faran novament pel 465. 

Fins fa alguns anys la coneixença de la fundació de la diòcesi d'Egara, 
dins del marc de la diòcesi de Barcelona, entorn a l any 450, gràcies al plet 
que es va suscitar el 465, quan es volgué que el bisbe Ireneu d'Egara passés a 
regir Barcelona, feia que aquest document s'utilitzés com a model o prototi
pus de com es devien crear la resta de diòcesis catalanes, que es considera
ven posteriors a la d'Egara. En realitat el cas d'Egara és un cas atípic i cal 
considerar-lo com una excepció o subterfugi del bisbe de Barcelona 
Nundinari per afavorir el seu pupil Ireneu i assegurar-s'e! com a successorl8. 

El fet és que entorn de l'any 450, quan segurament ja funcionaven totes 
les antigues diòcesis de la Tarraconense, el bisbe Nundinari de Barcelona, 
d'acord amb el seu metropolità, va crear una nova diòcesi dintre de l'àmbit 
del seu bisbat amb seu al municipi romà d'Egara o de la futura Terrassal9. 

Més que un model, el cas d'Egara era una excepció o una manera de com 
no s'havia de crear una diòcesi i sobretot del fet que un bisbe no podia dei
xar la seva diòcesi, sense una causa molt greu i encara resolta pel papa, puix 
que es considerava vinculat a ella de per vida. És per això que tot i que el 
trasllat havia estat confirmat pel metropolità i els seus bisbes reunits en conci
li -un nou concili de la Tarraconense del 465- fou severament denegat pel 
papa que per carta refrendada per un concili romà va t:enyar al nostre metro
polità i bisbes20. 

Avui dia no hi ha cap objecció seriosa per admetre que al final del domini 
romà, molt abans de la creació del domini o regne visigot, Catalunya tenia 
totes les seves diòcesis creades i en ple funcionament, llevat de la diòcesi 
d'Elna, que es va crear entorn el 570 com a desmemhració de la gran diòcesi 
de Narbona i en un territori que tradicionalment li havia estat sotmés. El pri
mer bisbe conegut d 'Elna és Damne, entre el 571 i el 586. 

Poca cosa sabem del funcionament i vida d'aquestes diòcesis pel fet que 
la documentació conservada és només sobre alguns temes puntuals que no 

17. !cl. id. Epistola 11, (His orígens del cristiani.çme a les Balears 11, pàgs. 100-108) on llegim: 
-Super hac re deinceps Constatfui.,:çe concilium ... numero septem episcoporum· 

18. Trobem suggerents i monables algunes de les opinions o teories que sobre aixb ha clonat 
recentment ANSCARI M. Mt lNDO en el treball citat a la nota 5. 

19. J .M. MAnT1 1 BONET Ris orígens del bisbat d"Hgara a ·Simposi Internac ional sobre les 
Esglésies de Sant Pere de Terrassa•, 20-22 novembre 1991. Actes, Tem1ssa 1992, pàgs. 67-71. 

20. Remetem per això els clos estudis recents citats a les notes 5 i 19 sobretot al primer 
cl'ANSCAlll M. MUNDO. 
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reflecteixen la seva activitat normal, així només coneixem plets o anomalies, 
objecte d intervencions foranes . Com el cas del trasllat proposat d'Ireneu d 
Egara a Barcelona un fettotalment contrari a la disciplina d'inamovilitat dels 
bisbes, semblant a un casament amb la seva diòcesi21. 

També es veu que els bisbes es triaven entre el clergat que formava la 
comunitat diocesana, bé que no era indispensable que fossin fills del lloc, 
només que hi visquessin o hi estiguessin incardinats; l'assentiment dels fidels 
o del conjunt era també necessari perquè l'elecció es considerés ben regular. 
Aquest és el cas de Pacià, d 'Ireneu d'Egara i fins de Paulí de Noia, nat aquest 
a Bordeus, ordenat sacerdot a Barcelona (393) i creat després bisbe de Noia 
(409-431) després d'alguns anys de residir i d'estar integrat en aquella 
comunitat. 

Aquesta pràctica aviat tindrà dures intromissions de poders externs, sobre
tot del poder reial, en època visigòtica, que acabarà per anorrear-la. 

Els atemptats sobre aquest dret, que sembla ésser la resta d 'un estat més 
democràtic inicial de l'organització eclesiàstica, experimentarà molt aviat atacs, 
així consta per la carta del papa Innocenci I dels volts del 400, abans citada, 
quan es plany del nomenament d'un bisbe per Girona sense el consentiment 
de la comunitat o bé consta, també per una resposta papal que poc abans del 
465 el bisbe Silvà de Calahorra, per tant un bisbe de l'antiga Tarraconense, va 
crear bisbes en indrets on no n hi havia hagut fins aleshores i ho va fer sense 
el consentiment de la comunitat ni la del metropolità, que és qui va denun
ciar-ho al papa Hilari rn 

Les eleccions de bisbes sense comptar amb la comunitat, per designació o 
intromissió reial seran una constant a partir dels volts del 620. Sobre aquest 
punt és caracteristica la carta arrogant del rei Sisebut (614-620) al metropolità 
de Tarragona en la que s'oposa a l'elecció d un bisbe de Barcelona feta amb 
el consentiment d 'aquell23. 

Tanmateix hi ha indicis que revelen que aquesta pràctica, la de triar per 
bisbes a sacerdots de la pròpia comunitat i amb el consentiment popular, feia 
ja temps que no es practicava com ho indica el fet dels quatre germans bisbes 
de diferents diòcesis: Just d 'Urgell (51 7-549), Nebricli d 'Egara (516-545), 
Justinià de València (531-546) i Elpidi d 'Osca (527). També és rellevant el cas 
cie Joan cie Biclarnm, nat a Santarem (Portugal), que estudià a Constantinoble, 
fou desterrat per Leovigild a Barcelona i acabà essent bisbe cie Girona (591-
621)24. 

21. G. LE B11AS, op. cit. pàgs. 374-375. 
22. Cfr. Col·lectiu Canonum. Hispana PL, 84, cols. 789-792. 
23. E.A. T110MPSON Los godos en r);paña, Alianza Editorial, Madrid, 1971 , pàgs. 206-316. 
24. So bre aquests i altres temes relacionats amb els primers bisbes de les diòcesis catalanes 

n'he m tractat més llargament a la Introducciú a ¡.~~crits de hishes catalans del p rim.ei· m.il·leni a 
·Clàssics del cristianisme• 27, Barcelona 1992, pàgs . 7-47. 
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Les parròquies i els rectors 

La tercera gran institució de l'església catalana i també .una de les grans 
institucions de l'Església universal és la parròquia. El mot parroquia (del grec 
paroikia, veïnat o reunió de vivendes) i el mot diòcesi (també del grec dioi
kesis, equivalent originàriament a ordenament d'assumptes domèstics i per 
derivació a administració) són dos mots que durant molts segles es varen 
confondre o expressaven un mateix concepte: un territori sobre el que un 
bisbe exercia la seva jurisdicció, o sigui que equivalia al sentit actual de diò
cesi o bisbat. Més endavant l'augment de comunitats va fer dividir aquestes . 
orepartir-les en diferents esglésies i territoris que tenien confiats, així en el si 
de comunitats parroquials o diòcesis originals s'originen altres agrupaments 
subsidiaris, regits per un sacerdot vinculat al bisbe. Això va fer que es reser
vés a la parròquia inicial el nom de diòcesi i a les secundàries el de parrò
quia. La diòcesis estava regida per l' episcopos i la parroquia pel parrocus, mot 
que ha conservat l'idioma castellà, mentre que en català s'ha suplantat paula
tinament pel de rector. 

L'ús indiscriminat dels mots : parròquia i diòcesi, per a designar una 
mateixa realitat es va acabar a partir dels segles VI-VII. Participa encara 
d'aquest ús indiscriminat el concili de Tarragona del 516, que en els seus 
cànons 7,8 i 13, fa esment encara de les dioecesanis ecclesiis en el sentit de 
parròquies25. 

S'ha escrit i teoritzat molt sobre l'origen de les parròquies; alguns autors 
han pretingut fixar normes com si la fundació de les parròquies respongués a 
uns criteris o a un ·planning .. fet amb moderns criteris urbanístics o de reparti
ció del país. Partint de la vil·la romana i del mas i de les seves subdivisions 
s'ha volgut cercar una distància fixe entre les parròquies i un nombre stand o 
fixe de masos en la seva demarcació, etc. 26. Això que pot tenir alguna base 
en altres països ho creiem purament ciència ficció quan algú intenta aplicar
ho com a norma a les nostres contrades. Alguna parròquia es podia haver 
creat seguint algun crite ri de repartiment territorial i de distàncies, en el 
moment de la conquesta o repoblament d'algun sector concret del país, però 
la majoria d'elles es creaven davant de necessitats concretes o per voluntat 
d 'algun senyor laic (comtes, vescomtes, vicaris .. . ) o eclesiàstic (bisbes, capi
tals, monestirs). També hi ha cassos evidents de creació de parròquies per 
voluntat d'un grup de fidels, però aquests molt sovint van encapçalats pels 

25. F.A. GONZALEZ Collectio Canonum Hcclesiae Hispanae, Madrid 1808, pàgs. 295-300. 
26. J. LAENEN Les églises primitives des ui//es et /e prohleme des origines communales. a 

Melanges Camille cie Borman, Liège 1919, pàgs. 73-83, i J. CEYSSENS Rtude historique sur /'origine 
des paroixçes a ·Bih. de la Sociéte d 'Art et d 'Histoire du diòcese de Liège•, XIV, Liège 1903, pàgs. 

261-340. 
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patentes o maiores o els senyors terratinents del lloc27. Un criteri dels primers 
temps de la restauració del país, almenys en un sector de la Catalunya antiga, 
fou el d'unir moltes parròquies petites, segurament de fundació particular, a 
una església central; d'aquestes filials algunes passaran després a parròquies 
independents mentre que altres restaran com a simples capelles particulars28. 

L'estudi de l'origen de les nostres parròquies és un tema encara pendent 
d'un treball globalitzat, a semblança dels que s'han fet en altres països29, tan
mateix gràcies als estudis genèrics que es publiquen en les introduccions i en 
concret en les monografies de Catalunya Romànica30 i a altres aportacions 
contemporànies de fonts31, aviat serà possible de fer un complet treball de 

27. Purament a tall d'exemple recordem que Sant Jaume de Frontanyà s'erigeix el 905, sem
bla que a instàncies del bisbe iantigis, dins una campanya de restauració d'un sector de la diòcesi 
(C. BARAUT Les actes de consagració del bisbat d Urgell (segles IX-XII), Urgellia, i , 1978). Sant 
Andreu de Tona ho és el 886 per un grup de més d'una quarentena d'homes presidits pels 
·barons il·lustres•, que són els que doten l'església (A.PLADEVALL, Tona. Mil cent anys d 'hLstòria. 
Eumo editorial 1989, pàgs. 53-58); mentre que Sant Jaume de Queralbs fou erigit com a oratori 
privat per un grup de feligresos, per tenir massa lluny la parroquial de Fustanyà vers el 950 i fou 
erigida en parròquia el 978, a petició dels fills dels fundadors (C.BAl!AUT op. cit doc. 38) 

28. Aquest és el cas de moltes esglésies del Moianès (set futures parròquies) unides el 939 a 
l'església de Santa Maria de Moià (Catalunya Romànica XI (1984) pàgs. 66-67); de sis futures 
parròquies del Lluçanès unides el 905 a Santa Maria de Lluçà C Catalunya Romànica II, Osona I 
(1984) pàgs. 252-253); o de grups d 'esglésies de la vall d 'Arbúcies o del cor de la Selva unides el 
923 a Sant Quirze d'Arbúcies o a Santa Coloma de Farners el 950 (Catalunya Romànica V, 1991, 
pàgs. 238-239 i 340) etc. 

29. Un clàssic sempre útil: PIERRE IMBART DE LA TouR Les origines religteuses de la France. Les 
parotsses rurales du !V au XI siècle, Paris 1900, 354 pàgs.; HENS! LESETRE La paroLsse. Paris 1908; E. 
GIUFFE Les parotsses rurales de la Gau/e, a ·La Maison-Dieu· 36. Edit. du Cerf, Paris 1953, pàgs. 
33-62; tot aquest número de ·La Maison-Dieu• és dedicat als Pmblèmes de la Pamtsse, entre els 
treballs més recents cal comptar el de M. AUllRUN La parotsse en France des origines au XV siècle, 
Picard, Paris 1986, 270 pàgs. 

30. La Col·lecció Catalunya Romànica, que es va començar a editar el 1984 i que es troba ja 
en la seva fase de culminació, dóna una llista exhaustiva, d 'acord amb el nivell actual dels estu
dis i fonts disponibles, de totes les esglésies i parròquies que existiren entre els segles X i XIV. 
Un cop llesta l'obra es podran fer també estudis complets de titulars, treball tan magníficament 
encetat per E. MOREU-REY en els seus estudis sobre alguns sants, com sant Martí, sant Miquel o 
sant Fruitós, que donaran sorpreses i aportaran noves llums. 

31. Entre aquestes cal fer esment dels treballs sobre el territori de la diòcesi d Urgell del P. 
CELIHIÀ 13ARAUT i en especial de l'obra Les actes de consagracions de les esglésies de l'antic bisbat 
d'Urgell (segles IX-XII), Societat Cultural Urgellitana. La Seu d Urgell 1986 i de l'obra, d'abast més 
ampli i creiem definitiva, de RAMON ÜHDEIG 1 MATA Inventari de les actes de consagració i dotació 
de les esglésies catalanes a ·Revista catalana de Teologia-, pàgs. 4-16, (13arcelona 1979-1991), sínte
si o resum de la gran obra que recollirà totes les actes de consagració del país entre els segles IX 
i XIII i de la que enguany n'ha aparegut el primer volum. 
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síntesi sobre l'origen de les parròquies i dels titulars de les més antigues 
esglésies del país. 

Fixat o intuït l'origen de les parròquies elles ofereixen un ample camp 
d 'estudi tant en el seu aspecte constitutiu com en les influències internes i 
externes que varen experimentar al llarg dels segles. 

Per conèixer a fons una parròquia cal tenir present la seva condició jurídi
ca bàsica, és a dir, la seva dependència, que podia ésser directament del bis
be, d'algun monestir o casacanonical exempte o d'un senyor laic32. També és 
necessari estudiar la seva demarcació, el sacerdot o sacerdots que les 
regien33, la dotació i, sobretot, la condició i nombre de la seva feligresia . 

Des d 'un punt de vista extern cal també tenir presents les organitzacions 
supraparroquials, com són la diòcesi a la que pertanyen, els deganats34, algu
nes peculiars autonomies de certes valls o sectors del país35 els arxiprestats, 
etc. 

És evident que el que ,sintèticament hem exposat no és altre cosa que un 
qüestionari o simple reflexió sobre la importància de les institucions de 
l'Església en general i en particular de la nostra. Reduim aquesta síntesi a les 
tres institucions bàsiques de la nostra Església o de l'església catalana: la pro
víncia eclesiàstica o metropolitana, les diòcesis i les parròquies. 

Vinculades a cada una d'aquestes grans institucions n 'hi ha d 'altres 
secundàries bé que molt interessants, algunes ja al·ludides marginalment, com 

32. Aquí escau fer esment de les ·esglésies pròpies· o esglésies situades sota el patronat de 
laics, molt sovint en conflicte amb els interessos episcopals . Les •esglésies pròpies· o les 
l:ïgenkirchen germàniques foren un tema d 'estudi molt de moda fa algunes dècades. A casa nos
trn és famós el plet cie les esglésies del terme del castell de Gurb entre els senyors del castell que 
se les volien apropiar i els bisbes de Vic; tracten aquest punt R D AllADAI. L abat Oliba, bisbe de 
Vic i la seva època. Edit. Aedos 1962 3' ed. , pàgs. 222-227 i E. J UNYl'NlT Diplomatari i escrits lite
raris de /abat i bisbe Olibu, I.E.C. Barcelona 1992, pàgs. 171-175. Sobre l'origen del tema veure]. 
FEHNANDEZ Al.ONSO, op. cit pàgs. 215-224. 

33. En alguns indrets , com a la diòcesi de Vic, per sobre del rector o re¡¡ens ecclesiae hi havia 
el capel/anus, normalment un canonge de la catedral que tenia confiades vàries parròquies; tam
bé fou un costum, abolit el 1297, de repartir la cura pastnrnl entre diferents sacerdots, normal
ment dos que es repartien per setmanes la cura pastoral i que per aLxò rebien el nom d'abdoma
darios o simplement de domers. Cfr. Cutalunya Romànica Il, Osona I (1984) pàgs. 71-88. 

34. Una visió genèrica dels antics deganat a l'edat medieval la dóna .JoSEI' Rius 1 SEHllA 
Rationes Decimamm Hispaniae (1279-1280) CSIC. vol. l, Barcelona 1946 o bé cie manera particu
lar, per la diòcesi d 'Urgell , Prim JlEl<Tl!AN 1 Ho1tac La dècima de la diòcesi d'Urgell, corresppnent a 
/"any 1391 a ·Urgellia· II, La Seu d'Urgell 1979, pàgs. 257-346. 

35. Aquest aspecte, conegut d 'antic, ha estat objecte d'un breu estudi a Cata(ynya Romànica 
XII (1984) pàgs. 52-66 pel Berguedà i en especial per ENHIC Mrn.1 NI' Or¡¡anilzaciuns eclesiàstiques 
autònomes al Pirineu durant l'antic rèqim: les valls dAneu, Boi i Aran a ·Urgellia· V, La Seu 
d"Urgell 1982, pàgs. 331-342. 
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els concilis provincials tant de moda ara davant l'anunci de la seva represa o 
convocatòria d'un ·concili,, pels temps contemporanis, els sinodes diocesans, 
els capitals catedralicis, les escoles catedralícies, els seminaris, els hospitals, 
confraries, etc. 

Els religiosos 

Un altre gran apartat de les institucions ecleciàstiques, bé siguin de 
l'Església en general o de la de Catalunya en particular, són els ordes religio
sos, tant els antics ordes monàstics com els instituts més moderns, però, això 
és tema d'una àrea específica d'aquest Congrés. 

Els religiosos (monjos, frares o membres dels instituts moderns), han tingut 
sempre una importància cabdal en la vida de l'Església general i de les esglé
sies concretes; el mateix es pot dir dels canonges o membres d 'ordes, congre
gacions o instituts clericals. 

Cada un d'aquests ordes, congregacions o instituts es pot estudiar com a 
institució pa1ticular, amb les característiques pròpies de les seves regles, cons
titucions, monestirs, cases o convents, recrutament, estatut o categories dels 
membres, o bé per la seva relació i integració a la vida i estructura de 
l'Església universal. 

Els canonges, tant els catedralicis com els de les comunitats més aparenta
des a l'estatut monacal , són els que han tingut sempre una vinculació més 
directa amb l'Església secular o jeràrquica, per considerar-se clergues i com a 
tals vinculats a l'estructura pastoral de l'Església. 

És aquest un ample camp d 'estudi pels historiadors de l'Església i de les 
seves institucions i sobre el que cada dia hi ha més abundant bibliografia i 
estudis ben fonamentats. Com a obres de síntesi que marquen l'etapa moder
na d 'aquest aspecte de la història de l'Església i de les seves institucions desta
quem només dues obres: el nostre treball Els monestirs catalans. Edic. Destino 
1968, ampliat amb articles i visions més específiquessobre monestirs o 
corrents concrets en múltiples articles de la Gran Enciclopèdia Catalana i en 
especial l'obra Catatonia Religiosa. Atles històric dels orígens als nostres dies, 
promogut per la .. unió de Religiosos de Catalunya . ., Ed. Claret, Barcelona 
1991, obra de varis autors que compta amb una selecta bibliografia entre les 
pàgines 545 i 565. 

Com és evident la història de les institucions no es limita als seus orígens o 
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a les èpoques antiga i medieval; les velles institucions han presidit al llarg 
dels segles, s'han renovat, se n'han creat de noves; algunes també han apare
gut a l'època medieval i han desaparegut en temps moderns, com la 
Inquisició o les Inquisicions per ésser més exactes, el pagament dels delmes, 
etc. 

Per formació i per dedicació ens hem limitat a exposar l'origen i algunes 
característiques de les tres institucions cabdals, però la seva visió es podia 
haver allargat fins als temps moderns o contemporanis i en ella hauriem vist 
canvis i la lògica evolució aportada al pas dels segles, per la vinculació de la 
nostra Església al regalisme hispànic i des d'inicis del segle passat a la centra
lització romana o agrupament cie l'Església entorn del papa i dels forts dicas
teris vaticans. 

Altres treballs d'aquesta àrea es cuidaran d'ampliar i evocar temes pun
tuals cie les institucions i organització de l'Església, una entitat que, no cal 
oblidar-ho, amb els seus alts i baixos, virtuts i defectes, és la que ha presidit i 
ha acompanyat sempre l'origen i creixença de la nostra consciència cie poble 
i cie nacionalitat. 
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REFORMA l CONFI.JCTES DINS JA CATEDRAL DE GIRONA 
EN JA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XV1II 

Xavier Antón Pelayo 
Montse Jiménez Sureda 

Introducció. L'època de les reformes 

Durant la segona meitat del XVIII es dugué a terme un moviment refor
mista de l'Esglèsia d'Espanya que va partir en nombroses ocasions d'alguns 
sectors minoritaris del catolicisme espanyol. L'aparició d'un clergat liberal que 
va plantejar certes reformes com a única solució de continuïtat per a un dels 
pilars fonamentals de l'Antic Règim, va topar amb altres eclesiàstics més retrò
grads que s'aferraren a un univers mental i ideològic ortodox. Fins i tot els 
més immobilistes suportaven o suplien amb altres mitjans -de vegades poc 
moralitzadors per al poble- la caiguda dels seus ingressos econòmics, i es 
negaven a perdre la preeminència social de què fruïen, tornant la mirada 
enrera, tractant d'aturar el temps, ignorant qualsevol tipus de novetat l. 

El clergat liberal es veié afavorit pels administradors il.lustrats, especial
ment al llarg del regnat de Carles Ill, que impulsaren les reformes des de la 
posició monàrquica, amb la pretensió d'actuar sobre l'Església en quant insti
tució de gran abast i influència en tots els aspectes de la trama socio-econò
mica, el seu veritable objectiu reformista. El regalisme va establir un joc de 
contradiccions per a mantenir l'equilibri entre les reformes auspiciades pel 
monarca enfront del clergat més intransigent que, alhora, frenava les propos
tes més agosarades. 

Els opositors a les reformes van ser aquells sectors compostos pels ecle
siastics més ignorants: beneficiats i clergat regular que generalment desconei
xien les noves idees il.lustrades com a conseqüència de la seva escassa for
mació i les seves limitades lectures. L'actitud regeneracionista va sorgir de 

l. L1 11s ANTONIO Co1rrES !'EÑA, La política religiosa de Car/os Ill, Universitat de Granada, 
Granada 1989; JosEI' FONTANA, La quiebra de la monarquía absoluta. 1814-1820, Ed . Ariel, 
Barcelona 1983 (1971), 181- 197. En 1787 una part dels beneficiats de l'erelada presentà un 
memorial al bisbe de Girona, Tomàs de Lorenzana, sobre la necessitat de reestructurnr les tres 
heretats que els mantenien. L'objectiu que plantejaven era aplicar tècniques de cara a augmentar 
la productivitat i les rendes, aplicant moltes idees contingudes en el Discurso sobre e/fomento de 
la industria popular de Campomanes. Eb detractors del projecte foren qualificats com a "adictos 
sobrndamente a lo antiguo, [que] miran con horror toda novedad sólo por serio. l'oco importa 
como sea honesto y útil que sea nuevo". Auxtu H1sTomc DE GmoNA, protocol~, Girona--7, Joaquim 
Ribot, núm. 510 (1787), p . 141. 
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minories il.lustrades de províncies -Campomanes, Aranda, Jovellanos, 
Floridablanca- , les quals, mercès a la difusió de plantejaments de més enllà 
dels Pirineus, tractaren d'executar un programa reformista que va iniciar-se 
amb la denúncia i crítica de les estructures caduques i dels vicis general~tzats. 

La relaxació de l'observança, l'excessiu nonl.bre, poder i privilegis i el con
trol establert sobre bona part de l'economia foren les crítiques més freqüents 
que els il.lustrats vessaren sobre els eclesiàstics, especialment sobre els de 
menor categoria2. Un testimoni eloqüent de la crítica més crua recreava un 
testament figurat sobre la situació de la monarquia. Respecte de la política 
eclesiàstica afirmava en to sarcàstic: 

"El estada eclesiastico de España no se quexara de mi generosidad pues 
he procurada su aumento despojandome de la mayor parte de mis bienes 
para el establecimiento de innumerables vasallos que deviéndo aplicarse al 
arada y atros empleos de fatiga e indecorosos, consiguen por este medio 
maior lucro, ninguna inquietud y el respeto devido a su caracter al que nunca 
pudi era aspirar por o tro camino que este ... Permito que todo padre de familia 
pueda entrar sus hijos desde la infancia en la carrera eclesiastica ponderando
les por una parte la miseria de las familias y la aplicación del seglar para 
ganar el sustento de la vida con el sudor de su rostro, por otra parte el rigor 
de las leyes a las que no se sugeta el eclesiastico por abuso: pues la ley del 
Rey es la ley de Dios como subdelegada suyo en la tierra, bien que la dicipli
na eclesiastica no es menos rigurosa que la cibil pera como nadie obliga a su 
observancia tampoco se executa su obediencia ... que aunque los Santos 
Concilios y Canones prohiban a todo eclesiastico la assistencia a fiestas profa
nas como son los toros, comedias y con mayor rigor el ver ajusticiar, como 
también el comerciar, el llevar armas y disfraces con la inigua mascara de la 
capa, se les permita no obstante, y que se tenga por ridícula y fastidioso el 
prelada que rígida observador de los santos decretos los pusiere enexecu
ción ... Confirmo el aumento de benefici os simples que facilitan a los eclesias
ticos maior comodidad pues no presisan a mas obligación que la del oficio 
divina y contra el provervio 'viviran del altar sin servirle' no han faltada 
nimios selosos que propongan la abolición de estos beneficios simples que 
devieron llamarse discretos hijos cie una ingeniosa habilidad para adquirir 
combeniencias arrimando obligaciones; permito que los canónigos y benefi
ciados que no quisieren assistir al cora por la incomodidad de hora, lluvia, 

2. Un exemple paradigmàtic de la crítica i les propostes de reforma de l'Església fou la for
mulada per Gregori Mayans. ANTONIO MEs11iE, Jlustracirín y nfurma de la Jglesia. Pensamiento 
pulíticr~re/igioso de don Gregorio Mayans i Siscar (1699-1781), Publicacions de l'Ajuntament 
d 'Oliva, València 1968. 
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mal tiempo o diversión no se les obligue y pague su renta a pesar del estatu
to canónico pues no es justo se fatiguen en una carrera que tomaran por 
voluntario descanso; mando también que no se les permita mas libros que su 
breviario para que no se les canse la vista, y el bulgo este en la creencia de 
que son doctos y entendidos y no se engaña pues la maior ciencia es vivir 
con plena satisfación enagerando obligaciones pues como ellos sepan contar 
la renta diaria que gozan saven mucho ... "3. 

L'evidència dels problemes va moure alguns canonges gironins a afron
tar-los directament i a confeccionar una proposta de reforma que assolís 
solucionar el "desordre" de la Catedral. En aquesta comunicació, basant-nos 
fonamentalment en la documentació epistolar de la Seu de Girona, ens pro
posem d'exposar l'abast d'aquesta reforma i els greus conflictes desfermats en 
la segona meitat del segle XVIII com a conseqüència de la lluita entre els pro
motors i els enemics de tal projecte. Una iniciativa bastida per elements de 
l'Antic Règim, l'atvanguarda de l'absolutisme, però també els seus més acè
rrims defensors, per a evitar el col.lapse del sistema'. 

La situació de l'Església a la ciutat de Girona 

Del total de 510 religiosos amb què comptava la ciutat de Girona en 
17874, la catedral n 'acaparava 185 - bisbe, 8 dignitats, 36 canonges i 140 bene
ficiats-, cosa que, constituïa una despesa molt gran per a la seva economia, la 
qual, del conjunt de les catedrals catalanes, era la que tenia menys rendes. 
Maximiliano Barrio Gonzalez, a través de la consulta de la documentació de 
l'Arxiu Històric Nacional i de l'Arxiu Secret del Vaticà, situa la mitra gironina 
en el sisè lloc, després de Tarragona, Tortosa, Barcelona, Lleida i Vic i abans 
que Urgell i Solsona5. La renda total disponible durant la segona meitat del 
XVIII se situava al voltant dels 100.000 rals de billó (Tarragona en tenia més 
de 315.000). Amb aquesta quantitat se satisfeien els salaris de l'administració 
(sous dels eclesiàstics, advocats, escrivans, agents), vestuari, alimentació, 
almoines i altres conceptes varis. Els agents de la catedral de Girona, amb 

3. Biblioteca de Catalunya, ms. 217. 
4. j osEP lc;1.Es1As, t:l cens del Comte l·loridahlanca. 1787. Fundaciéi Salvador Vives Casajuana, 

Barcelona 1970, vol. li, 11- 14. La c iutat de Girona al 1787 tenia 8 .014 habitants segons el cens. 
5. MAXIMll.IANO ilAHHlü GoNZAl.EZ, La economia de las mitra.' catalana.'i durante la segunda 

mitad del XVIJJ y su relación con el conjunto españul. Apuntes para su estudio, dins: Segón 
Congrés d'J-Iist<lria Moderna de Catalunya . Catalunya a /'!:'poca de Carles Ill, Universitat de 

Barcelona, Barcelona 1988, vo l. li, 447-457. 
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més modèstia que altres6, s'encarregaven de tramitar plets, presentar memo
rials, informar sobre tot allò relacionat amb assumptes eclesiàstics i polítics i 
fer presents als "benefactors de l'església". 

Els afers que durant la segona meitat del Set-cents ocuparen especialment 
els agents foren els plets amb els jesuïtes, el contenciós ajuntament-bisbe per 
a formar un nou col.legi després de l'expulsió, la dècima del peix de Lloret i, 
sobretot, la reforma de l'església. Ens referirem al primer per a exemplificarel 
clima de tensió en què vivia l'esglèsia gironina i desenvoluparem en el proper 
apartat el darrer punt. 

Els jesuïtes, que foren els educadors de les elits gironines al llarg de la pri
mera meitat del segle, eren objecte de dures crítiques per part dels canonges 
de la catedral i de la resta dels ordes religiosos. Les causes eren diverses: en 
primer lloc, els jesuïtes eren vistos com una secta dins l'Església catòlica, les 
seves maneres de fer molestaven, el monopoli que exercien de la tasca esco
lar i els inacabables plets que originaven les disputes econòmiques amb ells. 
Fou justament des de Girona d'on arribaren a Madrid les acusacions més 
greus contra els jesuïtes7. L'ambient d'animadversió vers ells s'havia anat for
jant durant els anys anteriors a l'expulsió. En 1758, amb motiu d'un plet per 
assumptes econòmics entre els jesuïtes i el capítol catedralici, es vessaren opi
nions molt dures contra els membres de la Companyia: "No dubto que enre
dian ah sa política parda los Sors. Jesuitas el foriscapi que deuen, pues son 
gent de voler lo que los toca i encara lo que no ... , y mai volen pagar als 
demés per més que ho ve jan clar y just. .. Fan molt bé en embestirlos y no 
deixarlos respirar y faràn millor en no atendrerlos en res" i es concluia dient: 
"Es menester procurar anar contra de ells, assegurarse de personas que no los 

6. L'agent cie Madrid, Marcelino Cayetano Garcia, es queixava del molt que treballava i que 
res no li sobrava al cap de l'any del seu salari. En canvi, els agents d 'altres capítols de Catalunya, 
"gastaven a lo gran'·, per exemple el de la Seu d 'Urgell que si "se hubiese mantenido mucho [en 
Madrid), no se en que hauria parado su gasto de casa y regalos, y que no gasta poco Lérida; y 
esto no es nada, ni nos podemos comparar con los cabiklos cie Castilla, que sus síndicos andan a 
todo tren ... [que] en el día a estos señores discurro lo que gastan con solo su casa; pern los fon
dos de aquellos cabilclos exceden a los de Cathaluña de mucho", Arxiu de la catedral de Girona, 
Correspondència (sense catalogar), carta de Félix Batlle, canonge síndic a Madrid, a Domingo 
Soler, Madrid, 25 gener 1772. 

7. A NTONI ll01mÀs 1 FE1.111, L "expulçió del,· .fesu/1es de la ciutat de Barcelona en el marc ¡¡enerctl 
del seu desterrament d 'fapanya per Carles Ill, dins: Segon Con¡¡rés d'Hist6ria Moderna de 
Catalunya ... , 403-430. Destaca l'actuaciéi del canonge Berga com a coordinador dels atacs més 
ferotges contra la Companyia i del bisbe de Girona, Manuel Antonio dè Palmero y Rallo (entre 
1756-1774 bisbe de Girona) com a publicista més contrari a aquells. Un escrit al respecte fou la 
Pastoral a las religiosas sohre no admitir prr!fecias de futura vue/ta de los jesuilas expulsados, 
Girona, 1768, 24 pp. 
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tingan passió, perque ab sas mañas y especials teologias fan fer qualsevol 
cosa, de que cada dia tenim bastantas experiencias"8. La situació esdevingué 
especialment tensa poc abans de la expulsió: "Per aquí corra la noticia que 
en nostre collegi de jesuitas hi auria hagut bastunades i de resultas de això 
havia marxat lo P. Montero y P. Riera y que se havian de marxar dos més"9. 

Amb l'expulsió s'acabà la relativa unió entre els membres de la catedral, 
produïda per l'enemic comú. La qüestió de la reducció enfrontà un grup de 
canonges reformistes amb els beneficiats, les dignitats i un petit grup de 
canonges comandats pel bisbe Palmera, partidaris de deixar les coses com 
estaven. 

El projecte de reforma 

Segurament el pla de reforma que elaborà el capítol de la catedral de 
Girona responia en bona mesura a la circular que l'any 1769 envià a tots els 
prelats del regne la Real Camara del Consejo de Castilla, en què s'exposava la 
conveniència de "que se reduzcan, supriman y unan a destinos píos, útiles a 
la Iglesia y causa pública, los beneficios que hay en el reyno en excesivo 
número, y de tan corto valor que no es suficiente cada uno a mantener litni
taciones al que lo obtiene, ni aun llegan estos beneficios a la congrua sinodal 
establecida para ascender al orden sacerdotal, de forma que si sus poseedo
res no tienen otras rentas o bienes, viven por indecencia y son unos eclesias
ticos inútiles a la Iglesia y a los pueblos donde residen"lO. 

A la reunió del capítol en 15 de març de l'any següent, una proposició va 
plantejar la necessitat i conveniència d'estudiar una reducció de prebendats i 
beneficiats de la catedral. Als pocs dies es va nomenar una comissió formada, 
entre altres, pels canonges Domingo Soler, Antoni Bas, Cayetano Janer i 
Francesc Sallés, quatre dels més fervents impulsors -junt amb Francesc Dorca 
i Félix Raval- de la via reformista durant els propers anys. El 5 de maig de 
1770 varen presentar un informe que es decantava obertament per la reduc
ció. Dues motivacions principalsels varen moure vers aquesta postura: la pri
mera, i potser la més important, era la decidida pretensió de posar fi a les 
situacions escandaloses que reiteradament es produïen a la catedral de 

8. ACG, i<l. Carta de Josep Codolar, canonge de Girona a Barcelona encarregat per la cate
dral de seguir el plet, a Domingo Soler, canonge i administrador majo r de la catedral , Barcelona, 
12 agost 1758. 

9. !d. de Miquel Baco a Domingo Soler, Girona, 7 de juliol de 1765. 
10. Circular de la Real Camara de 12 de juny de 1769. Citada por ENmc Mo1.1 Ní:, La reorganit

zaci<í hen(!{icial del hihat d'Urgell i de /abadiat de Guerri en temps de Carles Ill: un exemple de 
regalisme, dins: Segon Congrés d'Hlçtciria Moderna de Catalunya .. ., 431-439. 
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Girona. En 1756 un agent de la catedral escrivia des de Madrid que eren notí
cia en tots els racons del regne "las disensiones y controversias de esa iglesia 
con notaria dolor de la falta del régimen y disciplina eclesiastica"11 . La segona 
era la pretensió egoista que els propis canonges tenien de veure augmentada 
la seva remuneració: "veremos por donde parte sobre el capítula de aumentar 
[la dotació del las canongías que es el interesante para nosotros, porque lo de 
los beneficios sólo nos sirve para prueva de que el cabildo pidió justamente la 
reducción de ellos y para hacer que algunos sean mas útiles al ministerio de 
la Iglesia"12. 

El contingut de l'informe, datat el 30 de juny de 1770, fou l'origen del 
"Memorial" que presentà el capítol al rei, Carles III, per a la reducció de bene
ficis i canongies. L'ambiciosa reforma pretenia resoldre tres apartats principals: 
l'excessiu nombre d'eclesiàstics, la curta dotació d'ells i el foment dels litigis i 
el trasvasament que això produïa per a la disciplina eclesiàstica. La reducció i 
la redotació que plantejava el projecte era la següent: 

11. ACG: op. cit. , carta de Pasqual Puig, agent a Madrid, al canonge Vilahella , Madrid, 7 de 
febrer de 1756. 

12. ACG: op. cit. , carta de Domingo Soler, administrador general de la catedral, a Félix Raval, 
agent a Madrid, Girona, 7 de juliol de 1773. Cada un dels canonges rebia una renda anual de 500 
lliures, una dotació considerada insuficient "para unas prehendas que regulannente se confieren 
por último premio a las personas m{1s literatas que la mayor parte de su vida han gastada en 
hahilitarse en estudios o en otros ejercicios pastorales y propins de eclesiasticos sohresalientes". 
!d., "Memorial presentada a la real magestad de Carlos Ill, que Dios guarde, por el cabildo de la 
Catedral de Gerona a 30 de junio de 1770 para la reducción de canongías y beneficios". En 1773 
Raval escriu a Soler: "los objetos de la iglesia de Gerona en la reducción no podemos negar que 
consisten en el aumento de rentas, porque los que gozamos no son bastante a la decencia. Yo 
con mi dinem, puse mi casa y compré habitos , y comencé a corner cie la Prebenda: tomé dos 
criaclas con salario y criado sin él juzgando que podríamantenerme y tube que despedir una por
que no bastaban los útiles de la Prebenda; reduciéndome a aver de guisar, como sucedió, si 
cahía mala". !d. , de Raval a Soler, Madrid, 3 de novembre de 1773. 
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COMPARACIÓ ENTRE LA SITUACIÓ DE LA CATEDRAL DE GIRONA L'ANY 
1770 I EL PLA PROPOSAT PEL CAPÍTOL 

SITUACIÓ A 1770 PROJECTE PROPOSAT PEL CAPÍTOL 

Ministres Dotació Ministres Dotació 

Ardiaca major 1.500 li. 
Sagristà major 403 li 
Xantria major 600 li 

8 dignitats Abadia de St.Feliu 74511. 6 dignitats 
Ardiaconat Besalú 335 11. 
Ardiaconat Empordà 645 11. 
Ardiaconat Selva 429 11. 
Deganat 86811. 

36 Canonges 12 Presbiterials 500 li. 24 Canonges 800 li. 
24 Diaconals 

140 Beneficis 100 li. 1Q Beneficis 200 !l. 
184 100 

El pla preveia reduir dues dignitats. L'una, la de l'ardiaca major, primera 
dignitat, amb la finalitat "establecer la paz y cortar el fomento de tantos dis
turbios y pleitos como ha sufrido el cabildo con las pretendidas regalías de 
esta dignidad, y restablecerse en aquella autoridad que le corresponde por 
los canones y concilios, y de que le tiene desposeída [al capítol], tal vez sin 
que haya semejante ejemplar, ni monstruosidad en ningun a iglesia de 
España"13. L'altra dignitat a suprimir podia ser qualsevol menys la de l'abadia 
de Sant Feliu. Les rendes d 'aquestes dues supressions es volien utilitzar per a 
augmentar les dotacions de les dignitats més pobres. 

Pel que fa als canonges, es proposava la supressió dels 12 presbiterials o 
moderns, ja que foren erigits l'any 1520 pel ,papa Lleó Xa instància del bisbe 
i dignitats sense comptar amb el capítol. Amb la reducció podrien augmentar 
els canonicats a una quantitat de 800 lliures, "congrna competent i necessaria 
per lo crescut valor de les coses, essent la present molt curta". 

13. Memorial, op. cit. El principal motiu pel qual el capítol desitjava extingir la primern digni
tat era evitar el conflicte que es produïa en situació de seu vacant, quan l'ardiaca major aglutina
va tots els poders en detriment del capítol. 
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En la reducció del nombre de beneficiats fou on es produí una retallada 
més dràstica: 140 beneficis era considerada una xifra exorbitant per a una 
catedral com la de Girona (en 1770 la de Tarragona havia reduït de 98 a 
63beneficis i la de Lleida de 79 a 34). La dotació dels beneficiats variava, però 
la major part d'ells no superava les 100 lliures anuals, amb la qual cosa "tie
nen que granjear por otra parte lo necesario para su sustento ... lo qual origina 
muchos desórdenes que se advierten en estos tiempos y que sirven de poca 
edificación al pueblo"14. El nombre, segons el capítol, havia de reduir-se a la 
meitat, 70, d'aquesta manera la renda pujaria a 200 lliures. Així se'ls podria 
exigir una residència obligatòria "para que hayan todos sus servicios que has
ta ahora han acostumbrado los beneficios, pues teniendo una congrua compe
tente, no puede haber escusa para que dexen de residir los poseedores de los 
benefici os de las catedrales, que para ésto fueron instituidos"15. 

En opinió del capítol, aquest era un pla suficientment avantatjós per a 
mantenir el culte diví amb una major esplendor i magnificència, "pues entre 
dignidades, canónigos y beneficiados llegan al número de 100 ministros, dota
dos con una congrua proporcionada respectivamente. Podran las dignidades y 
canonicatos ser premio correspondiente de personas de la mayor literatura y 
mérito, y los beneficios suficientes para contentar a estudiantes y clérigos 
dotados con talentos, instruídos en buenos principios y dispuestos a ser unos 
eclesiasticos sobresalientes; y parece que no se podra dudar, que cien minis
tros residentes de esta clase son mas útiles y brillantes que 184 que por la 
pobreza de sus títulos no pueden ser los mas aventajados sina por casualidad 
y contingencia"16. 

Les controvèrsies 

El pla del capítol fou durament cnt1cat pel grup liderat pel bisbe "por 
demasiado vasta, de mal aspecto y monstruoso"17. Palmera ràpidament ela
borà un pla alternatiu en què la situació restava intacta. Així s'inicià a Madrid 
un plet entre el capítol i el bisbe, que va durar fins al maig de 1774. Per tal de 
defensar els seus arguments, foren enviats a la Cort agents extraordinaris per 
part de cada grup. El capítol hi adreçà Félix Raval, objecte de burla per part 
dels seguidors del bisbe per ser canonge des de feia tan sols dos anys i per 
ser aragonès, cosa que provocà el comentari sobre la manca d'un català capaç 

14. Memorial, op. cit. 
15. Memorial, id. 
16. Memorial, id. 
17. Memorial (del bisbe, relligat amb el del capítol), Id. 
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entre el grup de canonges. Al si de la catedral es desfermà una batalla dialèc
tica no exempta d'insults i desqualificacions personals. 

A la mala salut del bisbe s'afegia el mal geni provocat per l'afer de la 
reducció, doncs el prelat l'havia pres com una qüestió personal: "El Gefe con
tinúa con aumento en su melancolía. Dicen que pasa noches sin dormir; mui 
poca de apetito; trabajan los colaterales en sacarle fuera ; pera él no quiere. 
se ha quexado del cabildo en confianza, por haber consentida e instar la 
reducción, atribuyéndola a obra de quatro o sinco"18. Al llarg cie l'estiu de 
1773, la seva postura respecte de la reforma de l'Església va experimentar un 
lleuger viratge, consentint la reducció de 25 o 30 beneficis amb poca o cap 
dotació. Malgrat tot, la distància que separava les dues faccions continuà en 
un ambient enrarit. Una opinió pe1versa afirmava que "es cosa escandalosa 
que el obispo [cie Girona] tema morir para dar cuenta a Dios de su 
gohierno"19. La disputa entre capítol i beneficiats va clonar lloc fins i tot a un 
follet que circulà per Barcelona amb el nom cie El porqué de la Iglesia de 
Cero na. 

A finals cie l'estiu cie 1773 les expect:ltives d'èxit del capítol estaven sus
tentades en la bona disposició cie Campomanes i Aranda per a acceptar el pla 
de reducció. Tot i així, la pressió del bisbe a la Coit féu que l'assumpte anés 
a mans de Figueroa que jutjava més en favor del bisbe i dels beneficiats: "el 
señor Fiscal, apurada de las instancias del agente [Surges, agent ordinari del 
capítol a Madrid], dijo por última: No se canse Usted que aunque yo quisiera 
la reducción, la Gimara no convendría; a ésto replicó el agente: mala sería 
que el señor Fiscal conviniera que la camara no se atrevería; Si señor, respon
dió el señor Fiscal (aquí entra el diahlo) , porque el Sr. Figueroa me llamó y 
me dijo que el obispo le escrivía la pretensión del cabildo; que ésta la gober
naba la ambición (añacle lo que sabemos cie toclos sus informes) y que no 
difiriera a la instancia del cabildo porque bastaha ser él presiclente de la 
cimara para que ésta desairara su dictamen y manclara lo contrario"2º. Davant 
la impossibilitat cie dur a terme l'afer, Raval va demanar permís al capítol per 
a tornar a Girona (petició concretada pel maig de 1774), conscient, però, cie 
les crítiques que s'abatrien sobre ell per pa1t dels enemics declarats i fins i tot 
dels seus propis companys capitulars pel fracàs de les gestions. 

A principis de 1774 va morir el bisbe Palmera i pel setembre del mateix 
any era escollit per a la seu cie Girona Tomàs de Lorenzana, diaca de 
Saragossa i germà de l'arquebisbe de Toledo. Aquest es va mostrar des d'un 

18. ACG , op. cit., carta de Soler a Raval , Girona , 4 de juliol de 1773. 
19. ACG. op. cit .. carta de Raval a Antonio llas , canonge de la catedral , Madrid , 9 de juny de 

1773. 
20. ACG . op. cit., carta de Raval a Soler, 30 de novembre de 1773. 
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primer moment favorable al pla del capítol. En 1781 el mateix Lorenzana ela
borava un memorial en el qual subscribia tots els punts que en 1770 havia 
bastit elcapítol. El nou bisbe fins i tot plantejava la necessitat d'unificar tots els 
estatuts de la catedral, imprimir-los i lliurar-ne un exemplar als eclesiàstics 
que s'hi integressin. Així pretenia evitar futurs conflictes. Per la seva banda, 
els beneficiats, veient-se novament atacats, presentaren un recurs que aconse
guí penalitzar el pla de reforma fins a la data de 1797, en què es resolgué el 
contenciós favorablement al capítol, que "puede bien contribuir [a] una paz 
duradera y con ella disfrutar todos de una reconciliación que nos haga tan 
odiosos ante los seculares, que de continuo apetecen nuestra destrucción"21. 

21. ACG, op. cii., carta de Josep Estadella , canonge, a Raval , Madrid, 9 de setembre de 1797. 
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ELS CLIENTS DE LA BOTIGA DE L'OBRA 
DE IA SEU VELLA DE LLEIDA 

Caterina Argilés i Aluja 

La present comunicació té el seu origen en la tesi doctoral dirigida pel Dr. 
Jordi de Bolòs i Masclans, Preus i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons 
els Llibres d'Obra de la Seu,l en la qual vam analitzar el desenvolupament 
econòmic de la ciutat de Lleida durant el període comprès entre els anys 
1358 i 1500. Un dels capítols de què consta l'esmentada tesi està dedicat als 
clients que acudien a comprar a la botiga de l'Obra. El tema el vam enfocar 
exclusivament en relació amb un producte, el blat, per tres motius concrets. 
Primerament perquè era el producte bàsic de l'alimentació baix-medieval. En 
segon lloc perquè la gran majoria de compradors de vi eren eclesiàstics. 
Finalment perquè a cop d'ull semblava que, en moltes ocasions, els compra
dors de forment eren els mateixos que aquells que adquirien ordi i civada. 

Posteriorment ens vam proposar de verificar el tercer dels supòsits dels 
quals partíem i concretar qui eren els compradors dels altres dos cereals que 
es venien a la botiga de l'Obra: l'ordi i la civada. Aquest és el motiu de la 
present comunicació. 

El punt de partença és el plantejament de l'esmentada hipòtesi: els com
pradors de forment adquireixen també ordi i civada? Qui eren els que 
s'adreçaven a la botiga de l'Obra per a comprar-ne els productes? D'on eren? 
Quines quantitats n 'adquirien? Són les incògnites que tot seguit pretenem 
resoldre. 

"L'Obra de la Seu" o la gerència administrativa i econòmica de la catedral 

L'Obra de la Seu era l'organisme o la institució que tenia cura de la cons
tmcció de la catedral i de l'administració de les diverses aportacions econò
miques fetes per a tal finalitat. 

L'administració de la constmcció de la Seu era independent de l'adminis
tració general dels afers capitulars i estava sota la responsabilitat del procura
dor major, càrrec que estava assignat a un canonge. Però qui, de fet, seguia 
de prop el desenvolupament de les obres i tenia cura dels llibres de compta-

l. Llegida el mes de gener de 1993 a la Universitat de Lleida . 
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bilidat era el procurador menor, ofici que requeia en un prevere beneficiat;2 

ell era realment el responsable de la construcció de la catedral, conservació i 
fins i tot de l'organització de tot allò que s'esdevenia dins cl'ella3. 

L'administració cie la fàbrica4 quedava enregistrada en els llibres d'obra, 
també coneguts per llibres de comptes. Gràcies a aquests podem conèixer 
actualment l'evolució constructiva de la catedral i hem pogut, també, realitzar 
la ja esmentada tesi i la present comunicació. 

El cont' 1gut dels llibres d 'obra està dividit en dues parts en funció de dos 
conceptes bàsics: les entrades i les sortides. Tant les unes com les altres estan 
agrupades per temes, que s'indiquen al cap de la pàgina. Tot seguit s'especifi
ca el concepte d'interès, deixant el marge dret per a especificar-hi les quanti
tats monetàries corresponents. Al peu de pàgina trobem la suma total de les 
quantitats indicades i al final de les entrades i de les sortides, la suma total de 
cadascun d'ambdós conceptes. 

En les sortides s'indica normalment el dia de la setmana i del mes en què 
van tenir lloc. En canvi, cie la majoria d'entrades desconeixem quan es van 
realitzar. 

S'esmenten, si s'escau, les commemoracions dels sants, i quan es produeix 
algun fenomen climàtic o algun esdeveniment no usual que fa variar la jorna
da cie treball. Normalment s'assenyala a qui va dirigit el pagament o de qui es 
rep i la causa d'aquest, el preu del salari diari o bé el preu del producte en 
qüestió. 

La botiga de l'Obra 

La construcció de la Seu Vella es finançà cies dels seus inicis mitjançant les 
contribucions a què estaven obligades les parròquies de la diòcesi, 5 els diners 
que el bisbe rebia dels albergs que concedia a cens, i les deixes i llegats que 
il.lustres lleidatans donaven per la seva construcció. Però a l'Obra no li eren 

2. La dedicació que cadascun d 'ells tenia en relació a les obres queda reflectida en els salaris 
que cobraven. A tall d'exemple, a les darreries del segle XIV, el procurador major cobrava un 
salari de 150 sous, mentre que el procurador menor cobrava un salari de 290 sous, al qual anual
ment s'afegien altres 100 sous que rebia de gracia, per diverses feines realitzades en relació a les 
obres de la fàbrica, com també 5 sous més per presentar els comptes. Aquesta dualitat la trobem 
també a altres catedrals on hi ha un obrer major i un obrer menor. 

3. Com ara la professó del Corpus, la representació teatral de la Colometa, els jocs d 'artifici 
celebrant la vinguda del rei o de la reina, etc. 

4. En l'època medieval el mot fàbrica significa constmcci<Í. 
5. F. ESPAÑOL, La Seu Vella: els promotors: La Seu Vella de Lleida. La catedral, els promo

tors, els artistes, s. XIII a s. XV, (Barcelona 1991), p.78. 
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suficients per a saldar les quantioses despeses que originava una construcció 
de tan gran envergadura. 

El 29 d'abril de 1168, el bisbe Guillem Pérez donà a l'Almoina, per als 
pobres, la dècima part del delme dels fruits de totes les prepositures.6 L'l 1 
de desembre de 1237, el bisbe Pere d'Albalat ordenà que la dècima donada 
anys enrere a l'Almoina passés a rebre-la l'Obra de la Seu, fins que la catedral 
estigués acabada. Llavors havia de tornar a l'Almoina.7 Des d'aquell moment, 
l'Obra va rebre la dècima de les prepositures i, almenys fins a principi del 
segle XVII, la continuava rebent.R 

La disposició del bisbe Pere d 'Albalat assegurà d'aquesta manera la finan
ciació de la construcció cie la catedral. 

La producció de cereal procedent de les diverses pabordies que arribava 
als graners de l'Obra tenia un únic objectiu : la seva venda per a obtenir 
diners amb què finançar les obres de la seu. Per aquest motiu, el capítol, a 
l'hora de vendre els seus productes, es comportava mogut per l'afany de treu
re'n el major profit econòmic possible; i no dubtava a vendre el forment a un 
preu un xic inferior al que es venia a altres indrets de la ciutat, quan li inte
ressava despatxar9. És segurament aquest interès pels beneficis el motiu pel 
qual altres organismes catedralicis adquirien el forment a diversos mercaders 
de la ciutat en lloc d'adquirir-lo a l'ObralO. 

Hom coneixia que la botiga de l'Obra era un dels punts de venda de cere-

6. P. SANAHUJA, Historia de la Beneficiencia en Lérida, (Lleida 1944), p.46. Esdeveniment 
que també en va donar a altres catedrals. A Barcelona no fou fins a 24 d 'abril de 1226 que el bis
be Berenguer de Palou creà la Casa de la Caritat, que va passar a rebre la meitat de tot allò que 
en endavant rebria el capítol. A. FABREGA, La flicla quotidiana a la catedral de Barna en decli
nar el Renaixement. Any 1580, (Barcelona 1978), p.32-33. 

7. ]. VILLANUEVA, Viaje literario a las i11lesias de h;paña, t.XVI (Madrid 1851), p.136 i P. 
SANAH~)A, Historia de la Beneficiencia en Lérida, (Lleida 1944),p. 48 

8. P. SANAHUJA, Historia de la ... p. 'iO. Tal com s'indica en els llibres de les partilles de les 
pabordies, les institucions catedralícies que es beneficiaven del delme de la seu eren: el sínode 
de la catedral , el paborde, l'almoina i l'ardiaca. Malauradament, els esmentats llibres es conserven 
a partir de l'any 1466. 

9. A tall d'exemple recollim l'anotació que en el llibre d 'obra de l'any 1442 va escriure l'escri
vent: " ... tret de la ciga e cridat per la ciutat per ordre del capítol a !V sous 6 diners faneca e aço 
per tant com en la ciutat no trobaven forment a la gent comuna sino en la botiga cie Montserrat a 
JV sous 8 diners e lo capítol na fos cridat per la ciutat a dos diners menys e així se consuma la 
venda la qual dura de XXII d'agost fins a dos de setembre". A.C.LI. LI.O. Any 1442 Entrades. 
Fol. 17V 

10. C. ARGILES, Preus i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons els Llibres d "Obra de la 
Seu (tesi doctoral llegida a la Universitat de Lleida pel gener de 1993), p. 906, nota 113 
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al de la ciutat i a on acudien tots aquells que estaven interessants d'adquirir
ne; des de mercaders, flequers i forners, tant foranis com forasters fins a llei
datans que l'adquirien per fer-se el pa amb que alimentar-se. 

Els compradors de blat 

Malgrat que algunes vegades -les mmunes- no s'especifica en els Llibres 
d'Obra qui eren els que compraven blat a la botiga de l'Obra i que en altres 
ocasions s'ignora el seu ofici i la seva procedència, les dades de què dispo
sem són força àmplies i, per tant, representatives de tot el conjunt de clients. 
Disposem en total d'un conjunt de 1943 vendes que es dugueren a terme 
entre els anys 1361 i 1500. 

Del Treppoll, quan parla dels mercaders de cereals, fa referència a dues cate
gories. En la primera inclou els grans homes de negocis, que mercadejaven 
amb diversitat de productes, entre els quals hi ha els cereals. En la segona, 
aquells que únicament comerciaven amb els cereals; reduint el seu radi 
d'acció a Catalunya i les costes del sud de França. 

A més d'aquestes dues categories de grans mercaders hi havia altres nego
ciants que es dedicaven al comerç dels cereals. Eren els formenters, que es 
dedicaven a la venda a "la menuda"12. Entre aquests Curto13 esmenta els fari
ners, flequers, forners, arrovers, tenders i hostalers, mitjançant els quals arriba
va la majoria de blat i farina als tortosins del segle XIV. 

A la botiga de l'Obra acudia a comprar blat tot tipus de gent; la majoria 
ho feia a nivell personal, pel seu propi consum. La majoria procedia de la 
mateixa ciutat, malgrat que també hi anaven compradors d'altres indrets. 
Especialment de pobles situats a les rodalies i a les riberes del Segre i !'Ebre, 
amb els quals Lleida estava ben comunicada per via fluvial. 

Dos són els trets que s'observen: l'esquifidesa de les quantitats de forment 
que adquirien i la gairebé nul·la reincidència com a clients de la botiga de 
l'Obra. Trets que únicament deixen d'observar-se quan els clients eren gent 
que negociava amb el blat o bé quan gaudien d'una bona situació econòmica, 
els eclesiastics, els mestres d'obra, i alguns dels artesans que participaren a les 
obres de la Seu Vella. 

11. M. del TREPPO, EL~ mercaders catalans i l'expansi<í de la corona catalano-aragonesa al 
segle XV(Barcelona 1971), p.313. 

12. J.M. SALRACH i E. DURAN,E, Histtória dels Països Catalans (Barcelona 1982), p.614. 
13. A. CURTO, La intervenció municipal en /'abastament de hiat d'una ciutat catalana: 

Tortosa, segle XJV(Barcelona 1968), p.64. 
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Els mercaders que compraren blat al capítol eren mercaders dedicats 
exclusivament al comerç de gra i que limitaven el seu radi d'acció a 
Catalunya i les costes del sud de França. La majoria eren de la mateixa ciutat i 
de Tortosa, malgrat haver-n'hi també de Barcelona, de Saragossa i d'altres 
indrets de Catalunya. Les quantitats que n'adquiriren són relativament poc 
importants si les comparem amb les quantitats que compraven els grans mer
caders barcelonins documentades per Del Treppo. I és que el moviment bla
der realitzat per via fluvial va ésser constant però de petit volum. 

Després dels mercaders, els eclesiàstics destaquen per les quanties de for
ment que compren, en especial el convent de frares menors. 

La resta de clients de la botiga de l'Obra eren artesans, pertanyents a tot 
tipus d'oficis, entre els quals s'incloïen aquells relacionats amb l'elaboració i 
venda de pa: flequers , forners, pastadors, pastissers i hostalers. Contràriament 
al que podríem pensar, a excepció dels flequers, la resta compraren quanti
tats poc importants de blat. 

Dins el conjunt d 'artesans, la majoria de piquers, fusters i pintors que van 
ésser clients de la botiga de l'Obra havien participat en les obres de la fàbri
ca. També alguns dels mestres d'obra de la Seu Vella compraren forment a la 
botiga del capítol. Alguns d 'ells, quantitats importants. 

Els compradors d'ordi i de civada 

Després d'analitzar amb detall qui va comprar ordi i civada a la botiga de 
l'Obra de la Seu de Lleida durant el període comprès entre els anys 1361 i 
1500 i de les quantitats que en devien adquirir hem arribat a les següents 
conclusions: 

El primer tret que observem fa referència a la tipologia dels clients i coin
cideix plenament amb la dels clients del blat. Els compradors d'ordi i de civa
da dels quals coneixem el seu ofici o status social eren, en sa major part, 
mercaders, eclesiàstics o menestrals, tots ells amb una bona possició econò
mica. També eren aquests els qui n'adquirien més quantitat. 

El motiu d 'aquest fet té una explicació ben senzilla: la gran majoria de 
vegades no s'indica en els llibres d'obra l'ofici dels compradors, que devien 
ésser gent del poble, sense cap rellevància social. També perquè qui en com
prava més quantitat era qui tenia una millor situació econòmica. 

El segon tret que observem cointideix també amb el que hem vist en reia-
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cio a les vendes de blat: la no reincidència dels compradors a la botiga de 
l'Obra. 

Els motius, els hem cie cercar en dues direccions. L'una seria l'existència 
d'altres punts cie venda dins la mateixa ciutat (l'almodí, la botiga cie 
Montserrat .. . ). L'altra, i creiem que la més probable, és que Lleida era una ciu
tat fonamentalment agrícola, i qui més qui menys tenia un hortet o una peça 
cie terra a les rodalies cie la ciutat on conreava diversitat cie productes que ser
vien per al seu proveïment. 

En canvi trobem importants diferències entre els compradors cie blat, ordi i 
civada integrants del col.lectiu de menestrals relacionats amb l'elaboració i 
venda cie pa i farina i que ens poden ajudar a aclarir alguns cie les costums de 
l'alimentació medieval. 

La primera és que no hem trobat cap flequer ni pastisser que comprés ordi 
i civada. La segona, que foren 22 els pastadors que compraren blat, enfront a 
un únic pastador que comprà ordi i un altre que comprà civada. La tercera, 
que foren 23 els hostalers que compraren ordi, 10 els qui compraren civada i 
3 els qui compraren blat. Aquest conjunt cie dades ens condueix a creure que 
els flequers i pastissers elaboraven els productes amb blat i, per tant, que la 
població consumia pa blanc i que l'ordi i la civada quedaven relegats a l'ali
mentació animal. Aquesta segona qüestió es demostra amb l'adquisició d 'ordi 
i cie civada per part dels hostalers, amb la finalitat d 'alimentar les cavalleries 
dels viatgers que s'allotjaven als hostals. 

Finalment i contràriament al que pensàvem, després d'analitzar detallada
ment la totalitat de clients cie la botiga de l'obra podem afirmar que la majoria 
de vegades aquells que compraven blat, no compraven ordi ni civada, i a la 
inversa. 

Referent als mercaders, cal fer esment que tan sols el 14,81 % de mercaders 
que compraren blat compraren també ordi i civada durant el mateix any. En 
canvi, la proporció de mercaders que compren ordi i _civada és més elevada. 
Dels mercaders que compraren civada, el 66,66% compraren també ordi el 
mateix any i, d'aquells que compraren ordi, el 50% també compraren civada. 

Conclusió 

Les qüestions que acabem d 'exposar referents a l'adquisició de blat, ordi i 
civada de la botiga de l'Obra cie la Seu Vella de Lleida, durant el període de 
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temps comprès entre els anys 1361 i 1500, ens fa replantejar l'assumpte de 
l'alimentació baix-medieval catalana, des del marc de la ciutat de Lleida. 

Cal replantejar-nos, el que fins ara s'ha dit que la gent del poble no men
java pa blanc, fet exclusivament de hiat, sinó un pa elaborat majoritàriament 
amb cereals d'inferior qualitat i fins i tot amb llegums14. I pensar en la possi
bilitat d'una major qualitat alimentària de la societat en general. Cal tenir pre
sent que enfront de les 366 vendes de civada i les 628 vendes d 'ordi, tenim 
documentades 1943 vendes de blat. 

14. Sohre aquest tema, vegeu C. ARGILES, Preus i salaris .... ,p.625-636 
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CONFRARIES MEDIEVALS 

Antoni Bach 

Arxius 

A C B. Arxiu capitular de Barcelona. 
A C U. Arxiu capitular d'Urgell. 
A C V. Arxiu capitular de Vic. 
A D S. Arxiu diocesà de Solsona. 
A H C C. Arxiu històric comarcal de Ce1Vera. 

La confraria apareix en els primers temps de la reconstrucció del nostre 
país, en l'època postmusulmana; d'associacions laborals, n'hi hagué en l'èpo
ca romana; en els països germànics era coneguda la gilda, que tenia un 
objectiu de protecció militar i d'ajuda mútua en l'aspecte econòmic (fou de 
creació germana-cristiana.) En el nostre país, a començaments del segle XI . 
sorgeixen associacions i confraries com una institució que no s'improvisa. 

Fenomen urbà 

Els pobles medievals portaven una vida força comunitària; els pobles 
petits, sota la supe1Visió d'un castlà o d'un batlle que es preocupaven dels 
interessos del senyor o del rei, s'administraven de comú acord per un consell 
general de tots els caps de casa i un parell de jurats que el consell elegia 
cada any. En l'aspecte religiós hi havia un rector, que solia ésser un factò
tum. Aquests poblets no necessitaven les confraries; dins el poblet no hi man
cava un hospital, o una caseta on s'aixoplugaven els pobres i els pelegrins. 
Per això en els poblets no es troben confraries durant l'època medieval. Hi 
hagué en aquests llocs, des dels primers temps, un fuster, un ferrer, un 
pedrapiquer, però la seva família era una família pagesa que no tenia interes
sos o necessitats específiques, que no fossin la cura de la salut, el dot de la 
filla, les despeses de l'enterrament i el complement humà de la pràctica de la 
religió. L'ofici no era un motiu per a associar-se. En els poblets hi havia l'hos-
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pitalet, la botiga del blat, o almenys el consell del poble es preocupava 
d 'aquestes necessitats comunes. 

Unes confraries que abastaren tots els pobles foren les d'eclesiàstics, com 
veurem. Altres confraries tenien el seu centre en un poble de relativa 
importància demogràfica i no hi faltaren afiliats dels poblets i de les masies; 
quan es tractava de la reconstrucció d'una catedral o d'un monestir tothom 
era convidat a fer-se confrare i col·laborador de l'obra i a fer-se participant 
dels béns espirituals. 

Condicionaments històrics 

Les cartes de poblament que es donaren des del segle X al XII ens mostren 
una situació d 'unes persones i d'uns llocs que necessitaven refer-se, treballar i 
conviure; aquests privilegis comtals o reials proporcíonaven unes vies de solu
ció que, ensems que milloraven el país en l'aspecte productiu i administratiu, 
donaven un espai vital a les famílies. Les cartes de poblament ja mostraven 
una situació comunitària i unes exigències que havien de dur a cap els habi
tants del lloc tots plegats. 

Quan un país està per fer, com fou Catalunya fins al segle XII, tothom hi 
havia d'aportar el seu treball; es necessitava protecció, primerament enfront 
dels musulmans, que ocupaven gran part d'Espanya; després, enfront de les 
diverses categories de lladres, que han estat sempre els enemics interiors i 
més familiars. 

La major part de les famílies no disposava de diners; no tothom podia 
pagar un metge o les despeses d'una malaltia, les peripècies de les collites, el 
dot d 'una filla, o la construcció d'un pont o d'una església. Un recurs que era 
més a l'abast de tothom era la prestació personal o la jova, i els fruits de les 
collites. Entre els diners i les altres aportacions es podien fer moltes coses. 

Encara que els comtes d 'Urgell o de Barcelona cediren dels béns comtals o 
del fisc terres ben aptes per al conreu, als monestirs, a les catedrals. Els dona
tius dels feudals i de l'altra gent vingueren més tard. Durant els primers temps 
de reconstrucció i de colonització, les institucions religioses no tenien els mit
jans per a fer les grans obres del romànic del segon període, que s'estilaven 
després de la conquesta de Tarragona, Tortosa i Lleida . Aquestes i altres 
necessitats exigien l'aportació de tothom. 
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Intervenció de les autoritats 

El dret d'associació ha estat sempre en conflicte .amb els poders civils. Els 
comtes i els bisbes fomentaren les fraternes eclesiàstiques i les confraries de 
clergues pobres o les associacions en vistes a 1a reconstrucció de tipus espiri
tual. A mesura que l'associacionisme es difonia, sorgia la prevenció de les 
autoritats, com veiem en les "Partidas de Alfonso el Sabia'', i en les disposi
cions dels reis d'Aragó i dels concilis tarraconenses l. 

Les confraries de gent d'ofici o gremials aparegueren més tard, i entre el 
regnat de Jaume I i el seu nét Jaume 11 hagueren de suportar temporades de 
prohibicions. Jaume 11 s'assabentà que alguns habitants de Lleida, especial
ment gent d 'ofici o menestrals, es reunien en congregacions i tenien estatuts i 
majorals i, amb decret del juny de 1293, manà que es dissolguessin totes les 
que s'havien format clandestinament. 

Les confraries que no eren gremials continuaren la seva actuació. Pel 
febrer de 1295, el mateix rei anul·là disposicions anteriors i autoritzà els 
menestrals i altres obrers de Lleida perquè amb l'autorització dels paers 
poguessin elegir dos o tres majorals cada any, i que poguessin convocar la 
gent del seu ofici per a tractar d 'obres de pietat i altres coses lícites i bones. 
La supervisió reial sobre els gremis i les confraries perdurà sempre. En algu
nes decisions del mateix Jaume 11 es palesa la preocupació d 'evitar l'enforti
ment d 'aquestes associacions, quan en 1322 prohibí que entressin els laics a 
la confraria dels capellans de Tàrrega2. 

Amb aquest procedir de les autoritats civils, comprenem que les primeres 
confraries, que tingueren camí obert, foren les que tenien només finalitats 
religioses i de beneficència, i entre aquestes les que eren constituïdes per 
clergues com a confrares o almenys com a majorals o capitans. 

Altres confraries que en alguns casos fomentaren els comtes o els reis 
d'Aragó foren les que tenien per finalitat la reconstrucció o la defensa. El rei 
Alfons I d 'Aragó creà una confraria en vista a la defensa de Saragossa, poc 
temps després de la seva reconquesta (1119). 

Encara que es tracti de temps molt posterior ( 1462) i en cas de guerra 
civil, "homes de confraries e de parròquies", de Verdú, Bellpuig i Tàrrega, 
s'havien llogat a sou a la host de Joan de Marimon, per a la defensa del país 

l. A. ROMEU [)E AllMAS. Historia de la previsi(m social en España. Madrid, 1944 . AGRUI
RRE. Concilia Hispaniarum. t. V. 

2. PERE GRAS, La paheria de Lleida, p . 59. LLUIS SERRET, Privilep,is de Tàrrega , p . 80. 
Pròsper OE BOFARULL, A O I A C A , t. XXII. p. 205 i ss . 12 . BARAUT. Urgellia, 9, doc . 

1192. 
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contra el rei Joan II; podria ser que haguessin restat sense feina en els tallers 
per causa de la guerra. Joan de Marimon se'n queixa perquè no són homes 
d'ari11es i "van a llur guisa''. 

Què era una confraria 

Fins aquí he donat per suposat que es tractava d 'una associació de perso
nes, però les associacions es fan entre persones que pensen més o menys 
igual i que tenen les mateixes necessitats; per això podem definir una confra
ria com una associació religiosa que té per objectius uns béns socials i parti
culars dic particulars, perquè penso en els socis que trobaven en la confraria 
una ajuda en casos concrets. 

La reglamentació o les constitucions de les confraries foren el fruit d'una 
experiència. Les confraries creades durant la segona meitat del segle XIII 
tenen unes constitucions desenvolupades i, per tant, la major part dels seus 
articles continuaran fins al segle XVI; les contingències de l'administració dels 
héns que s'anaven rebent van exigir a algunes confraries la nova redacció o 
afegiment de noves constitucions, com ho podem seguir hé en la de la 
Santíssima Trinitat dels eclesiàstics de Solsona. 

Exposaré ara un model de confraria, escollint i fent una mica de sincretis
me entre les que funcionaven a principis del segle XIV, època en què es pot 
considerar normalitzada la reglamentació. 

En l'exposició d'aquest tema em baso principalment en les confraries de 
les comarques on cau el nostre bisbat de Solsona i els antics bisbats d 'Urgell, 
de Vic i Lleida i de Tarragona. 

El nom de confraria és primitiu, i també és el més general, però no sem
pre s'anomena així; apareix en llatí amb aquests sinònims: fraterna, fraternis
tas, confratria; symholum quod dicitur confratria, en una fundació a 
Tarragona del 1146; probablement es tractava de confraries quan són citats els 
"col·legia" en un document de Gualter (1477). En català, a més de confraria, 
hom s'hi refereix amb denominacions generals com confederació, congrega
ció, ajustament. 

No s'han de confondre les confraries amb els gremis; hi hagué confraries a 
les quals pertanyien gent d'un sol ofici i, en algun cas, les constitucions del 
gremi comprenien aspectes assistencials propis de la confraria; el més corrent 
dins l'època estudiada era que la gent d'ofici tingués el seu costumari o els 
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estatuts propis de Ja· professió, i es referien només a la reglamentació del tre
ball, de l'aprenentatge, de la primera matèria, del disseny i altres aspectes 
laborals o comercials. 

El mot gremi és tardà i no l'he trobat en la documentació medieval, si bé 
no he estudiat massa a fons aquest tema; es parla més d 'homes d 'ofici i de 
confraries, a les quals pertanyen persones d 'un o més oficis determinats, que 
hom anomena i podem anomenar confraries gremials. La unió de les dues 
institucions i la seva diferència es palesen en l'article 9 del gremi de paraires 
de Cardona (1580): "Item, ordenaren que ningun bon fet se pot fer sens lo 
favor de Déu y de la gloriosa Verge Maria, y com totes las cosas han de tenir 
un cap y principi y fonament, elegim y dedicam que la gloriosa Verge Maria 
dels Àngels sia patrona y nostra advocada y de tots los bens remunerada que 
en lo present libre se posaran y per temps seran trobats, volem que la tercera 
part sia y servesca per la dita Confraria de la Verge Maria dels Angels y aque
lla, remunerada"3; aquesta tercera part s'entenia dels bans o sancions, que 
s'imposaven als infractors del reglament del gremi. 

Invocació religiosa 

Els reglaments de les confraries començaven amb una invocació a la 
Santíssima Trinitat, a Jesucrist, a la Verge Maria i als sants, o amb la fórmula 
que llegim en el mateix reglament ara citat: "En nom de Déu sia y de la glo
riosa Verge Maria y dels benaventurats apostols St. Pere y St. Pau y de tota la 
cort celestial y de tots los sants del Paradís". No sempre es troba en els esta
tuts dels oficis. 

Si el titular és un sant, s'hi fa constar, com en la de Sant Antoni de 
Tàrrega, després de la invocació general. 

Béns espirituals 

Durant tota l'edat mitjana es valoren molt els beneficis espirituals; és cone
gut l'interès per la consecució de les relíquies d'un sant; aconseguir la salva
ció eterna, defugir les penes de l'infern, obtenir indulgències per al perdó 
dels pecats propis o dels pares difunts, eren aspiracions que movien molta 
gent; es crearen confraries en vistas a recollir ajuda per a la constm cció d 'un 

3. A. BACH, Història de Cardona, p. 337 
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temple, i no hi consta altra compensació per al confrare que aquests béns 
espirituals. Per això una de les primeres constitucions de la confraria era la 
veneració i la festa del sant patró; les confraries, com els benifets eclesiàstics, 
fomentaren l'erecció de molts altars als temples. 

Objectius 

La confraria medieval tenia una finalitat previsòria referent a les necessitats 
comunals, objectiu que es donà en la defensa dels propis béns materials i en 
la construcció de finalitat col·lectiva; hi hagué algunes confraries d'aquest 
estil. La major part de les confraries tenien present i es proposaven subvenir 
unes necessitats d'un sector de persones; des de principis del segle XIV existi
ren confraries de cecs a Catalunya i a València, i des del segle XII existí la 
confraria de capellans pobres de Lleida; en aquesta línia es mantingueren 
moltes confraries, i dic moltes perquè en continuaren existint d'altres amb 
finalitat més espiritual i constituïda per gent de totes les categories socials. En 
algunes confraries clericals hi entrava també una finalitat cultural, com fou la 
de Sant Miquel de Barbens, en la qual era prescrit que en les reunions dels 
confrares es tingués "un parlament sobre coses honestes i oportunes". 

La major part de les confraries medievals es proposaven l'ajuda als confra
res en la malaltia: si algun venia a pobresa, no per culpa o vilesa, o a gran 
malaltia, dels diners "len sie feyta caritat a conseyl e a voluntat de la major 
part dels confrares". Segons la confraria de Santa Maria d'Ivorra: "En lo VI 
capítol hordenam, que si negun confrare ho confraresa se trobava en quas 
(cas) de malaltia en la ciutats, vilas, locs, paroquias e no avia negú quell cos
tenís ho lo veylàs, que los dits capitans lo fasan veylar als dits confrares o 
confraressas". En la de capellans de Solsona, traduint del llatí, diu: "Els priors 
o altres, per manament d'ells visitaran els malalts dins la llegua de distància; si 
són pobres i si ni ells ni la seva església no els pot ajudar, ho faran els priors 
dels béns mobles de la confraria, i si mor, es farà el mateix". Una constitució 
semblant tenia la confraria de Barbens. 

En totes les confraries i de qualsevol estament té primacia la col·laboració 
en les exèquies dels confrares; l'assistència, la lluminària, les misses ... En algu
na confraria, com la cie Sant Antoni de Tàrrega, es demana que el confrare 
pensi a deixar alguns béns mobles a la confraria per a després del seu òbit. 
Tant en aquesta com en Ja d 'eclesiàstics de Solsona es demana una aportació 
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del difunt, i s 'entén quan es tracta d'una persona o família que no són 
pobres; per això consta en la de Solsona: "Després de les misses, dels béns 
del difunt, es clonarà el dinar; del contrari, es farà dels béns cie la confraria".4 

La confraria auxiliava els confrares pobres en les ocasions urgents, que era 
quan la persona o la família havien de fer una inversió extraordinària o 
queien en malaltia; algunes confraries ajudaven els pobres en general, no 
solament com la de Sant Antoni de Tàrrega, que tenia per objectiu preferent 
l'hospital o els pobres que hi acudien, sinó que també ho practicaven altres 
confraries, fent caritat als pobres o donant el pa de caritat en certes diades, 
com es troba prescrit en la fraterna de Santa Maria de Lillet (1101), i en altres 
confraries de Cardona. 

Donzelles a maridar 

Vers el final del segle XIV van apareixent algunes confraries amb un capí
tol que ordena ajudar les donzelles a maridar; crec que es donava més en les 
confraries gremials . Els llegat.s per a "donzelles a maridar i estudiants estu
diar", sia els dos motius, sia un d'ells, com també les fundacions o causes 
pies amb aquesta finalitat, es difonen molt des del segle XVI endavant, crea
des per mercaders, eclesiàstics o altres persones adinerades; per això sembla 
que són un resultat d'una època cie mercantilisme, en què corria més mone
da; els comptes de les despeses que feien les parròquies i les confraries són 
un reflex dels canvis econòmics. 

En la confraria d 'Ivorra podem llegir: "En lo VII capítol horclenam que si 
sa trobava nenguna cloncela fila cie negun confrare ho confraresa, e no avia 
béns cie què la pogués maridar, que dels vots e béns cie la dita confraria lo 
dit Rector ho succehidos seus li agan aiudar e sobvenir." 

4 . A. BACH , Cofradia de S. Mif.!.uel AruJnf.!.e/ de /us sacenlutes del Llanu de Uruel. Rev. Ilerda , 
31 (1971) , pp. 109-114. A C V . .J. IUPOLL I VILAMAJOH, Varios. 2, p . 201 . LI. SE!UlET, Privileuis de 

Túrref.!.U, p. 21. 
A O S. Fons d'Ivorra , perg. 20. 

Hi ha confraries , com la de Sant Sebasti:'1 de Cardona , que insistien més en els beneficis espi
rituals ami) motiu de la mort del confrare; en vaig publicar un article en CARDENER (1938). pp . 

77-89. 
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El cuit~ i la festa anyal 

Si podem prendre com a objectiu aquelles activitats, en les quals es feien 
moltes inversions, no podem prescindir de la festa anyal del patró, de la con
servació del seu altar i de les pregàries obligades dels confrares. 

El dia de la festa, que solia ésser el de la reunió general, o assemblea dels 
confrares és una de les primeres constitucions de totes les confraries; la 
il·luminació a base de cera i oli, que s'havia de fer no solament per ornamen
tació, sinó per necessitat; l'associació mantenia una llàntia d'oli, que en molts 
llocs cremava contínuament davant la imatge del sant, o davant Cos de Crist. 
Els ciris s'utilitzaven a l'altar, en les processons i exèquies, i en l'acompanya
ment del viàtic a casa del confrare malalt; les aportacions financeres i les com
pensacions que es feien quan hom no podia assistir a un acte col·lectiu, es 
feien sovint amb una lliura de cera, o mitja lliura de bella cera; llavors molts 
pagesos tenien producció de cera i es feien els ciris. 

Se celebraven misses per als difunts. Hi havia dinar, en alguns casos; es 
taxava el que es podia pagar o despendre per al dinar; així, en la confraria de 
Sant Miquel, d'eclesiàstics, congregats al Tarràs en 1544, acordaren que no es 
gastés més d'un ral per confrare. En aquestes reunions es prohibien els jocs, 
sobretot amb diners. El que sobrava de la festa es donava als pobres. 

Es discutien afers de la confraria; es feia la llista de les baixes i altes; s'ele
gien els majorals o capitans, es corregien alguns capítols, si convenia; entre 
els capellans es tractaven temes d'interès religiós o moral. 

Aquestes reunions anyals tenien el nom de capítol a Agramunt, Granyena, 
Ivorra, Solsona, Tàrrega. Encara la festa del santuari de la Mare de Déu del 
Camí de Granyena s'anomena Ja diada del Capítol, que és una derivació de 
l'antiga confraria. L'assemblea dels eclesiàstics de l'Urgell era Ja Congregació. 

Conducta moral 

En algunes capitulacions es manifesta una intenció moralitzadora en la 
prohibició dels jocs aleatoris i més encara en les discòrdies o renyines entre 
els confrares; així ho prescriu la confraria de Santa. Maria de Tàrrega: "ltem, 
stablim que si per aventura, ço que Deus no vuyla, era alcuna rencor o mala 
voluntat e oy entre alcuns confrares, que els qui sien coviclats i pregats per los 
clavant elits quatre prohoms, que sien reconciliats a gràcia e a amor e ques 
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perdo-nen !urs males voluntats, e si per aventura nos volien perdonar, els o 
aquels per qui romàndrie fossen gitats de la confraria e rases cie la carta. 

Els reglaments de les confraries solien portar la denominació d 'ordina
cions, capitulació o capítols, règimen, constitucions, i cada article era un capí
tol, una ordinació o una constitució. 

Personal 

Des del segle XI, quan comencem a tenir notícia de les confraries o frater
nes, tot cristià és cridat a formar part de les associacions religioses més o 
menys organitzades. Com que els eclesiàstics s'entengueren més aviat, i tin
gueren més facilitats per · part de les autoritats, feren confraries. N'he trobat 
poques que perduressin només amb associats eclesiàstics; s'hi poden comptar 
la de Sant Salvador de Lleida i la cie Sant Miquel de Barbens; altres, com la de 
la Santíssima Trinitat de Solsona, començaren associant-se els sacerdots, però 
no trigaren a admetre laics. 

Recordem que el rei Jaume II prohibí que entressin laics a la confraria de 
capellans de Tàrrega (1322). 

En la confraria de la Santíssima Trinitat de Solsona, en 1305, trobem 153 
eclesiàstics; tot seguit hi foren admesos com a protectors i participants de les 
gràcies espirituals el vescomte Ramon Folch de Cardona, la seva muller, 
madona Maria Alveris; madona Maria, vescomtessa de Canet; madona Filipa 
d 'Anglesola i altres laics i eclesiàstics, en total una vintena. En 1464 s'hi 
admeteren els seglars com a membres amb tots els drets i obligacions, i les 
llistes ens donen, ja abans d'aquesta data, 97 seglars associats. 

A Cervera hi hagué, des de principis del segle XIV, i potser d'abans, la 
confraria de Sant Nicolau de preveres; en 1425 encara es mantenia amb asso
ciats preveres; en el segle XVII hi havien entrat també els seglars i hom es 
quei;x:ava que els eclesiàstics la dominaven5. 

Tingué la mateixa evolució la confraria de Santa Eulàlia de Barcelona. 
La confraria d'eclesiàstics de Sant Nicolau de Santa Coloma de Queralt es 

mantenia igual a finals del segle XVI. 
A Barcelona es mantingué amb molta vitalitat la confraria de les Dones, 

que almenys existí des de 1387 i durant tot el període estudiat; sembla que 
tenia una secció de monges, segons dóna a entendre el "Libre de las monjas 

5. A H C C. Fons notarial , Jaume Ferrer (1354), f. 93. Villanueva, t. IX, p. 19. A D S. Fons 
<l'Anglesola, 93, Actes (s.XVII) . 
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confraresas cie Santa Eulàlia cie Ja Seu", on estan redactades les seves orclina
cions6. 

Es troben poques confraries en les nostres comarques cie Ponent que fos
sin d'un sol ofici durant el període estudiat. En trobaríem moltes a Barcelona, 
i també algunes a Lleida i altres ciutats importants. 

Alguna confraria, com Ja cie Sant Joan dels Ferrers, cie Cervera (1292), que 
ben aviat admetia els fusters i els picapedrers (1301). 

En els pobles cie les nostres comarques cie Ponent eren poques les confra
ries que fossin només d'un estament o d'un gremi, perquè no hi havia una 
demografia suficient per a mantenir-les; oi més, algunes confraries posaven 
rese1ves o prohibien tenir càrrecs en més d'una confraria, i tenint present que 
els càrrecs s'elegien cada any, no sempre era ben fàcil renovar el personal. 

Almenys cies del segle XVI es troben les confraries d 'estrangers; n'hi hagué 
a Solsona, a Cervera, a Bagà. Durant aquesta centúria vingueren a Catalunya 
molts gascons i altres francesos. Del 1536 consta una reglamentació de Ja que 
hi havia a Solsona : "Capítols de Ja Confraria cie Ja Verge Maria del 
Traspassament en la iglesia de Santa Maria cie Ja vila de Solsona per los 
casats y fadrins strangers del regne cie França y cie tota la terra del senyor de 
Bearn, conte de Foys ... ab voluntat y consentiment del molt Illustre Senyor lo 
Senyor duch de Cardona e gran condestable de Arago, y del egregi Senyor lo 
Senyor don Joan de Aragó, abbat y administrador del monestir y esglesia cie 
Santa Maria cie Solsona ... y dels honorables consols y consellers de Ja dita 
vila .. . "7 · 

Més endavant (1613), veiem que hi pertanyien persones cie molts oficis, i dis
posaven de diners perquè es proposaven fer una inversió de 200 lliures per a 
fer una creu cie plata. 

A la universitat de Lleida les confraries d'estrangers foren motivades per la 
presència d'estudiants d'altres països. 

A Cervera hi havia la confraria, que també s'anomena Germandat dels 
Estudiants de Nostra Senyora cie Ja Soledat (1635), però sembla que fou crea
da després del període exposat. 

En les terres d'Urgell i Segarra s'introduí molt aviat la devoció i la co11fra
ria del Roser, és a dir a finals del segle XV. A Anglesola en 1568 hi havia l'altar 
del Roser i, en 1601, el reglament cie l'antiga confraria cie Santa Maria prengué 
el nom del Roser i es redactaren unes noves constitucions; en una d'elles 
s'establia un nombre tancat d'associats , que havia cie comprendre 110 homes i 

6. España Sagrada. t. 29, p . 246. A D B. Confraries . 
7. A D S, 90, Confrdíies. 
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55 dones, en record de les cent cinquanta avemaries i quinze parenostres8. 
Una altra classe d'associats a unes confraries eren els fadrins. A Cervera hj. 

havia (1511) la confraria, que s'anomenava Caritat infants gitats. 

Dirigents 

No tenim prou documentació per a donar notícies certes de l'organització 
completa de les primeres confraries, dels segles XI o XII, que tenien per fina
litat uns béns espirituals o la reconstrucció de temples; un indici, quant a 
aquest punt, ens el dóna un contracte de 1218 sobre una donació al cenobi 
de Roca Rossa, feta per Arnau de Canet i sa muller Anglesa; el receptor és el 
prior, amb el consell dels germans de la confraria nostra9. Un ressò tardà 
d'aquesta organització senzilla el trobem a la confraria de Santa Maria i Sant 
Cugat d'Ivorra; el rector de la parròquia era el factòtum i algunes vegades 
consten els dos capitans. 

En la de capellans de Sant Nicolau de Cervera hi hagué primerament dos 
capitans clergues i quatre prohoms; més tard (sJCV) eren dos priors. 

La confraria d'eclesiàstics de Solsona tenia un capità de la vila i un altre 
capità rector de fora; a més, el caixer era un altre capellà que no era capità, 
ni tenia la clau de la caixa. 

Les confraries de la Guardiolada tenia tres capellans, capitans. 
La de Barbens, també d'eclesiàstics, però reglamentada més tard, era diri

gida per dos majorals. 
Les de Santa Maria i de Sant Antoni de Tàrrega tenien quatre capitans. 
La de Santa Eulàlia de Barcelona 0354), tenia tres clergues, que s'anome

naven priors. 
La d'estrangers de Bagà tenia dos capitans i quatre confrares més, fills de 

la vila. 
Des del segle XV solen constar dos priors, sobretot en els poblets, però en 

la confraria de Santa Maria d'Anglesola, en 1541, encara hi consten quatre 
capitans. 

La confraria de Sant Sebastià de Cardona elegia cada any dos administra
dors i quatre bones persones de la confraria que fossin els consellers d'a
quells dos; tots aquests podran elegir "acaptados ye cullidors en tot lo comtat 
de Cardona". 

8. A. parr. d 'Anglesola. Llibre del Roser. 
9 . A D S. Cartolari de Roca Rossa , Vel. J. PONS GUR!, El cartolari de Roca Rossa , doc. 143. 
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Economia 

Per si sola, una associació és una força, una potència; en el nostre cas, 
tractant-se d'unions de base religiosa, es posava un bon fonament, perquè pri
merament hi havia i es procurava la unió dels esperits i la caritat envers les 
persones necessitades o altres exigències comunals; era normal, per tant, que 
es comptés amb l'aportació financera. 

En les confraries, creades per a la reconstrucció de les catedrals, els diners 
o donatius sortien dels associats, sense esperar altra compensació que els 
béns espirituals, a més de l'obra que havia de servir per a tots . Se solia indicar 
l'aportació mínima i l'acceptació de donatius no tenia límits. El mateix s'esde
venia si es tractava d 'una confraria a favor d 'un hospital, com la de Sant 
Antoni de Tàrrega. 

En les altres confraries de seglars, en general es tractava de gent d 'ofici i 
pagesos, que no disposaven de gaire diners i havien d'afrontar temporades o 
moments de despeses extraordinàries. S'imposaven, per això, unes taxes 
periòdiques, però també es comptava amb la caritat espontània dels cristians, 
tant si eren associats com si no ho eren. A mesura que la comptabilitat prenia 
més volum, tenien lloc més reformes o correccions de capítols en l'administra
ció. 

Confraternitats espirituals 

En la confraria que fundà el bisbe d'Urgell, sant Ermengol, en 1005, a 
favor de Sant Pere de Frontanyà (o de la Portella), es demanà una aportació 
per al monestir de la Portella, però també vol que els confrares s'ajudin en cas 
de malaltia i es facin sufragis per als difunts; el bisbe d 'Urgell i el de Narbona 
fan participants als associats dels béns espirituals del monestir i d 'indulgèn
cies. 

La confraria de Santa Creu de Barcelona es mantenia , primeramet (1100), 
d'una part del delme dels canonges, amb la compensació dels béns espirituals 
de la confraria. 

El bisbe d'Urgell, sant Ot, fundà diverses confraries; una (1101), a favor del 
priorat o monestir de Santa Maria de la Pobla de Lillet; es demana un sester 
de blat, un altre d 'ordi i una canyada de vi. Celebrava la congregació el dia de 
Sant Ermengol. Una compensació e ra el perdó de la tercera part de la 
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penitència corporal. També radicava a la parròquia de Cabanabona de la 
Segarra la confraria de Sant Joan en 1101, que seria una altra fundació del 
bisbe sant Ot.10 

En el concili cie Narbona de 1127 es promogué la reconstrucció de la Seu 
de Tarragona; per això es creà una confraria; es demanaven 12 diners l'any, 
tant als clergues com als laics; al confrare difunt se li celebrava la missa en 
sufragi, i en vida se li assegurava la pau i treva de Déu. No sabem si es tracta
va de la mateixa confraria, cie la qual dóna notícia Marca Hispanica en referir
se al concili provincial de 1146; podria ésser una confraria europea, perquè 
s'hi afilià el papa Eugeni Ill i sant Bernat de Claravall, si bé era a favor cie la 
catedral de Tarragona. Pel cartolari de Poblet ens assabentem que en 1169 
existia una confraternitat espiritual, on entraven els benefactors del monestir. 

La confraria dels Capellans Pobres de Lleida rebia donatius dels canonges 
i d'altres persones (1188); sembla que també hi aportaven el que podien els 
mateixos capellans; més endavant (s.XIV) disposaven de censos de funda
cions. 

Al priorat de Roca Rossa hi havia una confraternitat espiritual en 1218, que 
rebia les rendes d 'un mas. 

El bisbe Ramon d 'Anglesola fundà una confraria per a l'ajuda de la fàbrica 
de l'església cie Vic (1268). 

La confraria de Sant Joan de Cervera, que depenia de la comanda dels 
Hospitalers cie Sant Joan cie Jerusalem de la mateixa vila, sembla que era del 
mateix estil, en els primers temps; en tenim les primeres notícies del 128411. 

Economia de les altres confraries 

Potser entre unes i altres confraries no hi havia tanta diferència, com 
demostra la poca documentació de les primitives; el cas és que en les de cre
ació posterior, sia per la cojuntura dels gremis, sia pel progrés administratiu i 
econòmic, hi trobem més determinades les prescripcions financeres i altres 
aspectes de l'economia creditícia. 

En les primeres confraries de Cervera, juntament amb l'aportació monetà
ria,o a canvi d'aquesta, els capitans captaven blat, oli, cera; també demanaven 
mobles del confrare difunt. 

10. BARAUT. Urgellia 9. doc. 1192. 
11. Villanue va, op. cit. t. Vlll i XI. sobre l'Urgell ; t. VII, de Vic. Florez, llisco. España Sagrada, 

t. 28, de Vic. Marca Hispanica, p. 499, sobre Tarragona. A D S. Cartolari, 3, de Roca Rossa, o J. 
PONS GUIU, El Cartolari de Roca Rossa , doc. 143. j. Trenchs i F. Lara , La casa de Caridad y la 
confradía de los Clérigos Pobres de Lérida. Rev. Ilerda, 36, pp. 7-36 0975). 
A H C C. Confraries, capsa l , doc. 3. 

227 



MANUEL Rlll 14 

En la de Santa Maria de Tàrrega (1269) i altres pobles solien donar una 
quantitat d'entrada i 12 diners l'any, que a Tàrrega eren 4 diners en cada up 
dels capítols que se celebraven durant l'any. 

Vers la meitat del segle XIV, l'aportació puja al doble, o més; dos sous 
l'any; la de Sant Llorenç dels teixidors de Cervera, demanava 5 sous cada any. 
En la de la Trinitat dels clergues de Solsona s'abonaven dos sous cada any. Si 
un associat donava de cop 40 sous, no calia que donés res més en tota la 
vida. Els laics protectors d'aquesta confraria havien de donar 10 sous l'any, 
que representaven un capital o hipoteca de 10 lliures. 

En la confraria d'Ivorra, els afiliats donaven una punyera de forment, una 
d 'ordi i un quarter de vi, o el seu convalent. 

Les constitucions de la confraria de clergues de Barbens prescrivien el 
repartiment entre els associats de les despeses per any, que no podia passar 
de 4 sous per confrare (1544). Si un confrare, que no fos pobre, no assistia als 
aniversaris dels confrares difunts, pagava una lliura de cera. Si la família del 
difunt no abonava el dinar dels assistents a l'enterrament o funeral, es pagava 
del fons de la confraria. 

La de Sant Sebastià de Cardona rebia 6 diners d'entrada i 3 diners més 
cada any (1482); ara bé, aquesta confraria tenia bons socis protectors, un dels 
quals era el comte de Cardona. 

En l'administració dels diners de l'Església hi havia la prescripció costumà
ria que s'havien de posar en lloc segur. Les confraries no havien de tenir sem
pre els diners sobrants dins una caixeta. Els béns immobles procedien de lle
gats dels confrares o d'altres persones, i també de les inversions que feia la 
confraria, perquè els diners estiguessin en lloc segur i rendible. 

Per a donar un exemple, he escollit la confraria de clergues de Solsona. 
Vers la meitat de la catorzena centúria rebia 1144 sous de diverses funda

cions i censals; un dels censos més gros era el que abonava el consell munici
pal de Solsona, que era de 300 ss. Tot sovint els municipis havien de recórrer 
a les confraries o comunitats parroquials per a aconseguir un préstec, a base 
d 'una manlleuta o de la venda d'un cens. En total eren 37 censataris els que 
tenia aquesta confraria. 

A Solsona representava un recurs contra els prestamistes jueus, perquè el 
préstec que feia la confraria era el cinc per cent. 
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La caixa 

Quan en la documentació medieval es parla de l'arxiu, es tractava de 
l'armariet on es guardaven els diners i els llibres de la comptabilitat. En les 
confraries s'estilava més la caixeta de dos o tres panys; cada prior tenia una 
clau. En la confraria citada, la caixa era guardada per un altre clergue que no 
era prior, .ni tenia la clau, i en la caixeta hi havia dos panys i dues claus. 

La caixa era prescrita per les constitucions de la confraria, i més tard per 
les constitucions sinodals. 

Àmbit geogràfic 

Les confraries que tenien per objectiu la reconstrncció d'un temple cate
dralici o el recolzament d'un monestir pobre o incipient no tenien terme terri
torial delimitat. 

Les confraries cie clergues eren interparroquials, com la dels capellans 
pobres de Lleida; la de Santa Maria cie la Guardiolada, també de capellans 
d 'aquesta zona de la Segarra; la dels capellans de Solsona, que comprenia 
moltes parròquies del Solsonès. La cie Sant Miquel de Barbens s'estenia als 
bisbats d'Urgell, de Vic i de Tarragona i, més tard, de Solsona; el centre era 
Barbens, tenia un radi de dues llegües i mitja. Les confraries gremials solien 
ésser d'àmbit local. 

Classes de confraries 

No es pot parlar de classes cie confraries, com ho podem fer d 'oficis o de 
professions. No naixien especificades de manera que la gent pogués escollir 
la que li venia bé. Encara que les associacions laborals proceclíssin d 'una tra
dició molt antiga, les confraries medievals nasqueren d 'una necessitat d'un 
país, d'una institució religiosa o d'un col·lectiu professional. Entre les necessi
tats d'un país hi comprenc tant la pràctica cie les benaurances, com la cons
trucció d 'un temple o cl,'un pont. 

Les primeres que trobem documentades són les que nasqueren a l 'entorn 
d 'un monestir o d 'una catedral en constrncció. La primera documentada és la 
del monestir de la Portella, o cie Sant Pere de Frontanyà, de l'arquebisbe de 
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Narhona, promoguda pel hishe d 'Urgell, sant Ermengol, i el comte; es tractava 
cie la creació d'aquest monestir12. Una d 'aquestes sembla la que apareix docu
mentada, com ja en ple funcionament, en 1101: la fraternitat cie Sant Joan, que 
tenia el seu centre a Cabanabona del bisbat cl'Urgelll·l Documentada cie la 
mateixa data fou la confraria promoguda pels monjos del monestir cie la Pobla 
cie Lillet; els associats havien. cie fer una aportació en blat i en vi. El hisbe 
d'Urgell, sant Ot, fou un promotor d 'aquestes i altres confraries; alguna venia 
amh el titular cie sant Ermengol. N'hi hagué, almenys cies del segle XII, al 
monestir cie Gualter. En 1218 n'existia una que rebia tota una família amh els 
seus béns clonats al priorat cie Roca-rossa. Altra confraternitat espiritual a 
Poblet (1169). Des del 1127 és documentada una confraria a Tarragona en vis
tes a la reconstrucció cie l'església arquehishal. A Vic n 'existia una altra que 
afavoria l'obra cie la cateclraJ14. 

Entre les confraries d'eclesiàstics mencionaré la cie capellans pobres cie 
Lleida, creada dins el segle XII, que prengué el nom cie Sant Salvador en 
1338. La cie Santa Creu cie la catedral cie Barcelona Cl 100). La cie la Santíssima 
Trinitat cie Solsona, que tenia reglament en 1305, però molt anterior. Semblen 
cie la mateixa època la de Sant Nicolau cie Ce1vera; la cie Santa Maria de la 
Segarra, amb centre a la Guarcliolada i, més tard , a l'ermita del Camí cie 
Granyena. La confraria dels capellans cie Tàrrega (1322). En un concili provin
cial cie la tarraconense cie 1244 es parlà cie les ·'colligationes illicitat facientes 
in clero". Almenys cies del segle XIV, a Tarragona hi hagué la Confraria dels 
capellans amb el patronatge cie Santa Maria. Altra confraria que comprenia 
capellans, de diversos bisbes veïns fou la cie Sant Miquel, que posà per centre 
Barbens, amb un radi cie dues llegües i mitja, però no n'hi havia cie Lleida; 
n'existeix el reglament cie 1544. 

Algunes d'aquestes confraries admeteren seglars més enclavant, com a afi
liats o com a protectors. 

Tenim també notícia cie confraries d'estrangers; la de Bagà existia ja en 
segle XIV; les cie Ce1vera, cie Solsona i cleTàrrega consten del segle XVI, però 
podrien ésser anteriors. 

12 . .J.TllENCH I LAllA PElNAOO. Op. c it. .J.SANTAMARIA, Mem<iries del monestir de Sani 

Pere de la P()J1ella, p. 36.- A H CC. Confraries. C O l A C A. t. 40.- BACH, Gm11ye11a, un pohle de 
la Segarra. Solsona , 1980.- LI. SEHHET, Priuilef!.iS de Tàrre.~a. doc. 80.- AGUIHHE, Concilia 
Hi.>ptmianun, t. V.- JIACH, La cofradia de "Sant Miquel ardnge l ... Ilerda, 31 0971).- A C li. 
Confraries.- ELOREZ, España Sagrada, t. 29. p .245. 

13. llA!lAUT, Urgellia 9, doc . 1192. 
14. ld . doc. 1190. VILLANUEVA. op. cit. t. XI. p .. )0 i 184. BACH, Urgellia 8. Gualter, doc. 23. 

A O S. G ualter, perg. 6 (s.Xll). AHCC. Not. A. Bonet. a. !407. f. 301. J.PONS GUIU, Op. cit. doc. 
143. Barcelona, Cartolari de Poblet. doc. 31 1. Ed. Institut d 'Estudis Catalans . Barcelona 1938. 
Esp:1ña S:1grada. t. 28, p. 199 i l. X. p . 17. 
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Confraries de les Dones existien a Barcelona (XIV); en un dels seus cap
breus hi ha el "Libre de las monjas confraressas de Santa Eulàlia de la Seu. 
Les ordinacions"(l524). En una consueta cie Balsareny, n'hi ha una cie citada, 
però no em consta que sigui medieval (s.XVII). 

Podríem anar fent classificacions, però podem agrupar les altres confraries 
medievals dins el marc dels oficis. En els pohles del bishat cie Solsona se'n 
trohen poques que fossin exclusives d'un sol ofici o professió, com ho fou la 
dels notaris de Cervera (XIV). 

Bisbat de Solsona 

Per manca d'espai no puc getallar més; només faré un resum estadístic cie 
les confraries documentades del nostre bisbat. 

Anteriors a la segona meitat del s.XVI, 90. Titulars diferents, 44. Patronatge 
de Santa Maria, 15. Vénen a continuació els següents titulars; Cos de Crist o 
Minerva, Sant Joan, amh preferència el Baptista; Sant Marc, Sant Nicolau, Sant 
Eloi, Sant Miquel, Sant Cristòfol, Sant Antoni ahat... 

A Cervera n'hi hagué, 12; a Solsona, 9; a Tàrrega, 8; a Berga, 
6; a Cardona i Bellpuig, 5. 

La manca de documentació ens impedeix cie donar notícies d 'altres pobles 
importants. Durant el segle XVI s'estengué arreu la confraria del Roser, que 
no resta inclosa en aquest treball. 
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.UN PRECEDENT MEDIEVAL DEIA DESAMORTITZACIÓ 

Antoni Bach 

Madoz i l'església espanyola 

Dins el període liberal de juny de 1854 a juliol de 1856, en el congrés des
tacaven els dos partíts liberal progressista i liberal moderat. Del primer partit 
era Pasqual Madoz, ministre d'Hisenda; era molt conegut a Catalunya, perquè 
fou governador civil de Barcelona i diputat per Lleida; Cardona li dedicà un 
portal de l'entrada a la vila, i Cervera li dedicà un carrer. El concordat de 
1851 i un conveni posterior havien normalitzat les relacions entre la Santa Seu 
i l'Estat espanyol i, per tant, quedava encarrilat el problema de la desamortit
zació. 

El diputat Sr. Moyano volia complir amb el concordat també en aquesta 
qüestió; tenint presents els articles 35 i 38, que es referien al fons de compen
sació del "Cuito y Clero" i a d 'altres béns que es podien posar a la venda, el 
ministre Sr. Madoz s'oposava a la interpretació que els donava el Sr. Moyano; 
en un discurs del senyor ministre de primers d'abril de 1855 defensà la conti
nuació de les subhastes de béns que no solament eren de la clerecia regular, 
sinó també de la secular. Recordà comportaments i declaracions de concilis i 
reis medievals, que frenaven o prohibien l'adquisició de béns immobles a 
mans mortes i a l'església en general. Parlà del "Fuero de Sepúlveda" (1076); 
dels concilis de Toledo; de les prohibicions del sant rei Fernando en el 
"Fuero de Córdova", en els de Toledo i de Càceres, confirmats per ell en 1222 
i 1231; que el mateix rei s'oposà a les instàncies del papa Gregori IX, perquè 
es revoquessin les lleis desamortitzadores. 

Digué el Sr. Madoz que a l'entorn de 1359, amb la por que s'havia propa
gat de la fi del món, tothom donava els seus béns a l'església, i en les corts 
de Valladolid de 1351 , els reis i la cort es queixaren del clero i dels sistemes 
que utilitzava per a aconseguir una gran massa de riquesa; que els reis 
temien que fins s'apoderaria de la seva pròpia morada. No acabà aquí l'enfi
lall de citacions l . 

En part tenia raó. El que digué dels concilis de Toledo no és exacte, per
què. defensaven i reglamentaven el patrimoni tant dels bisbes com de les 
parròquies i dels monestirs. En el concili Ill de Toledo (589) es prohibeix que 

l. B. Oficial de Lérida (4 abril 1855). 
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ningú alieni béns de l'església; altres concilis decreten que els béns de l'esglé
sia, d 'un bisbe o d 'un benefici, no passin en herència als seus familiars. Que 
el patrimoni monacal estava lliure de Ja terça episcopal, que abonaven les 
parròquies per a Ja construcció de temples. Per a evitar la intrusió familiar, en 
el concili VI de Toledo (638) ordenà que es donessin els beneficis suh preca
ríae nomine. Es aquesta època encara vigia per a les institucions eclesiàsti
ques la prescripció de 30 anys sobre els béns immobles i ja es nota la tendèn
cia a superar aquesta clausula del dret, quan es tractava dels béns de l'esglé
sia; una mostra és la concessió dels benifets a precari2. 

En els Usatges de Barcelona (1069) es reconeix com a legítima la manca 
de prescripció, quan es tractava dels béns de l'església, i en la documentació 
posterior es fa constar que no es poden adquirir ni per Ja possessió de dos
cents anys. Aquest usatge és aportat en un plet que hi hagué entre el paborde 
de Solsona, senyor del castell de R. Freixe de l'Anoia, i el seu castlà Ramon de 
Freixe, que s'apropiava uns masos3. 

Control dels béns de l'Església a Catalunya 

Encara que no hi hagués cap bisbat o monestir català que tingués les grans 
possessions territorials de moltes esglésies espanyoles, durant els primers dos
cents cinquanta anys de Ja formació de la Catalunya Vella els bisbats i mones
tirs catalans crearen un gran patrimoni; el patrimoni de Santes Creus i de 
Poblet s'estengué més tardanament. Molts eclesiàstics es troben com a terrati
nents més o menys grans per aprisions fetes durant l'època de la colonització, 
per herència familiar i per donatius dels comtes. Un d'aquests fou Mangulf, 
rector de Sant Mamet de la Vall d 'Ora, que construí, en el 913, l'església ¡Jri
mitiva de Sant Pere d'Escales. 

Segons la documentació publicada pel P. Cebrià Baraut en Urgellia, entre 
l'any 1036 i 1050 hi hagué, almenys al bisbat d'Urgell, dos bisbes i vint-i-dos 
capellans que eren terratinents . En aquesta època trobem capellans de l'Alt 
Urgell o del Solsonès que tenien propietat al Pla d 'Urgell i fins al Penedès i a 
l'entom de Barcelona. 

Mentre es formava aquest patrimoni sorgien ja en Ja segona meitat del 
segle X les usurpacions de territoris de l'església per part de cavallers i altres 
senyors de categoria inferior, com se sap de la Cerdanya sobre possessions de 

2. j. VIVES. Conc.:ilios visigótic.:os e hispanoromanos. llarc.:elona, 1963. J. ORLANDIS. Historia 
de los c.:onc.: ilios de la España romana y visigoda. Ed. Univ. de Navarra. Pamplona , 1986. 

3. A. BACH. Col.lec.:c.:ió diplomàtica del monestir de Santa Maria de Solsona. El Penedès. Ed. 
Oepart. de Cultura de la Generalitat de Catalunya. llarc.:elnna , 1987. doc. 8 (1200). BHOCA 
Historia del derec.:ho en Cataluña. Edic. Generalitat de .Catalunya, 1985. 
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Sant Llorenç prop Bagà; entre els senyors cie la Vansa i l'església cie Ja Seu 
sobre el poble de Llor (1024); el mateix cas cie Freixe, citat abans; els que 
molestaven les possessions del bisbe cie Vic i del monestir cie Ripoll, a Nalec, 
i algun dels Anglesoles que es ficava a la granja cie Poblet a Barbens. Per això 
es promulgà la constitució cie pau i treva (1027), i en la cort cie Fontalclara cie 
la zona cie Lleida, en 1173, es renovà el decret cie pau i treva, i la protecció 
sobre les esglésies. 

El que no aconseguiren els arrabassadors violents , ho adquirien fàcilment i 
de diverses maneres els reis i els nobles. Quan el comte d'Urgell féu carta cie 
poblament a unes famílies que s'establiren a Almenara d'Agramunt, es reservà 
el delme i les primícies, encara que els anteriors concilis visigòtics havien 
recordat i prescrit el delme per al sosteniment de l'Església4. 

Gombau d'Anglesola rebé el comte de Barcelona, Ramon Berenguer II, un 
extens terme i la seva jurisdicció, "amb les esglésies fetes i que es facin , amb 
delmes, primícies i totes les oblacions" (1079). Els seus successors en la baro
nia cie Bellpuig cediren a la clerecia les prímicies d 'agunes terres, però el del
matge, la tasca i altres imposicions eren del Sep.yor5. 

Si els bisbes d'Urgell i els pabordes de Solsona rebien els delmes d'alguns 
pobles i finques, era pel motiu del seu domini feudal, no per exigència ecle
siàstica. 

El cavaller, Berenguer de Bellveí, féu concòrdia amb el bisbe d 'Urgell i 
prometé que no li tocaria els delmes del castell del Uor (1240), i aquí també 
es tractava d 'un poble feudetari del bisbe6. Beatriu, senyora d 'Anglesola, en 
1303, disposava del delme de Ponts i cie Montergull; el cleclí a instàncies d'uns 
canonges d 'Urgell als capellans de l'església cie Santa Maria cie Montergull7. 

Els reis de la Corona d 'Aragó es posaren en pla de defensa contra el 
poder econòmic cie l'Església; per exemple, el rei Jaume I s'apropià de la 
meitat del delme de Tortosa, deixant per al bisbe l'altra meitat8 . 

Els nobles i els reis posseïen les butlles papals del privilegi dels delmes, o 
del patronatge sobre moltes esglésies i altres privilegis. El rei Jaume II va exi
gir als marmessors del bisbe cie Vic (1306) , que seria Ponç de Vilaró, que li 
cedissin els delmes que el bisbe haguera rebut, i en mostrà el document de 
concessió de la Seu apostòlica. 

La intervenció reial en l'Església tenia també altres recursos, com fou la 
creació cie beneficis eclesiàstics, dels quals el rei en quedava patró. Pere el 
Cerimoniós arribà a concedir 1400 benifets, que oferia a clergues del país. 

4. A C A . Escriptures de R. Berenguer I, t. 2, f. 280. 
5. A. BACH , Hisl<iria dAnglesola, p. 30. Ed. Caixa de Catalunya. llarcelona , 1987. 
6. A C Urgell, col·lecció Plandolit de documents transcrits. 
7. A D S. Fons d'Anglesob , man. not de 1301, f. 63. 
8. J. MIRET I SANS, Itinerari de.fau111e l , p. 478. Barcelona , 1918. 
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Com que el mal ja venia de lluny, en el concili de Lleida de 1294, presidit per 
l'arquebisbe de Tarragona, Roderic Tello, es dictà una excomunió contra els 
beneficiats que incitaven i recolzaven les autoritats civils contra l'Església9. 

A finals del segle XV encara consten en un memorial de drets del patronat, 
que tenien els reis d'Aragó sobre benifets eclesiàstics; un recompte, que no sé 
fins a quin punt és exaustiu; a Aragó els reis tenien el dret de presentació de 
24 beneficis, i alguns constaven "ad omnem dispositionem regiam"; 24 més a 
València amb semblants atribucions; a Catalunya i Rosselló, 86, i a Mallorques, 
2210. Sobre el patronatge de Ferran li, sobre provisió d'alguns canonicats, en 
tenim un document de 1494. 

Quan els turcs s'havien apoderat de Terra Santa, a finals del segle XII, amb 
ocació de les següents croades dels reis sant Lluís de França, i de Jaume I, 
començà al nostre país una nova imposició papal, la dècima sobre les rendes 
dels bisbats, monestirs i benifets. De moment no fou un impost periòdic, però 
anà sovintejant alguns anys i després uns quinquennis. La primera col·lecta es 
féu en temps del papa Innocenci IV. La dècima del bisbat d'Urgell de l'any 
1280 pujà a uns 12.000 sous; això obligà a crear unes delegacions provincials i 
diocesanes de col·lectors. Durant el quinquenni que havia finit en 1279, la 
dècima del bisbat de Vic importà 17.552 sous. Aquestes primeres dècimes 
s'anomenaven "pro Terrae Sanctae subsidio"l 1. 

Aquestes quantitats passaven a finançar les armades cristianes contra els 
turcs i altres invasors de la cristiandat oriental. Bonifaci VIII , en 1303 concedí 
al rei d'Aragó, Jaume li, la dècima dels beneficis eclesiàstics dels seus territo
ris, amb la condició que el rei s'avingués a cedir a la Seu apostòlica el regne 
de Sicília, i el papa li oferia investidura de Còrsega i Sardenya. Molts bisbes hi 
consentiren; s'hi oposaren Ramon d'Anglesola, preceptor de Tarragona; Hug 
de Cardona, ardiaca d'Urgell ; Guillem d 'Anglesola ardiaca de Vic, i altres. La 
oposició fou més general entre els bisbes i eclesiàstics aragonesos. Amb la 
pau d 'Anagni (9 maig 1303) es cancel·là una lluita i una excomunió que pesa
va sobre el rei d'Aragó. Així es pogué pensar en la conquesta de Sardenya12. 

En un concili provincial de Tarragona de 1354, sota la presidència de 
l'arquebisbe Sanç, se'n parlà de nou i es posaren reserves als privilegis que els 
papes feien als reis pertocant a la cessió dels delmes, quan moltes esglésies 

9. ]. VINCHE, h;tado e lglesia. VIII Congreso de historia de la Corona de Arag(m. Vol. l 

0962). Documenta selecta, mutuas civitatum Aragonia, Tataloniae et ficdesiae retati<;nes, illus
trantia . 0936). 

10. J. M" MADUREL I MARIMON, Patronatos reales eclesiasticos en el reino de Arngón. 
Hispania Sacra, t. 13, pp. 413-431 (1960). 

11. J. RIUS SERRA. Rationes decimarum HL<;paniae, t. l. Barcelona, 1945. 
12. A. FAl!REGA, La dècima per a la conquesta de Sardenya en els pont!ficatç de Bon!faci VIll 

i Benet XI. VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
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del país havien reduït el delme dels censataris a l'onzè i al dotzè. En altre 
concili de la mateixa província eclesiàstica, de 1357, molts religiosos demana
ren que el Concili els protegís contra les violències que sofrien dels cavallers; 
s'hi tractà també d'alguns bisbes maltractats per les autoritats civils; en altre 
concili de 1367 es tractaren problemes semblants: que els senyors temporals 
es fan jutges en causes que pertanyen a la cúria eclesiàstica; que s'envaeix 
l'espai dels notaris eclesiàstics, i altres, que reflecteixen la lluita de les monar
quies contra el poder indirecte sobre les coses temporals que els papes recla
maven, d 'acord amb els canonistes de l'èpocal3. 

Aquesta contesa perdurà fins a finals de la catorzena centúria. 
Nogensmenys, el papa d'Avinyó, Clement VII (1387-1396), concedí a Joan I 
d'Aragó la dècima per a la subjecció de Sardenya i per a sostenir les finances 
de la casa reial, que es trobava en una època baixa. 

Després de la caiguda de Bizanci en poder dels turcs (1453), el papa 
Nicolau V concedí altre delme de tots els beneficis eclesiàstics, al rei d 'Aragó, 
Alfons V, que residia a Nàpols; d 'aquest delme no se'n podien eximir ni els 
frares menors o mendicants; convenia parar els passos als invasors d'Europa. 
Calixte Ill, entusiasmat a formar una croada contra els enemics de la cristian
dat, el qual, segons Pastor, es féu portar bo i malalt en llitera a la nau que 
s'havia d'ajuntar a l'armada contra els turcs, es dirigí el 24 d'abril de 1456 al 
rei d'Aragó i de les dues Sicílies i li oferí· Ja dècima que féu recollir amb 
aquest fi el seu antecessor Nicolau V; el rei d'Aragó havia de dirigir l'armada 
cristiana. Concedí el mateix al rei de Castella i Lleó, junt amb les indulgèn
cies, en vistas a Ja conquesta de Granada. La croada no es tirà endavant i els 
diners no tornaren a l'Església. El mateix papa destituïa el capità general de 
l'armada, el seu col·laborador l'arquebisbe de Tarragona i l'almirant Antoni 
Olzina14. 

Mentrestant, a Catalunya bullia el problema remença; en altre concili pro
vincial, que en part se celebrà a Cervera pel juliol de 1457, els eclesiàstics 
catalans es queixaren de Ja taxa del subsidi que es feia a Catalunya, però la 
Seu apostòlica ja havia remès pel febrer d'aquest any una butlla de reducció 
del subsidi de la Croadal5. 

Encara que aquest subsidi es carregués sobre els béns eclesiàstics, afecta
ven els pobles de diverses maneres. Concretament, Cervera, en aquests anys 
es trobava aclaparada per dificultats financeres; per això les autoritats de la 
vila, en un acord del Consell , determinaren enviar a Tarragona un prohom 

13. HEFELE, Op. cit. t. VI , col. 959. 
14. A s v. Reg. Vat. 442, 444 , 457 i 458. Vel. J. RIUS, Reuesta iherica, t. IJ , p. 106. J. GOÑI 

BAZTAMBIDE, Historia de la Bula de la Crnzada en Espaiia. Vitoria, 1958. 
15. MADURELL. A S T, t. XX (1947). A H C C. Llibre dels Consells de 1457. 
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que demanés l'aplaçament del subsidi i que l'entredit amb què estava ame
naçada la vila restés sobresegutl6. 

Amb aquesta llambregada retrospectiva podem veure com el patrimoni de 
l'Església no era invulnerable, i fou un recurs per al manteniment de la Santa 
Seu i per a la defensa militar de la cristiandat. 

Durant l'Edat Mitjana el delme era un impost secularitzat, i per al manteni
ment de l'Església s'hi aplicà la primícia, que en general consistia en la tercera 
part de la quantitat que representava el delme, és a dir, trentava part o menys 
de la producció o de les collites. 

Altres cises dels béns de l'Església requeien sobre els beneficis vagants, i el 
mateix novè decimal sobre totes les rendes de l'Església, creat en temps de les 
primeres guerres contra els francesos a finals del segle XVIII i anys següents; 
la reserva de la primera casa delmera de cada parròquia a favor de l'adminis
tració civil (s'entén, de les propietats del capítol o de la mitra, en les parrò
quies que en posseïa.) 

No als cavallers ni als consagrats 

El manteniment de l'Església depenia de la prinúcia o del delme, on exis
tís; en aquesta provisió també hem trobat la intervenció laica, quan es tractava 
d'un patronat, com es donava a la baronia de Bellpuig sota el domini dels 
Cardona. Altra font de subsistència eren les ofrenes dels fidels amb motiu 
d 'actes de culte; en aquest cas es tractava d'exclusiva administració eclesiàsti
ca, però la taxa i els comptes estaven subjectes a la visita del bisbe o del seu 
delegat. El càrrec notarial i els seus honoraris estigueren en els primers temps 
a les mans dels eclesiàstics; des del temps de Jaume 11 i sobretot de Pere III, 
molts laics ocuparen aquest càrrec; els reis, les corts, reglamentaren en alguns 
aspectes aquesta professió i en temps de Pere el Cerimoniós es posaren obsta
cles als notaris eclesiàstics. 

Altra font de provisions de l'Església eren les rendes de les propietats 
immobles; tenien propietats territorials els monestirs , els bisbes, els capítols, 
les rectories, les confraries, els hospitals ... La propietat era una base del poder 
jurisdiccional; qui tenia propietat territorial cedida a conreadors o usuaris tenia 
ce1ta autoritat sobre el seu colon o arrendatari, i en l'Edat Mitjana la majoria 
dels propietaris eren els reis , e ls municipis, els nobles , els cavallers , els 
monestirs i altres institucions eclesiàstiques o religioses que fruïen de jurisdic-

16. A H N ll , Notari Bartomeu del Bosch , 9. A H C C. Llibre de l Consell , f.112. 
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ció civil. Per a defensar aquesta propietat i per a defensar-se dels qui tenien 
més poder econòmic o jurisdicció superior, els juristes i els notaris crearen 
unes formalitats en els documents de traspàs de béns immobles. 

Tot seguit va apareixent en els contractes de vendes o altres alienacions 
de terres la clàusula que havia d'observar el comprador o emfiteuta: "no 
tindràs altre senyor que jo o els meus descendents". Altres vegades l'obtentor 
restava lligat per aquesta altra condició: "no podràs alienar la possessió" i, 
per tant, només podia passar de pares a fills. 

A mesura que es desenvolupava l'estudi del dret romà, sense canviar 
l'estrnctura feudal, es difongué el contracte d'emfiteusi, que feia l'arrendatari 
propietari útil, mentre els senyors continuaven amb el domini directe, a més 
de la jurisdicció, ja que, fora dels casos de subarrendaments, es tracta de 
nobles, monestirs o bisbes. L'emfiteuta podia cedir la terra en venda, en 
herència, donació o altra forma, però el senyor no hi perdia res, perquè 
cobrava una quantitat de diners en cada traspàs, que podia abastar el terç del 
preu de venda. Al senyor li interessava no perdre els drets sobre la terra i que 
el posseïdor sempre fos un inferior seu dintre les categories o estaments 
socials. Per això convenia una altra clausula contractual que restringís l'àmbit 
dels possibles compradors i obtentors dels béns immobles. 

Una primera restricció del cercle de possibles compradors la trobem en un 
document sortit del Penedès (1078): Arnau Miró cedeix a Enric Guitard unes 
cases de Subirats, i unes terres; el venedor o senyor dóna llibertat d 'alienar o 
vendre, "menys que no ho venguis ni ho donis a semblants o persones 
millors que jo, i els delmes i primícies, la llaça i les oblacions que em retinc 
del castell de Subirats, o de les esglésies que estan en el terme de dit castell". 
En un altre contracte sobre terra de vinya del Penedès, Freixe, que ara és de 
!'Anoia, l'arrendatari pot vendre a persones de la família del venedor, o a 
conreadors semblants a l'arrendatari, que no puguin perjudicar els drets del 
patró (1084). 

El mateix paborde de Solsona, Bernat, en 1190, arrendà unes cases de 
Barcelona, que l'arrendatari només pot tornar a vendre al paborde o als seus 
successors, i si ells no ho volen, ho pot fer a persones semblants al venedor 
o arrendatari. Els pabordes de Solsona i altres eclesiàstics continuen fent con
tractes d'aquest estil fins als primers anys del segle XIII17. 

Una mostra en altre indret i condició senyorial la podem aportar d'Olost 
dels Lluçanès (1145); Bermond i sa muller Gravis vengueren a Jozbert Maiol i 
Ermessenda i els seus fills Guillem i Quixol un molí del riu Lluçanès, amb 

17. A. BACH. Diplomatari del Penedès; doc. 11, 15, 70, 79 i 91. 
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terres ermes i de conreu, prop de Sant Grau i de Palafolls: no tindran altre 
senyor que l'arrendador i no podran alienar o vendre, sino "ad tuos similes", 
és a dir, als teus semblants o de la teva categorial8. 

Tot això era conforme als Usatges de Barcelona, i a tradicions anteriors. 
Dins el segle XII, quan el patrimoni eclesiàstic ja s'havia estès cap a les 

comarques de Ponent, apareix una altra restricció que afectà de ple l'església, 
encara que no sempre es tingué en compte; comprenia també sempre els 
cavallers. És un complement de les clàusules anteriors i de l'Usatge 31. És 
l'epígraf d'aquest article: "exceptis militibus et sanctis". 

El primer document o un dels primers, on consta aquesta condició, és Ja 
carta de poblament de Lleida, donada pel comte de Barcelona, Ramon 
Berenguer IV, d 'acord amb el comte d'Urgell, Ermengol VI, el de Castella. Fou 
una constitució municipal, que tingué una gran repercussió a les comarques 
de Ponent. Entre les altres normatives i privilegis s'hi donà la facultat de 
poder donar, penyorar o vendre els béns immobles, que hom posseïa, proce
dents del fisc; fins aquí ja es practicava quan el donador era un altre senyor, 
però a l'esmentada facultat s'hi afegí "esceptis militibus et sanctis"; es podia 
alienar el patrimoni rebut, però no podia passar a cavallers ni a consagrats. 
Fou una contrapartida dels privilegis que anaven aconseguint aquests esta
ments, i de les facultats que es prenien els senyors territorials. És normal que 
aquesta condició es posés en els contractes entre petits propietaris aloers o 
petits feudals; nogensmenys, es dóna també algunes vegades en contractes 
entre persones nobles o gran jurisdiccions eclesiàstiques, en els quals el vene
dor és un d'aquests personatges. 

Bernat, paborde de Solsona, en 1206 cedía a un arrendatari, Ramon de 
Torroja, una propietat del monestir, situada al terme de Vallfogona de Riu
corb amb les condicions tradicionals del contracte emfitèutic i amb l'altra con
dició, "exceptis militibus et sanctis nec filiïs suis". Això ens fa pensar que a 
l'entorn d'aquesta possessió del monestir de Solsona hi havia els dominis dels 
senyors de Queralt i dels monestirs de Santes Creus i de Poblet, i dels tem
plers. 

Trobem la mateixa formalitat contractual en els següents documents del 
monestir de Solsona: 

Del paborde Gerald amb Ferrer de Cervera sobre una finca de Tarroja de 
1239. Del cellerer del monestir a una família d'Olius; Solsona (1250). 

Del paborde Bernat a una família del Portell; Solsona (1261). 
Del canonge, Berenguer de Font i família a uns pagesos de Solsona (1271). 

18. A C A Escriptures de l{amon Berenguer !V, t. 8. f. 200. 
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Entre dotzenes de contractes del monestir he trobat la clausula restrictiva en 
aquests pocs casos19. 

Dins l'administració popular, puc citar un document del Consell de la vila 
d'Anglesola, de 1288, on es contracta la cessió d'una finca, amb les condi
cions de reconèixer la senyoria d 'Anglesola i la de no alienar la finca a "militi
bus et sanctis". 

En l'estament noble, la senyora d'Anglesola, Beatriu, arrendà en 1301 unes 
cases, posant-hi la mateixa observació. 

Féu el mateix el rector de la mateixa vila en contracte del 135620. 
Segons una capitulació feta en 1490 i autoritzada per Castellana de 

Requesens, mare de Ramon Folc de Cardona, en vista a fomentar la repobla
ció de la vila de Bellpuig; una de les condicions restrictives dels avantages 
que s'hi oferien era l'exclusió dels cavallers, dels consagrats i dels jueus21. 

Només podem comparar de lluny aquest procedir amb les lleis desamortit
zadores del segle XIX. Les prevencions que comprovem en els contractes 
medievals es dirigien a protegir la pròpia possessió i senyoria contra una altra 
persona o institució més poderoses; es reconeixien els drets de l'Església a la 
propietat territorial, però s'hi veu la tendència dels reis i dels senyors laics 
d'apoderar-se dels béns eclesiàstics. D'això es queixava el papa Gregori XIII 
(1572-1585), en una constitució apostòlica22. 

19. A D S . Perg. num. 1044 (1206), 1278 (1239), 1336 (1250). 
20. !<l. fons s'Anglesola, perg. 2 (1288). Man. not. de 1301-1303, f. !<l. man. <le 1356, cap al 

final del llibre. 
21. A lI M B. Llibre d'Actes 1474-1495 (22 <le febrer). 
22. Constitucions sinodals de Vic <le 1591. 
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L'ESGLÉSIA I LES ESGLÉSIES EN ELS INICIS DEL DOMINI 
COMTAL A IA MARCA DE BARCELONA 

Carolina Batet Company 

En iniciar-se el segle XI, les fronteres occidentals del comtat barceloní 
pràcticament abracen ja tot el territori que conformarà la diòcesi de la cate
dral de Barcelona durant la resta de l'Edat Mitjana. Només als límits sud-occi
dentals del bisbat, allà on es constituiran les parròquies de Salomó 
(Tarragonès), Puigtinyós (actualment el poble de Montferri, Alt Camp), i Vila
rodona (Alt Camp), el domini comtal era aleshores encara poc consistent, tot 
i que aquestes terres ja eren assignades nominalment a algun dels castells ter
menats del Penedès (el Montmell i Castellví de la Marca). 

En un altre treball he descrit la cronologia i les característiques del procés 
que incorporà al domini comtal les terres compreses entre el riu Llobregat i el 
Gaià, on centrarem ara el nostre estudil. Va ser un procés caracteritzat per la 
constitució progressiva i sistemàtica d'una sèrie de castells termenats que ins
trumentalitzaren l'exercici del poder en el territori i constituïren la base de la 
seva organització político-administrativa2. Així, doncs, quan a finals del segle 
X s'assignen els límits dels castells termenats d 'Albà3, el Motme114 i 
Albinyana5, el bisbat barceloní ja pot reconèixer pràcticament tot l'espai de la 
seva jurisdicció, i més enllà d'aquesta línia les noves terres ocupades depen
dran eclesiàsticament del bisbat de Tarragona. 

Aquest esforç expansiu ha generat, d'altra banda, una primerenca docu
mentació medieval, que si bé no pretén informar-nos d'altres aspectes que 
s'escapin dels mecanismes que legitimen el nou ordenament polític establert, 
sí que ens permet de resseguir alguns dels trets que caracteritzà l'organització 
de la jurisdicció eclesiàstica en el mateix territori . Com que tant políticament 
com eclesiàsticament, comtat i bisbat engrandien els seus dominis sense que 
això signifiqués la creació de cap divisió administrativa nova, a priori no cal
dria esperar massa elements diferencials respecte de la forma en què aquests 
s'organitzaven a la resta del territori barceloní. No obstant això, l'escrutini sis
temàtic de la documentació publicada ens mostra com l'estratègia seguida per 

l. Hem deixat de banda els termes catastrals de Cervelló i Aramprunyà perquè , pràcticament 
adscrits al binterland de la ciutat de Barcelona, l'ordenació eclesiàstica hi segueix par.l.metres 
diferenciats. 

2. BATET, 1993. 
3. MORERA, 1897, doc. 4. 
4. CP, doc. 7. 
5. CSCV, doc. 437. 
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la casa comtal a l'hora d'expandir el seu domini condicionà, entre altres coses, 
el ritme i el caràcter de l'organització de la jurisdicció eclesiàstica en aquestes 
terres. 

Les primeres esglésies 

Al costat de les esglésies castrals (de les quals parlarem més endavant), 
les primeres mencions explícites d'esglésies apareixen aleatòriament i tardana
ment en la documentació, hé en les afrontacions d'unes terres, bé per la sig
natura d'un acord entre particulars6. Moltes d'aquestes esglésies, la majoria, es 
perden en les escriptures, mentre altres apareixen més endavant com a 
sufragànies d'una altra església parroquial7 o esdevenen elles mateixes la 
parroquial del terme8. Les anomenem i deixem constància de la seva incapaci
tat -no gens circumstancial- per fer-se un lloc en la documentació dels qui 
acaben imposant les seves pautes de domini . 

Sobresurt, però, l'elevat nombre d'esglésies pròpies que, disperses per tot 
el territori, hi perviuen almenys fins hen entrat el segle XI . La majoria aparei
xen adscrites a un alou, el titular del qual també és el propietari de l'església. 
Sovint es tracta del monestir de Sant Cugat (a Font-ruhí, Masquefa o 
Capellades9), però també hi ha personatges laics, com ara a Valldossera 
(MontagutlO) o a Viladellops (Olèrdola) on, quan l'any 992 el jutge Teudiscle 
testa l'alou que té a Sant Cugat, especifica que aquest inclou una església 11. 

El més interessant d 'aquestes esglésies pròpies -que Gaspar Feliu relaciona 
àmpliament amb les "necessitats de la reconquesta"12-, és la constància amb 
què s'adscriuen a petits espais de poblament concentrat, a vegades de llarga 
pervivència13. Ramon Martí ja ha destacat la importància que moltes esglésies 
sense parròquia pròpia haurien tingut en el desenvolupament posterior dels 
nuclis de poblament en aquesta zona i, basant la seva argumentació en 
l'abundant presència de topònims sacralitzats, escriu: "resseguir la fundació 
d'esglésies subsidiàries als termes de cada castell pensem que és una bona 
pista per a trobar els pagesos, instal.lats en aquests casos en les millors terres 
de conreu"14. 

6. CSCV, doc. 342 i 454; LF, doc. 268; ACB, doc. 186; TC, doc. 5;RIBAS/ALTÉS, Apèndix 4, 
doc. 21 ; SEGUilA, 1984, pp. 20-22. 

7. CSCV, doc. 342 i 511. 
8. SEGUllA, 1984. 
9. CDMS, doc. 24; CSCV, doc. 17, 509 i 635. 
10. LLB, doc. 22. 
11 . CSCV, doc. 277. 
12. FELIU, 1972, p. 161. 
13. CSCV, doc. 27, 509 i 636; CDMS, doc. 24. 
14. MARTÍ, 1992. 
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D'altra banda, el fet que les esglésies de Santa Oliva i Sant Salvador, a 
Calders, apareguin primerament amb el nom de basíliques, ha estat sovint uti
litzat per a demostrar la possible pervivència d'esglésies visigòtiques al territo
ri que estudiem. N'hi ha d'altres: a Banyeres, a Avinyonet, a Gelida, o al 
mateix terme d 'Olèrdola, al lloc de Sant Pere Molanta15. A més a més, la pos
sible antiguitat d 'algunes de les esglésies del territori també la sostindrien els 
nombrosos castells que des del moment de la seva constitució són reconeguts 
en referència a l'advocació d'un sant: Sant Esteve de Castellet, Santa Oliva, 
Santa Perpètua, Sant Martí Sarroca, etc. En alguns d 'aquests casos -més ben 
documentats que les petites esglésies envoltades només de pagesos- fins i tot 
hi ha proves que la relació del lloc amb el nom d 'un sant és aliena a la cons
titució del castell. El topònim Sant Martí és inicialment associat a un riu, pre
sumiblement el Foix16, i a Santa Coloma de Queralt, als confins del bisbat 
però ocupat en la mateixa dinàmica que les terres que estudiem, el nom de 
Santa Coloma és usat en les afrontacions del castell de Queralt des del 
mateix moment que aquest apareix en la documentació, l'any 97617, i sembla 
tenir més pes en l'organització posterior del poblament qu~ la mateixa fortifi
cació. 

També aquí, efectivament, els senyals d'aquesta possible antiguitat de les 
primeres esglésies documentades s'entrellacen amb referències inequívoques 
de la seva relació amb el poblament. Així, l'església de Sant Martí apareix cla
rament identificada a un nucli de poblament amb constrnccions antigues, 
quan un document la situa ad ?arietes antigas, in toco que vocant ad ipso 
PalaciolH, i en localitzar unes terres al terme de Sant Esteve de Castellet, un 
altre escrivà recorre a una expressió semblant: ad ipso Palacio ad ecclesiam s. 
Stephani19. En aquest cas, a més a més, és interessant d'assenyalar que 
l'església de Sant Esteve, tot i donar nom al castell termenat, no és l'església 
castra! sinó que, situada en un alou que Sant Cugat té als termes del castell, 
el seu propietari és el mateix monestir i no Unifret Amat, titular del castellzo. 

Pel altre costat, cal pensar que la conquesta de la ciutat de Barcelona l'any 
801 també suposà la restauració de l'església visigótica de la Santa Creu, tot i 
que, tal com assenyala Ramon Martí, els seus titulars tingueren durant bona 
part del segle IX serioses dificultats per a fer prevaler els seus drets i exercir 
l'autoritat fins i tot dins els murs de la mateixa ciutat21 . La mateixa font que 

15. HESINA i UHPÍ, 1992. 
16. CSCV, doc. 313. 
17. SEGURA, 1984, pp. 20-22. 
lH. CSCV, doc. Hll. 
19. CSCV, doc. 641. 
20. CSCV, doc. 126 i 382. 
21. MARTÍ, 1993. 
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utilitza Ma1tí per a resseguir aquestes dificultats, el precepte atorgat l'any 878 
pel rei Lluís al hisbe Frodoí22, delata la circumscripció dels dominis episcopals 
a les fronteres del comtat barceloní, que aleshores no s'estenia més enllà del 
Llobregat. 

El creixement de la jurisdicció episcopal, que degué ser paral.lela a l'exten
sió dels dominis comtals i al territori que estudiem, es realitzà al llarg del 
segle X. Una cosa, però, és la restauració nominal cie la jurisdicció episcopal, i 
una altra, la capacitat del bisbat per a materialitzar i, sobretot, uniformar 
aquesta jurisdicció. De fet , els trets d'aquesta uniformitat són difícilment resse
guihles en la primera documentació medieval referent a aquests territoris on 
sohten, per exemple, mencions tan imprecises i efímeres referents a la seu 
com les dues vilae episcopalis dels termes de Geltrú i cie Castellví cie la 
Marca23. 

Les dificultats amb què es trohà la seu de Barcelona per a restablir la seva 
jurisdicció als territoris cie la Marca recentment incorporats al domini comtal 
centraran d'ara enclavant el nostre estudi. És, per tant, només en referència a 
aquest prohlema que hem cregut necessàries algunes pinzellades sobre les 
característiques cie les primeres esglésies que documentem al territori. 

En aquest sentit, el fet que esglésies cie possihle antiguitat conservin un 
clar significat respecte cie l'organització del pohlament en el moment cie 
l'expansió comtal, no sols és un element impo1tant en la descripció dels terri
toris sohre els quals es realitza la restauració episcopal, sinó que en el marc 
del nostre treball qüestiona l'eficàcia de la seu a l'hora cie fer prevaler els seus 
drets i vehicular les relacions entre les comunitats pageses i el poder central. 
Perquè no sembla, efectivament, que existeixi una relació entre aquestes pri
meres esglésies i el restabliment dels mecanismes de finançament del hishat, 
on la tradició visigòtica sí que es veuria clarament estroncada pels efectes de 
la invasió islàmica de l'any 711 , que afectà directament els mecanismes fiscals 
establetts pels monarques visigòtics fins i tot en àrees on el domini musulmà 
fou molt més cuit que a les terres que ens ocupen24. I com que en cap cas és 
tan clara la seva irrellevància respecte de la capacitat jurisdiccional de la seu, 
pensem que és en aquest sentit que cal interpretar les nomhroses esglésies 
pròpies que hem documentat. Notem, a tall cie referència, no sols el pes 
d 'aquestes esglésies durant el domini visigòtic , sinó sobretot el tractament 
punitiu que van rebre en diferents concilis, els cànons dels quals condemna
ven específicament les finalitats lucratives amb què eren erigides aquestes 
esglésies, perquè permetien als seus titulars d'apoderar-se cie les rendes que 

22. CC. vol. II , p. 68. 
23. CSCV, doc. 364, 432. 552 i 730. 
24. llARCELÓ, 1979; MAHTÍ, 1988. 
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pertanyien segons els mateixos cànons a la diòcesi25. 

La percepció del delme 

Paradoxalment, quan es constitueix la xarxa castra], el delme eclesiàstic 
constitueix l'única forma perceptible d'una fiscalitat d'origen públic al territori 
que estudiem. 

El delme és una taxa consistent en una desena pan de la producció que 
fou instaurada a finals del segle VIII a tot l'imperi carolingi quan el braç secu
lar reconeix a les seus episcopals una part de la facultat recaptatòria de 
l'Estat. En general, als territoris de la Marca Hispànica s'introdueix com a per
cepció institucionalitzada a finals del segle IX relacionat amb l'establiment 
d 'un entramat d'esglésies que cobreixen bona part del territori i a les quals el 
bisbe de la diòcesi assigna amb precisió els límits parroquials, aquells sobre 
els quals l'església té dret a percebre el delme26. 

En canvi, i en consonància amb les dificultats de la seu barcelonina per a 
exercir la seva jurisdicció a què fèiem referència més amunt, en la Marca del 
comtat de Barcelona el delme apareix des d 'un bon principi sistemàticament 
assignat als drets castrals i sense que en la seva adscripció participi el bisbe27. 
Aquest fet, però, no és estrany al comte, que sovint reconeix explícitament 
aquesta assignació i n 'estableix les condicions28. 

L'assimilació del delme als drets castrals -que s'adscriuria perfectament a 
la manca de jurisdicció que atribuíem a les primeres esglésies- és resseguible 
documentalment cies de mitjans segle X, quan el comte inicia la cessió dels 
termes castrals recentment constituïts als seus col.laboradors29, i s'allarga fins , 
almenys, les darreres dècades del segle XJ30. És fàcilment documentable, 
d 'altra banda, que existeix una relació directa entre el fet d 'haver panicipat en 
l'ocupació d'un territori i el dret a percebre'n el delme, àdhuc en detriment 
dels interessos del bisbat. L'any 992, la seu de Barcelona ha de cedir l'usde
fruit dels delmes i primícies de l'esglèsia castra! cie Sant Pere d 'Avinyó a 
Sendrecl Mager en reconeixement cie l'aprisió realitzada al lloc pel pare de 

25. Concili de Lleida (546), dnon Ill ; IJ concili de Braga (572). dnon VI. CVHH, pp. 56 i 83. 
26. PUIGVE!ff, 1993. 
27. L'única excepc ié> la constitueixen els castells termenats del Montmell i Hibes, que . com 

veurem més endavant, formen part del patrimoni de Ja seu al territori i als habitants dels quals el 
bisbe Vives atorga una cana de població e ls anys 974 i 990, respectivament, reservant-se per a 
ell el cobrament de delmes i primicies (CP, doc. 7 i 10). 

28. CSCV, doc. 130 i 452; ACll , doc. 232. 
29. CSCV, doc. 130 i 331 ; LF, doc. 268; ACii , doc. 449. 
30. CSCV, doc. 553; LLB, doc. 8 i 9; LF, doc. 251 , 252, 272, 311, 324, 333, 334 , etc. 
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Mager, el veguer Sendred31. Igualment, l'any 1045, quan Ramon Isimbert i la 
seva esposa Nevia donen l'alou que tenen al terme del castell de Santa Oliva 
a un altre matrimoni, l'escriptura de donació especifica que els delmes i les 
prinúcies dels alous treballats els hauran de donar els beneficiaris de la dona
ció al castell de Santa Oliva (el titular del qual és el monestir de Sant Cugat), 
però seguidament estableix que de totes les garrigues que aquest matrimoni 
pugui rompre i cultivar, tant si són vinyes com terres, els senyors del castell 
els en donen la meitat "et de ipsa decima qui inde e:xiit ipsam medietatem et 
de ipsam prim i tia qui inde exierit, tota m ah integram •52. 

Cal fer notar en aquest sentit que el delme, una taxa proporcional aplicada 
a vegades a "qualsevol cosa que l'home pogués anomenar", i d'altres, a "tots 
els alous dels feligresos'', o fins i tot a "tot el que aquests tenien"33, és una 
imposició de fàcil recaptació, aplicable a qualsevol producte, fins i tot a una 
diversitat de productes, i amotllable a processos de treball diferents i també 
diversificats. S'adapta perfectament, doncs, a la realitat dels territoris de la 
Marca, on les escriptures evidencien una manca d'homogeneïtat en les formes 
d'explotació de la terra en el moment de l'expansió comtal. Al costat de l~s 
mencions de pagaments amb fmits propis dels conreus de secà (els cereals i 
la vinya34), és evident, per exemple, que ja l'any 1013 el més valuós del terme 
de Santa Oliva són els estanys, dels quals Adalaïs i Sant Cugat es reparteixen 
els drets de pesca35, i que l'any 974, al terme del Montmell, la caça i la rama
deria havien de ser un component important de l'economia pagesa del lloc, a 
jutjar pel nombre d'animals que se citen en la carta de població atorgada pel 
bisbe Vives als seus habitants36. En un altre sentit, en estudiar els sistemes 
hidràulics de la vall del riu de Bitlles (Alt Penedès), Martí també ha fet notar 
l'existència, ja des del mateix moment de la conquesta, d'importants espais 
irrigats37. 

L'any 1958, quan Ramon d'Abadal publicava el seu treball sobre l'ocupació 
de les comarques d'Osona i el Bages38, feia notar com l'organització eclesiàsti
ca d'aquestes comarques es va fer coetàniament a la seva organització política 
i escrivia que, en aquest sentit, "tanta importància com la implantació d'una 
seu rectora tenia l'establiment d 'una trama d'esglèsies parroquials espargides i 
cobrint tot el país novament ocupat". A continuació restablia aquesta organit-

31. FELIU, 1972, doc. 99 i 100. 
32. CSCV, doc. 583. 
33. ORDEIG, 1990, p. 278. 
34. CSCV, doc. 56; CP, doc. 5. 
35. CSCV, doc. 452. 

36. CP, cloc. 7. 
37. MARTÍ, 1991. 
38. ABADAL, (1958), 1983, pp. 75- 117. 
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zació parroquial a partir de les actes de consagració i dotació d'esglésies con
se1vades als diferents arxius eclesiàstics39. En una primera fase, es reconeix 
als castells sobretot la seva capacitat militar i d'ordenament polític, mentre les 
parròquies, en canvi, incideixen principalment en l'estrncturació del pobla
ment. D'aquesta manera, la jurisidicció política i l'eclesiàstica es reparteixen 
els papers en una mateixa empresa comuna i, tal com assenyala J?. H . 
Freedman, en al cas del comtat d 'Osona aquesta corresponsabilització benefi
cià àmpliament la seu de Vic, el patrimoni i el poder de la qual augmentà 
considerablement gràcies a les cessions realitzades pel comte des del mateix 
moment de la restauració del bisbat40. 

En el cas dels territoris de la Marca del comtat de Barcelona que ens ocu
pen, però, aquest repartiment no restà en un principi tan clar. Aquí l'expansió 
territorial fou directament conduïda pel comte de Barcelona i va beneficiar 
principalment l'aristocràcia militar que havia col.laborat en la seva política 
expansiva. Així, quan el territori s'ordena en districtes castrals, és a aquests 
magnats -la família vescomtal, els Santmartí, els Besora, els Cervelló, els 
Gurb- que el comte atorga la titularitat, legitimant sempre la cessió en l'apli
cació del dret d'aprisió41 i reconeixent-los l'exercici d'una fiscalitat, la potes
tat de la qual recau en mans del comte perquè es refereix a un territori 
públic, però que ha estat comunament assignada a les seus episcopals42. 

Fins i tot en la constitució del seu patrimoni, la seu de Barcelona va haver 
de lluitar frec a frec amb aquest gmp de magnats, utilitzant les seves mateixes 
armes. L'any 1031 el bisbe Guadall dóna el castell de Banyeres a Mir Llop 
Sanç, perquè fou el pare d 'aquest qui havia edificat el castell i havia posat en 
cultiu el lloc. Tot i que el bisbe estableix a Mir Llop Sanç i els seus descen
dents el pagament d'un cens anyal43 i a fer el seu testament, l'any 1054, 
aquest reconeix tenir el castell de Banyeres gràcies a la seu, el mateix testa
ment delata que és Mir Llop Sanç qui cobra el delme i les primícies de bona 
pa1t de les terres del terme44. Igualment, en atorgar la carta de població als 
habitants del castell de Ribes, el bisbe Vives legitima el seu domini sobre el 
lloc amb el mateix recurs que utilitzaren la resta dels magnats laics que s'apo
.deraren de la titularitat de la majoria dels castells: ells havien estat els qui 

39. ABADAL, (1958), 1983, pp. 96-97. 
40. FREEDMAN, 1985, pp. 3o-.66. 
41. CSCV, cloc. 452; MORERA, 1897, cloc. 5; CP, cloc. 6. 
42. BATET, 1993, pp. 71-124. 
43. RESINA i U!U'Í, 1991 , cloc. 6. 
44. RESINA i URPÍ , 1991, doc. 8. 
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aprisionaren per primera vegada el lloc45. 
Per la seva banda, en estudiar la constitució del patrimoni de l'església cie 

la Santa Creu de Barcelona, Gaspar Feliu es queixa de la manca de documen
tació referent al Penedès on, fa notar, els interessos del bisbat es concentren 
gairebé tots al terme del castell d 'Olèrdola, on la seu exerciria tant els drets 
que es deriven de la seva qualitat d'aprisionador com els que obté de la titula
ritat de l'església parroquial de Sant Miquel, a la qual eren adscrites un bon 
nombre d 'esglésies sufragànies46 Efectivament, és als termes d'aquest castell 
on la seu adquireix un nombre més impo1tant cie propietats gràcies en bona 
part a donacions dels seus fidels47. Però això s'explica principalment pel fet 
que durant el segle X el castell d'Olèrdola no va ser cedit a cap dels llinatges 
senyorials que coparen la titularitat de la resta de castells i, en mans del com
te, l'església de Sant Miquel és única per la qual conservem una carta de dota
ció d 'aquest seg[e48. 

Les primeres parròquies 

A molts dels castells tertnenats constituïts, documentem una església asso
ciada, l'església castra!, que presumiblement ha estat la institució legal per la 
qual el titular del castell s'assegurà la percepció del delme49. Els titulars 
d'aquestes esglésies també ho són dels castells als quals s'associen, de manera 
que aquestes són traspassades i venudes juntament al castell i els drets que hi 
són assignats . A Masquefa, per exemple, quan l'any 963 el comte Miró ven a 
Ennec Bofill e l castell, la venda inclou l'església de Sant Pere i els delmes i les 
primícies50, i l'any 998, quan Ennec el cedeix al monestir cie Sant Cugat a 

45. CP, doc. 10. El Montmell. i Sitges i la Geltrú , subdivisions del d 'O lèrdola , també són cas
tells te rme nats de titularitat episcopal. l'aral.lelament, altres institucions religioses, com el mones
tir de Santa Cecília de Montserrat o la seu osonenca, també adquiriren drets al territori que estu
diem. La més important, però, va ser el mo nestir de Sant Cugat, que s'apoderà de la titularitat 
d 'un bon no mbre d e castell s beneficiant-se de les cessions realitzades pels magnats laics 
(Masquefa, LF, doc. 211, o Albinyana. CSCY, doc. 431), i de les concessio ns d 'immunitat efectua
des per reis i papes, que foren sistemúticament confümades pel comte de Barcelona (Calde rs i 
Santa O liva, CSCY, doc. 173, 382 i 412) . A més a més, el monestir adquire ix importants alous al 
lbrg de to t el te rritori (CSCV, doc. 122. 173, 246 i 382), molts dels q uals acaben definint un terme 
castra! (LF, doc. 325; CSCY, doc. 277). 

46. FELIU, 1972, p . 366. 
47. MAS, 1909- 1914, doc. 15, 16 i 17; CSCV, doc. 275 i 525). 
48. IACDE, doc. 105. 
49. CSCV. doc. 130 i 132; LLB, doc. 15; MOHEHA, 1897, doc. 5. 
50. CSCY, doc. 130. 
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canvi del castell cie Gelida, la cessió torna a incloure l'església51. Altres exem
ples evidents els trobem a Albinyana o a Piera52. 

Els avantatges d'ordre fiscal adquirits per l'aristocràcia que havia fet efecti
va l'expansió territorial expliquen el retard amb què es constitueixen les pri
meres parròquies. Aquesta és, d 'altra banda, la clau de volta per a entendre 
les dificultats amb què es trobà la seu de Barcelona a l'hora de restablir la 
seva jurisdicció al territori. Segons l'inventari de les actes de dotació de les 
esglésies catalanes realitzat per Ramon Ordeig53, al llarg del segle X només 
existeix per al nostre territori una sola acta de consagració, la realitzada per a 
l'església de Sant Miquel d 'Olèrdola l'any 99154, l'únic castell, com dèiem més 
amunt, el domini del qual recau amb tota seguretat en mans del comte fins 
ben entrat el segle XJ55. 

Tampoc entre la resta de documentació publicada apareixen comuna
ment esments de parròquies abans de la segona meitat del segle XJ5<S, 
moment en què situaríem l'inici de la constitució de la xarxa parroquial al 
territori que estudiem. Aleshores i fins al tombant de segle, es consagren les 
esglésies de Sant Mique l de Montserrat, Terrassola, Lavit, Castelldefels i 
Castellví de la Marca57, i trobem citades entre la documentació les parròquies 
de Sant Miquel de Canyelles58, Sant Esteve de Castellet59, Sant Quintí de 
Mediona60, Santa Margarida61 , Sant Pere d'Avinyonet62, Pontons63 i Sant Martí 
de Castellví64. 

Molt sovint l'assignació territorial d'aquestes primeres esglésies parroquials 
coincideix amb els límits reconeguts al castell termenat (la parroquia de Sant 

51. CSCV. doc. 331. 
52. CSCV, doc. 553; LF, doc. 325. 
53. IAC O E ( Re11isla Catalmw de Teolop,ia, nC11n. 4. 5, 6. 9, U i 15). 
54. IACOE. doc. 105. 
55. Centrat en una an,)lisi més global. Puigvert re laciona les dificultats per a resseguir amb 

cl\tredat e l procés d 'introducciú del delme a les terres que depenien de b seu barcelonina amb 
l'escls nombre d 'actes de cons:1gració antigues que s'hi refereixen (1993, p. 122). 

56. Al costat de la d 'Olèrdola . només hem documentat abans d ':1questa data una altra parrò
quia , la de Sant Pe re del castell de Masquefa, si bé. tal com dèiem més amunt, apareix sempre 
absolutament lligada al caste ll , amb què és traspassada repetidament (CSCV, doc. 130, 332, 382 i 
412) 

57. ORDEIG, 1990, p. 308. 
58. LF, doc. 312. 
59. CSCV. doc. 776. 
60. AASA, doc. 174. 
61. CSCV, doc. 888. 
62. MAS, 1909-1914, doc. 1002. 
63. LF, doc. 232. 
64. CSCV. doc. 811 . 
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Miquel és, segons l'escrivà d 'un document de l'any 1066, vulgarment anome
nada amb el nom del castell, Canyelles65) i, ja en el segle XIII, rarament cap 
dels castells que havíem vist constituir-se al llarg del X no ha esdevingut el 
centre d'una parròquia66. 

És ben segur que el repartiment de la jurisdicció sobre la terra en el 
moment de l'expansió comtal ha de continuar tenint un pes rellevant en la 
distribució del territori en termes parroquials. És simptomàtic en aquest sentit, 
per exemple, que moltes dotacions de parròquies es realitzin en el marc d'un 
dels alous que el monestir de Sant Cugat ha obtingut en aquesta zona (a 
Avinyonet del Penedès67, a Capellades68, o a Monistrol69) i que des d'un bon 
princpi han restat al marge de la potestat castraFº. Però també seria equívoc 
pensar que aquesta és l'única variable que hi intervé. De fet, molts dels cas
tells termenats se subdivideixen al llarg del segle XI en diverses parròquies, 
especialment a la depressió del Penedès, amb els castells d'Olèrdola, Castellví 
de la Marca, Sant Esteve de Castellet i Subirats al capdavant71, on també es 
desenvolupen els principals nuclis de poblament, àdhuc amb la creació de 
viles i ciutats. La correspondència, d 'altra banda ben lògica, entre les àrees 
més densament poblades i aquelles en què apareix un nombre major de 
parròquies, a més d 'esdevenir un criteri a tenir en compte a l'hora d 'explicar 
les pautes que segueix l'establiment de la xarxa parroquial, delataria finalment 
perquè la denominació d'aquestes parròquies recupera molt sovint topònims 
documentats des de ben antic al territori. La vila epíscopale de Castellví de la 
Marca, que apareix en les Ratíones Decimarum de l'any 1279 com ecclesía de 
Sabisbal (La Bisbal)72 , n'és un bon exemple, però succeeix el mateix -i la tria 
és aleatòria- a Santjaume dels Domenys73 o a Santa Margarida74. 

Conclusions 

En descriure la situació de l'església en els inicis del domini comtal a la 
marca de Barcelona, ens ha semblat que havíem de ser molt precisos a l'hora 

65. LF, doc. 312. 
66. mus, 1946, vol. l. 
67. CSCV, doc. 382. 
68. CSCV, doc. 278 i 794. 
69. CSCV, doc. 173 i 509. 
70. BATET, 1993, p. 92-97. 
71. mus, 1946. pp. 12-13. 
72. RIUS , 1946, p. 13 
73. CSCV, doc. 173. 
74. CSCV, doc. 313. 
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de distingir entre la restauració nominal de l'església de la Santa Creu i la prò
pia presència d'esglésies al territori, d'una banda, i l'establiment efectiu de la 
capacitat jurisdiccional reconeguda a la diòcesi, de l'altra. És aquesta distinció 
la que ens ha permès de resseguir les dificultats que, al marge de la presència 
d 'altres elements que palesarien la influència del cristianisme en l'ordenament 
del territori, trobà el bisbe de Barcelona per a fer prevaler els drets que 
comunament eren assigants aleshores a les seus episcopals. 

El precepte atorgat per Lluís el Tartamut l'any 878 al bisbe Frodoí havia 
reconegut a la seu barcelonina certs beneficis fiscals, com ara la tercera part 
del teloni, del portatge i del dret a encunyar moneda, que cal suposar que 
eren aplicables a tot l'àmbit territorial de la diòcesi, àdhuc a les terres que 
serien ocupades amb posterioritat75. No hi ha, però, cap escriptura que ho 
confirmi, i el cert és que al llarg del segle X l'extensió del domini comtal 
sobre les terres de la Marca es va fer al marge dels governants carolingis, sen
se que aquests hi atorguessin mai cap benefici fisca!76. D'aquesta manera, el 
comte de Barcelona va poder traçar amb independència la seva pròpia políti
ca de conquesta, a la vegada que gaudia de la potestat sobre uns territoris on, 
a parer seu, ningú no discutia la seva autoritat. Així, tal com hem exposat, va 
ser ell mateix qui basà el repartiment del poder en aquestes terres a l'aplica
ció de la normativa visigòtica del dret d'aprisió, i això li va permetre reconèi
xer la titularitat de la majoria dels castells termenats que es constituïren en el 
moment de l'expansió territorial als membres de l'aristocràcia militar que 
havien fet efectiva aquesta expansió. 

En aquest context, la independència del comte respecte dels monarques 
carolingis no beneficià especialment els interessos de la seu. barcelonina, no 
sols perquè va haver de guanyar-se la constitució del seu patrimoni amb els 
mateixos arguments que la resta cie magnats laics77, sinó sobretot perquè hi 
va veure limitat l'exercici de la jurisdicció eclesiàstica per l'adscripció sistemà
tica de la percepció del delme als drets castrals, en darrer terme en mans de 
la noblesa que gaudia de la seva titularitat. És aquesta adscripció, d'altra ban
da, la que explica el retard amb què apareixen les primeres parròquies al 
territori, comunament no documentades fins a mitjans del segle XI. 

Òbviament caldrà establir quins mecanismes determinen el repartiment 
de la recaptació del delme quan comencen a constituir-se les primeres parrò
quies. L'acta de dotació de l'església parroquial de Sant Marçal de Terrassola, 
a mitjans segle XI, però, il.lustra per on aniran els trets. Mostrant-nos el pro-

75. ec, vol. li, p. 68. 
76. MARTÍ, 1992. 
77. Simptomàticament l'any 996, quan d comte Miró <le Barcelona redacta d seu testament, 

totes les cessions que realitza a la seu més enllà <lel Llobregat se circumscriuen als termes <le 
Cervelló, Arnmprunyà i Olèrdola (FELIU, 1972, <loc. 44). 
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cés pel qual una església castra! és adscrita finalment a la jurisdicció de la seu, 
especifica clarament que, els esposos Silveri Borrell i Ermessenda, en lliurar 
l'església al bisbe Guislabert també fan "dotalia et lauclacionem et donacionem 
de clecimis cie omnibus nostris dominicaturis que habemus in termino de 
Terraçola"78_ Nogensmenys, la constitució de les primeres parròquies al terri
tori coincideix amb un moment en què el refermament del feudalisme -i el 
conseqüent augment cie la complexitat jurisdiccional- és paral.lel als esforços 
realitzats per Ramon Berenguer I per tal d'assentar la seva autoritat sobre les 
famílies senyorials que han crescut a recer del patrimoni adquirit amb l'expan
sió territorial del segle X79. 

78. IACDE, doc. 165. 
79. BONNASSIE, 1981 
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PARRÒQUIA I ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI. 
UNA APROXIMACIÓ CARTOGRÀFICA 

]ordi Bolòs i Masclans 

Amb aquesta comunicació desitgem cridar l'atenció sobre l 'interès de 
l'anàlisi dels límits de les parròquies, límits que clouen un espai i que tenen 
unes certes característiques que poden variar d'un lloc a un altre. Al mateix 
temps, volem assenyalar la necessitat de l'estudi del paisatge geogràfic del 
passat i plantejar la importància de la cartografia per al coneixement d'aquest 
paisatge històric. Cal tenir present que els límits parroquials no sols han tin
gut importància en relació amb l'administració eclesiàstica, sinó que també 
han restat estretament lligats amb la delimitació d'uns espais que depenien 
d'una comunitat pobletana, tant si aquesta vivia concentrada en un indret, 
com si vivia disseminada per tot un territori. 

Cartografia i paisatge històric 

No vull afirmar pas que hom hagi de convertir en mapes qualsevol infor
mació de tipus històric. Cal fer una selecció de les dades que poden ésser 
traslladades sobre un mapa en funció d'unes necessitats de recerca o pedagò
giques; tanmateix, hem d'ésser conscients que, en la nostra tradició histo
riogràfica, la cartografia ha ocupat un paper massa reduït o quasi inexistent 
fins a l'actualitat. Per a valorar, per exemple, el pes que han de tenir els 
mapes en qualsevol treball de recerca , i per no anar gaire lluny, només cal 
fullejar els dos volums cie l'obra de P. Bonnassie, format en una escola dife
rent a la nostra l. Ja ara, però, cal afirmar que al nostre país hi ha hagut algu
nes excepcions notables, com veurem tot seguit. Cal dir també, pel que fa a 
la valoració de la ca1tografia històrica, que segons quin tipus d 'estudis neces
sita encara més tenir com a complement una representació ca1togràfica; així 
s'esdevé en el cas de l'anàlisi dels límits territorials. 

Quan parlo de paisatge ho faig donant a aquest terme el mateix significat 
que se li dóna en la historiografia anglosaxona2. De fet, el considero un sinò
nim d'organització del territori . El seu estudi comporta el coneixement de 

l. Vegeu sobre aquest tema: Jordi BOLÒS - Víctor HUlffADO, Què ès la cartografia hist1)ri
ca? "L'Avenç" 81 (1985) 73-76. 

2. Per exemple, en: M. ASTON, Interpretinp, the Land1·cape. Land~cape Arclweo/ogy in Local 
Studies (Londres 1985). 
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l'hàbitat, l'estudi dels límits, l'estudi cie la distribució dels recursos econòmics, 
l'anàlisi de la distribució social cie l'espai, etc. En aquestes notes ens dedica
rem bàsicament a estudiar límits. 

La parròquia com a element del paisatge històric 

No descobrim res client que els límits parroquials que solquen qualsevol 
país són un dels elements més importants cie l'organització pretèrita d'aquest 
territori, un dels reflexos que ha arribat fins ara més notables del paisatge 
històric. Partint de la importància que pot tenir per a la comprensió del passat 
d 'una contrada el coneixement dels límits parroquials, proposem, a nivell 
d 'hipòtesi de treball fàcilment assumible, valorar llur importància, superior a la 
purament eclesiàstica, i acceptar la continuïtat que han tingut al llarg dels 
segles. Pel que fa a aquest darrer aspecte, sovint s'ha parlat cie la pervivència i 
de la utilització dels límits parroquials a l'horacl 'establir els límits administra
tius moderns, com poden ésser e ls dels municipis3. Ara, però, vull cridar tam
bé l'atenció sobre una possibilitat, en certa manera complementària, que algu
na vegada aquestes pa1tions puguin coincidir, fins i tot , amb límits anteriors 
als cie la divisió eclesiàstica medieval. 

En estudis de la historiografia anglesa, potser una cie les que ha treballat 
més en el coneixement del paisatge històric, s'han fet afirmacions que crec 
que tenen un interès general europeu, ja que segur::iment hom les pot aplicar 
a altres països que no siguin només aquells on les hipòtesis han estat plante
jades L en bona part, demostrades. Crec que ara, bàsicament, ens interessa cie 
parlar cie clos dels aspectes centrals d'aquests estudis fets ::i Anglaterra. D'una 
banda , ens interessa l'afirmació que els límits parroquials poden ésser els 
hereus cie límits molt antics, no sols de l'època dels regnes germànics, sinó, 
fins i tot, cie l'època romana o, àdluic, dels temps prehistòrics finals4. De 
l'altra, que no sols ens hem cie preocupar dels límits per ells mateixos, sinó 
que ens hem d'interessar pel conjunt organitzat cie terres que aquestes afron
tacions tanquen a l'interior, ja que. en realitat, aquest terreny delimitat té unes 
característiques ben definides que fan que pugui tenir també l'origen, com a 
espai habit::it i organitzat, en èpoques molt reculades. Evidentment, aquesta 

3. Gairebé sempre aquests darrers h:111 seguit límits p:1rroquials. tot i que hi hagi a lgunes 
excepcions, quan segueLxen. per exemple . un límit castra! , tal com veiem en el municipi de Sant 
Hil:iri. on les afrontacions coincideixen :1miJ les del te rme del castell de Solterra. Antoni PLADE
VALL. Parmquiu de Santa Mar¡;ariltÍ de Val/ors "Ausa" 26 <19'i8) 129. 

4. ASTON. lnte1pretin¡; tbe Lu11dscape .39-40. l'el que fa a Fran~·a , podem esmentar: Michel 
HOUCHE. L At¡uiraine des Wisigutbs a11x Arahes. 418- 781. Naissa11ce d'une régi<m (París 1979) p . 
215-220. 
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antigor no ha d'ésser així per a totes les parròquies, però sí que, a Anglaterra, 
la han poguda demostrar, per a alguns casos concrets, fet suficient com per a 
permetre als estudiosos anglesos cie plantejar la possibilitat que fos així en 
relació amb moltes parròquies de tot el país i que hauria de fer-nos plantejar 
la possibilitat que hom pugui extrapolar aquesta idea a bona part de les cie Ja 
resta de l'Europa occidental i, en concret, a les parròquies de Catalunya. 

I, ¿com s'ha pogut arribar a assegurar aquesta antigor dels límits parro
quials? Tot i que ara no volem estrendre'ns gaire en aquest aspecte, crec que 
cal dir que ho han aconseguit a partir cie l'estudi cie casos concrets i a base 
d'establir relacions entre els límits parroquials i altres elements del paisatge 
històric que podem datar amb més seguretat, com poden ésser marges, clics, 
canals, vies de comunicació, monuments prehistòrics, construccions, etc. 5. 

D'una forma simple, podem dir que si un terme parroquial coincideix amb 
algun d'aquests elements que tenim datats, cal pensar que el límit és posterior 
al moment en què fou construït; per contra, si un límit parroquial ignora una 
construcció notable, aleshores cal pensar que aquesta partió és anterior al 
moment en què hom féu la via, la sèquia o qualsevol altre element del paisat
ge. 

Uns precedents notables en la historiografia catalana 

Mentre, com hem elit, d'una banda hem d'afirmar que al nostre país hi ha 
una tradició molt migrada de fer cartografia històrica, especialment si la com
parem, per exemple, amb l'anglosaxona, cie l'altra banda, també cal fer 
esment cie l'existència d'algunes excepcions en aquest panorama general. En 
concret ens agraciaria d 'assenyalar els nombrosos i acurats estudis cie parrò
quies del bisbat cie Vic, apareguts a la revista "Ausa", d 'ençà dels anyscin
quanta6. Cadascun d'aquests articles inclou un mapa cie la parròquia on es 
localitzen els principals topònims medievals i moderns. A pa1t d'això, encara 
cal esmentar uns escassos mapes cie parròquies, publicats per R. d'Abadal, 

5. ASTON, Inte1pretin/!, tbe Lanclçcupe 39. 
6. S'hi varen estudiar les parrèiquies següents: per .J.Pladelasala , Muntanyola (1952-54) , 

Sentfores 0 952-54), Riuprimer (1952-54), Granollers de la Plana (1955-57) , Osor (1960); per 
A.Pladevall. Taradell (1952-54) , S;inta Eugènia de Berga (1952-54) , Centelles , Sesperxes i Bertí 
(1955-57). Vilalleons 0955-57). Vilatorta i lliudeperes 0955-57) , Seva 0955-57), Viladrau 
(1955-57) , Vallors (1958). Tona i Gavadons 0958), Sant Mar~«tl del Montseny (1961), Sant Miquel 
del Fai (1962-64), la Mcira (1965) , Sora (1968-71) , Sesgorgues, Sorerols i Sarriera (1972-74); per 

H.Ordeig , Orist;J (1972-74>. 
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per nosaltres mateixos o bé editats en els estudis locals d'alguns pobles7. 
Darrerament ha estat publicat un llibre sobre les parròquies del Maresme a 
l'edat mitjana, que inclou un mapa de l'organització parroquial d'aquesta 
comarca8. 

Parròquies d'èpoques diverses 

A grans trets, sense voler entrar a fons en el tema, podem dir, d'acord amb 
els que ho han estudiat, que hom pot distingir quatre grans etapes, pel que fa 
a la creació de parròquies: a) dels inicis a l'època carolíngia, b) època carolín
gia, c) època de feudalització de la societat i d) segles posteriors. Tenint pre
sent que ens interessa sobretot la qüestió dels límits, crec que, d 'entrada, cal 
tenir present, de cara al coneixement de l'època en què es crearen les esglé
sies parroquials, l'afirmació d'Aubrun: "Així doncs, en principi, l'edat de les 
parròquies es pot llegir en certa manera en llurs formes i en llur superfície", 
malgrat totes les excepcions que hom hi pugui trobar9. 

En la primera etapa (a), per exemple al Llemosí, al nord d'Itàlia , a Galícia, 
a Anglaterra i, cal suposar, que també al nostre país hi havia poques parro
chiae rurals10. Al bisbat de Llemotges, hom ha comptat unes 30 parròquies al 
món rural11 . A la Catalunya Vella, pirinenca, ja hem proposat en algun altre 

7. Ramon d 'ABADAL, His primers comtes catalans (Barcelona 21965) p. 105, 107; Jordi 
BOLÒS, "La Història", !!l monestir de Sant L/oren.r.: prop Bagà (Barcelona 1986) p . 71, 74, 85, 88 i 
89; Jordi BOLÒS, "El Marc Històric", Catalunya Romànica vol. !V (13arcelona 1990) p . 58, 60 i 92; 
J.BOLÒS - V. HURTADO, Atlas Hist6ric d'Andorra (759-1278) (Andorra 1987) p. 23; J.BOLÒS -
V.HURTAOO, Atlas Històric de Catalunya (Barcelona 1984-1988). 

8. Pere 13ENITO I MONCLÚS, Les pam)quies del Maresme a la Baixa r.dat Mitjana. Una apro
ximació des de les Vi1·ites Pliçtorals (1305-1447) (Mataró 1992) p. 90. 

9. "Leur taille [de les creades en època carolíngia] les différencie aussi des anciennes qui sont 
souvent plus vastes et aussi des plus récentes qui [ ... ] seront nettement plus petites". Michel 
AUBRUN, La pamisse en France des origines au XV! siècle (París 1986) p. 41. Aix(J ho justifica 
dient que amb el temps eren més petites "en ra ison de l'opposition que suscita it leur création. " 
M.AUBRUN, L 'ancien diocèse de Limoges des ()rigines au milieu du d siècle (Clarmont Ferrand 
1981) p. 226 i 228. 

10. Vegeu també: Andrea CASTAGNETTI, L 'organizzazione del territ()ri() rurale ne/ Medi()eVO. 
Circoscrizioni ecclesiastiche e civili ne/la "Lungobardia " e ne/la "Romania" (13olonya 1982); Jo lm 
BLAIR (ed.), Minsters and Parish Cburches. The Local Church in Transifi()n . 950-1200 (Oxford 
1988); JA. GARCÍA DE CORTÀZAH, Organización so.cia/ del e.,pacio en la fapaña medieval. La 
C()mna de Gasti/la en los siglos VJII a XV(I3arcelona 1985) p . 45-46; !D., La sociedad rural en la 
l!spaña medieval (Madrid 1988) p. 91-92. 

11. AUl3RUN, La paroisse en France p. 19; !D., L ·ancien diocèse de Limoges p. 231-303. 
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lloc, com a hipòtesi de treball, la possibilitat que almenys n'hi hagués una en 
relació amb cadascuna de les principals "valls" històriquesl2. Molts autors afir
men que els límits d 'aquestes parròquies primerenques no es degueren defi
nir amb total seguretat, però, fins que s'establí el pagament del delme, en 
època carolíngia13. També és prou conegut que en el moment carolingi (eta
pa b) augmentà molt el nombre de parròquies. Al Llemosí es passà d'unes 50 
d 'inicials a unes 500 en època de Carlemanyl4. Aquestes parròquies se situa
ren intercalades entre les altres, primerenques, o bé en una posició marginal; 
en general eren més petites que les precedentsl5. Les parròquies del tercer 
grup (c), que es crearen vers l'any 1000 o més tard cal relacionar-les molt 
sovint amb castells; trobar un terme prou ampli per a aquestes novelles esglé
sies parroquials sovint fou difícil. 

A Catalunya, podem descobrir, moltes vegades, la mateixa relació entre 
l'antigor i la mida. Mentre, per exemple, la parròquia de Montagut (la 
Garrotxa), força gran, deu ésser vella, la parròquia de Castellfollit de la Roca 
ha d'ésser més moderna i s'hagué d'intercalar entre la de Montagut i la de 
Sant Joan les Fonts. Mentre la parròquia d'Olot o la de Santa Pau (els Arcs) 
són velles, les de Batet o de Sacot, que tenen un lloc marginal dins les valls 
respectives, segurament són més noves. 

Convé, però, que ens fixem amb unes característiques especials que tro
bem a Catalunya: la impo1tància de la "vall" a la zona pirinenca i la importàn
cia del terme castra! a les zones de repoblació, a les diverses "marques" e¿ 
fronteres que hi hagué, en cadascun dels comtats catalans, des delsegle vme 
fins al segle xn16. Malgrat això, normalment, cies de força aviat, el terme 
parroquial coincidí amb el terme del poble. I, aquesta coincidència entre límit 
eclesiàstic i límit cie poblament ens pot permetre cie retrocedir en el temps 
per a cercar, amb més facilitat, uns possibles orígens d'aquestes partions. 

12. J.BOLÒS, "El marc històric", Catalunya Romànica vol. IV (13arcelona 1990) p . 57. 
13. O. Engels afirma: "dehemos tener en cuenta que las parroquias antes del 800 tenían un 

contenido jurídico diferente a después de esa fecha . Ni en Francia ni en el reino visigodo existían 
antes del 800 parroquias con una jurisdicci(m precisa. Se trataba todavía de iglesias o capillas con 
un servicio parroquial en cieno modo nacur:al, y en su extensión también con un territorio varia
ble ... ". Odilo ENGEL\ Hl ciem seculary Iu red de purmquius ··symposium internacional sobre els 
orígens de Catalunya (segles VllI- Xl)" li (Barcelona 1992) p. 270. 

14. AU BRUN, L 'ancien diocèse de Limol{eS p . 341 ("il n 'esc pas téméraire de penser qu'au 
moins cinc¡ cents paroisses ont été créées à l'époque caroligienne."). 

15. AUBRUN, La pami.,:~e en Frunce p. 41. 
16. Pel que fa a l'estudi cie les "marques": J.BOLÒS, ri111!flcucionesy ur¡.:anizaci<ín del territo

riu en la .. marca " o .fmntera cu raia na du.ran te los sil{los JX-XJI "La fonificación medieval en la 
Península !bé rica" (Aguilar de Campoo 1992, en curs de publicació). 
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Làmina l 

Organització del territori en el curs mitjà del riu Fluvià. A Banda i handa 
del riu hi ha una sèrie de pohles amh un terme; molts d'aquests pohles tenen 
una església parroquial. Els límits marcats corresponen als límits municipals 
actuals (línia discontínua) o bé a límits suposats (línia de punts). Molts d'a
quests límits creiem que s'establiren en una època força reculada, a l'inici de 
l'edat mitjana, al mateix temps que es crearen els diversos centres de pobla
ció o els diferents dominis. Els límits de Vilert pot ésser que coincideixin amb 
els d'un antic fundus Sisterianus; si és així, fins i tot tindria sentit l'existència 
d'unes caselles o casetes, potser per als esclaus, situades a l'altra banda del 
riu. Així mateix, també podem parlar d'uns possibles /imdi de Crespià, de 
Pompià, de Pedrinyà, els termes dels quals els podem dibuixar amb aproxi
mació. Hi ha altres casos menys evidents. El domini -i la parròquia- de Parets, 
que trobem clarament a l'època carolíngia, és difícil de saber si correspon o 
no, per exemple, a un domini d'època anterior, tot i que la seva ubicació és 
molt suggestiva. 
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Parròquia i territori 

A. Parròquia i vall. La "vall" històrica era un territori normalment més 
ample que una vall purament geogràfica i tenia la seva base més en una tradi
ció, potser fruit d'una agrupació tribal o clànica, que no pas en el relleu del 
terreny. Les trobem documentades en època carolíngia. En podem esmentar 
molts exemples, .al llarg de tots els Pirineus catalans, des del Pallars i la 
Ribagorça, fins a la Garrotxa17. Les relacions entre una vall i una parròquia, a 
l'alta edat mitjana, poden ésser diverses. En principi, crec que hi hl[I dues pos
sibilitats. En primer lloc, pot existir una parròquia gran, herència de l'antiga 
vall, envoltada de parròquies més petites, fruit de segregacions de zones mar
ginals dins el territori original. A la vall de Mieres hi havia la parròquia central 
de Sant Pere de Mieres, força extensa; en zones marginals es crearen altres 
parròquies: les del Torn, el Freixe i, segurament, la de Falgons i la de 
Campmajor. A la vall de Santa Pau, la parròquia principal era la dels Arcs; les 
del Sallent i de Sacot és molt probable que siguin secundàries. A la vall de 
Bas, Sant Esteve d'en Bas té un paper central, mentre les parròquies de les 
Preses, de Joanetes i potser de Sant Privat tenen un paper secundari18. A la 
vall de Sant Joan de les Abadesses gairebé s'esdevé una coincidència entre el 
terme parroquial i la superfície de la vall (a les parts altes hi ha, però, les 
parròquies d'Ogassa i Surroca); més tardanament va aparèixer la parròquia de 
Sant Pau de Seguries. A la vall de Lillet la parròquia del castell també té un 
paper central; tardanament es degueren crear les de Falgons, Rus, etc. 

Una altra possibilitat era, però, la fragmentació de la vall en parròquies 
gairebé iguals o equivalents, que potser responien a nuclis de poblament 
equiparables. Com a exemple, podem assenyalar el cas de la Vall d'Andorra, 
on les 6 parròquies primerenques tenien una extensió molt semblant. Aquesta 
equivalència de mides pot fer suposar una certa coetaneïtat en la creació de 
les diverses parròquies (o en l'organització de l'espai de cadascun dels llocs 
de poblament més importants). Una situació semblant potser l'hauríem troba
da a la subcomarca de Camprodon, on totes les parròquies, potser per motius 
exclusivament econòmics, són força àmplies: inclouen una part del fons de la 
vall i una zona de pastures: Vilallonga, Camprodon i Molló, però també 
Llanars, Tregurà, Setcases. En aquest cas, per exemple, no hi ha el contrast 
que hem vist en la propera vall de Sant Joan, on la parròquia de Sant Joan de 

17. Manuel RIU, Hipòtesi entom delç orígens de/feudalisme a Catalunya,'"Quaderns d'estudis 
medievals" 4 (1981) 195-208; .J.BOLÒS, Organitzaci<í del territori i pohlament a /"edat mitjana alç 
Pirineus catalans "I Simposi de poblament dels Pirineus" (Andorra 1992, en curs de publicació) 
en especial el mapa l. 

18. De fet , sant Privat era un bisbe i màrtir de la ciutat de Mende; segurnment fou introduït 
en època carolíngia. AUBRUN, L ·ancien diocèse de Limoges p . 272. 

266 



PAHHÓQIJIA l O RGANITZACIÓ DEL TEHRITOlU. UNA APHOXTMACIÓ CARTOGRÀFICA l) 

les Abadesses es queda el riberal, el centre, i les de Surroca i Ogassa la mun
tanya, en una posició marginaJ19. 

B. Parròquia i castell. La situació no és pas la mateixa e n les zones 
"velles" on, de fet , a l'alta edat mitjana, la base de l'organització del territori 
eren els pobles (les vil.les) o les parròquies, que en les zones derepoblació, 
on la base d 'estructuració del país eren els termes de castell. I no cal pas anar 
a la Catalunya Nova per a trobar un territori dividit bàsicament d 'acord amb 
l'organització dels termes castrals. La línia de separació era situada, a grans 
trets, entre el Ripollès i Osona, entre l'Alt Berguedà i el Baix Berguedà, entre 
la vall de Lord i el Baix Solsonès, entre l'Alt Urgell septentrional i la zona 
meridional d'aquesta comarca o entre el Pallars Sobirà i el Jussà. 

En la zona septentrional, per damunt d 'aquesta línia , els castells, que 
sovint cal relacionar amb una vall i són de tradició antiga, no solen afectar 
l'organització de pobles i parròquies. Així, la Vall d'Andorra s'organitza al 
marge del castell de Sant Vicenç d 'Enclar (o del de Bragafolls) o la vall de 
Bas al marge del castell de Gurn o del de Castelló (si eren dos castells dife
rents). En alguns casos, fins i tot, en aquesta zona "vella", quan calgué crear 
una nova parròquia, en relació amb una església castra!, no fou pas fàcil de 
trobar-li un terme. Així, p er exemple, la parròquia de Santa Maria de 
Finestres, creada al costat d'aquest castell fronterer (entre els comtats de 
Besalú i de Girona), l'any 947, s'hagué d'estendre al llarg de la carena de la 
serralada de Finestres i el Corb; els seus drets eclesiàstics abastaven els 
homes de les poblacions de Bostins i de Morrià, situades a uns 12 km de 
distància, en línia recta, per la carena. Fou una creació artificial, una mica 
forçada i tardana, en relació amb la resta de la xarxa parroquia120. 

En altres treballs, hem proposat la hipòtesi de l'existència de tres grans 
tipus de termes de castells cie "marca": els creats cap a l'any 800, per exemple 
a Osona, molt grans, els creats cap a l'any 900, per exemple a !'Anoia, una 
mica més petits, i els organitzats vers l'any 1000, a la Segarra o a la Conca de 
Barberà, amb una superfície força reduïda21. Especialment allà on el terme 

19. Vegeu el mapa inclòs en el llibre: Bisbat de Vic. Aspectes p,eogràjics, hist<lrics, demogrà
.fics, pastoral~ (Granollers 1969). 

20. P.de MARCA, Marca Hispanica sive Limes Hispanicus (París 1688) col. 860-862; 
Catalunya Romànica 4 (Barcelona 1990) p. 317; BOLÒS - H URTADO, Atlas Històric d e 
Catalunya. 759-992 (Barcelona 1984-85) full 10. 

21. Vegeu:'. BOLÒS, riirt(/icaciones y or¡;anizcu:üín del territuriu ... (en curs de p ublicació). 
Una quarta àrea de repohlaci<> s 'organitzà, cap al 1150, a les rodalies d 'unes ciutats fortament 
islamitzades, per exemple al Pla de Lle ida, on s 'aprofità , e n hona part. l'organització castrnl 
d 'època musulmana. J.TIOLÒS, Paisatge i societat al ··segrià·· al segle XllI "Paisatge i societat a la 
Plana de Lleida a l'edat mitjana" (Lle ida 1993, en curs de publicació). Vegeu també: Juliette 
RO BAIN, Chiiteaux, chiitelains, chútellenies en Nuuvelle Catalogne dans la rép,ion. de Lerida de 
l 149 cl 1213 (tesi inèdita llegida el 1993). 
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del castell és cie mida mitjana pot coincidir el límit del castell amb el terme 
parroquial. Podem esmentar, com a exemples: Miralles, Vilaclemàger -o la 
Llacuna-, la Tossa de Montbui, Òdena (a !'Anoia) o, anant molt més cap a 
l'oest, Llordà (al Pallars), etc.22. Fins i tot, en comarques més "velles", on, com 
hem elit, sovint els termes castrals solien ésser força amplis, trobem, per exem
ple, Muntanyola (Osona), on sembla que quasi coincideix el terme del seu 
castell i el de la parròquia. Per contra, allà on el terme del castell era molt 
extens, aviat es fragmentà en dues o més parròquies. Així s'esdevingué en els 
amplis termes d'Oristà, Lluçà, Voltregà, Taradell, Torelló, etc. El terme del cas
tell de Taradell, per exemple, es dividí en les parròquies cie Viladrau, 
Vilalleons, Santa Eugènia cie Berga i Taraclell23. 

C. Parròquia i vil.les o vilars. Normalment dins el terme d'una parròquia hi 
havia més d'un centre de poblament, fins i tot en terres on després no fou 
predominant una forma de poblament dispers en masos disseminats. Podem 
fer esment d'unes quantes mostres. Un exemple ja clàssic és el de la parrò
quia cie Ja vall de Sant Joan, on, segons un judici de l'any 913, hi havia 21 
vil.les o vilars. Però, en podríem trobar documentats molts altres, situats en 
comarques diverses: Sant Esteve d'en Bas (la Garrotxa), Banyoles (Pla de 
l 'Estany), Sora (Osona), Aiguafreda, Parets, la Roca del Vallès (Vallès 
Oriental), Urús (Cerdanya), la Torre de Sant Climent (AltUrgell), etc.24 

De fet, entrem en un altre tema: la relació entre vil.la i vilar, que ja hem 
tractat en altres llocs25. Moltes vegades hi havia un lloc cie poblament més 

22. Pel que fa a Mirnlles i Vila<lem:'1ger: J. BOLÒS, 1-èirti(irncionsfivntereres situades entre els 
rius Anoia i Gcthl. L 'estructumci<í d'un territori el sep,le X "l! Congreso de Arqueología Medieval 
E~pañola" (Madrid 1987) p.113-122: J.BOLÒS, Apunaci<í al conei:>.'ement de les terres de conreu. a 
Catalunya a l'edat mitjana "Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia" 14 0993, en curs de 
publicació) mapa 2. Les quatre afrontacions per exemple de la parr<'>quia de Santa Maria de 
Llord;! , consagrada el 1085, eren: a l'est el terme del castell de Taravau, al migjorn el terme del 
castell d'Abella, a l'oest els termes dels castells de Conques i de Tol<> i al nord el terme de 
Benavent. En realitat segurament s'estaven donant els termes del castell de Llord:!. C.BAHAUT, 
Les actes de Cun.mp,racions d'es¡.¡lésies del bL~blll d'l!fl.iel/ (se¡.¡les /X-XJJ) "Urgellia" I 0978) doc 73. 

23. A. l'LADEVALL, f :'/ cast i/lo de Taradell y su p'rimitilX! términu "Ausa" 0 955-1957) 492-501. 
mapa p. 495. 

24. Vegeu: F.UDINA, f.'/ Arcbiw Omdal de Barcelona en los si¡.¡lus JX-X (Barcelona 1951) 
docs. 10, 102, 149; BAH.A UT, Les actes de c1msa¡.:rac.:ions ... docs. 24 i 45; .J.BOLÒS, Hàbitat i· 
societat t1 la parrfr1uia de Sant J:ste/JI! d 'en Bas a /'edat 11ziljana. Representaci<i cm1up,rci(ica "VII 
Assemblea d 'Estuc.lis del comtat de Besalú" li (Olot 1991) p. 65--80. 

25. En relaciú amb Urús: .J.BOLÒS - M.PAGÈS , L 'hàbita t w11centrat a /'edat mitjana. 
AJX!11Uci<í a l'estudi de Belluer de G'erdm1ya i els seus túnels 111edie/Jals: l . Per un estudi dels pohles 
de /'edat mitjana, 2. La uilanuua de Belluer i els seus túnels mediemls "Ilerda " XLVlll (1990) 109; 
BOLÒS, Ofl.ianitzaci<i del territori i poblament a l'edat mitjana uis Pirineus catalans (Andorra , en 
curs de publicaci(>). 
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antic (la villa) al qual s'afegiren, possiblement en època carolíngia, d 'altres de 
més petits (els vi!are.\). Sovint, podem considerar que la vil.la és on hi havia 
l'església parroquial, el centre més important; mentre a la resta del terme 
parroquial hi havia els vilars26. Hi ha, però, excepcions i això només és així 
en una època determinada. 

D. Parròquia i espai econòmic 
Cal tenir present que la parròquia no era sols una unitat eclesiàstica, de fet 

coincidia amb una unitat econòmica, agrícola o ramadera, a part del pes 
social que també devia tenir. Fins i tot, hem d'ésser conscients que segura
ment abans fou una unitat econòmica i social que no pas una unitat eclesiàs
tica. Aquest aspecte el podem veure en terres agrícoles , on cada parròquia 
agrupa un conjunt de camps, al voltant d'una població o, més sovint, al vol
tant cie diversos petits llocs cie poblament; també és però evident en les 
comarques on té molta importància la ramaderia. 

Agafem un mapa cie la Cerdanya i fixem-nos en la distribució cie les 
parròquies a banda i banda del riu Segre (vegeu: làmina l). Un primer aspec
te que crida l'atenció és precisament el fet que, en aquest cas, el riu fa de 
partió gairebé sempre; ja en parlarem més enclavant. Un segon aspecte que 
cal subratllar és la forma de moltes cie les parròquies. Si comparem, per 
exemple, els termes parroquials de la Plana cie Vic amb les parròquies cie la 
Cerdanya, veiem que mentre els primers tendeixen a formes arrodonides o 
lleugerament allargades, adaptant-se sovint a les formes cie les va.ps, les sego
nes prenen moltes vegades una forma molt allargada, que s'estén entre el riu 
i la carena cie la serra cie Cadí o el vessant cie la Solana. La causa d'aquesta 
realitat és purament econòmica i és prou coneguda: mentre la base cie la sub
sistència cie la gent que vivia en les parròquies osonenques era en primer ter
me l'agricultura, una cie les bases econòmiques més importants -per no dir la 
més important- cie la gent que vivia a la Cerdanya, en el moment en què es 
crearen aquests termes, era la ramaderia; i les pastures per als ramats eren a 
les terres més altes. Moltes cie les parròquies són a la vegada parròquies de 
plana i parròquies cie muntanya (tot i que alguns cops hi hagi aquesta contra
posició riberal-alta muntanya , que trobàvem, així mateix, a la vall cie Sant 
Joan cie les Abadesses; per exemple entre Bar i Barguja o entre All i Olopte i 

26. A causa de b i1npurtò1ncia que prengué l:! pam'iqui:I. cap :11 segle XI , molt sovint hom 
d e ixa de parlar, com a referència geogrèifica , tant als comt:1ts c1talans com. per exemple. al 
Llenguadoc. del terme de la vil.la per a passar a p:1rl:ir del terme de b panúquia. Crec. perc'>. que 
aixc'> no vol dir necess:'iriament que en aquesu vil.la no hi hagués abans. al segle IX o X, una 
esglésb parroqui:1l. on es cobraven delmes , primícies o on es bate java o sebollia la gent. Vegeu: 
Catal1111ya Rumúnic:a VI (Jlarcdon:1 1992) 74-7~ . 
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Ger i Gréixer, etc)27. En aquesta comarca, les esglésies parroquials normal
ment són separades uns 2 o 3 km i poden tenir un terme amb una longitud, 
nord-sud, de prop de 10 km. Bona part de la cubeta cerdana, d 'una forma 
especial la Baga, resta, per tant, dividida en llenques longitudinals, que la par
teixen de nord a sud i que van dels camps o prats propers al riu fins a les 
pastures del cim de les serralades. 

E. Formes irregulars i enclaus. La forma més normal de la parròquia, com 
hem dit suara, és l'arrodonida. De fet , atesa la seva base humana i la 
importància que hi té normalment l'activitat econòmica agrícola, en principi 
no tenen cap sentit formes estranyes que s'allunyin del bloc compacte, aixòsí, 
adaptat al relleu del terreny. Quan existeixen aquestes formes estranyes 
podem haver de cercar-ne la causa en un motiu econòmic, tal com hem vist 
en estudiar els termes parroquials cerdans. Algunes zones de pastura d 'una 
parròquia poden restar allunyades del nucli del terme parroquial o fins i tot 
en poden estar separades uns quilòmetres.28 Segurament, també, força vega
des, les pastures podien ésser emprius compa1tits per més d'un poble, fet que 
motivava que fossin terra de ningú o terra col.lectiva29. 

Altres vegades, poden haver-hi formes irregulars per tal de poder incloure 
dins el terme un molí, situat, per exemple, a la riba oposada d'un curs d'aigua 
que fa de partió. 

Algunes vegades, cal cercar el motiu de les irregularitats en l'existència 
d'una església sufragània situada en un dels extrems, lligada a un centre de 
poblament poc o molt independent, que té també el seu propi territori. Així, 
ho podem veure en la relació entre Santa Eugènia de la Riba i la resta de la 
parròquia del Soler (Rosselló; vegeu làmina 3) o bé en la relació entre l'esglé
sia sufragània de Salarsa i la parròquia de Beget (Garrotxa) o en la relació 
entre Sant Sadurní de Clarà i la parròquia d 'Avià (Berguedà), etc.30. 

Tot i que no és gaire normal, de vegades, hi havia alguns enclaus. Pel que 
fa a la parròquia de Seva, al bisbat de Vic, podem fer esment de l'enclau del 

27. Pel que fa a b contrnposiciú entre llar i llarguja, des del punt de vista lingüístic: Joan 
COROMINES, !-~-;tudis de toponímia catalana l Olarcelona 1965) p.156 i 160. Contraposició sem
blant a la que trobem a l'Alt Urgell , quan es parla d 'un poble Sobirà i d 'un de Jussà (J.BOL.S, t."/ 
Marc Hist<iric, "Catalunya Romànica "' 6 (Barcelona 1992) p.75). 

28. "Oetached and interlocking parts of parishes may suggest the former unity of two or 
more land units , but the disposition of natural resources and arrangements for the payment of tit
hes must also be taken into consideration". Jane CROOM , The FraRmentatiun r!f the Minster 
·Parochiae ·· r!f Soutl:>-t."ast Shmpshire, Minsters and Parish Churches "The Loca l Church in 
Transition . 950-1200" (Oxford 1988) 68. 

29. Així s'esdevenia , per exemple, en les terres altes cie la va ll d 'Andorra i segurament en els 
emprius de mo lts altres llocs. 

30. Vegeu. per exemple, l'acta cie consagraciú de Sant Valentí de Salarsa: Catalunya 
R11111clnica 4 (Ba rcelona 1990) p. 150. 

270 



PAimóQlJTA J OHGANITZACJÓ DEL TF.ImITOHI. !JNA APHOXlMACIÓ CAHTOGHÀFICA 13 

Muntanyà (documentat ja el 1045), que devia correspondre a una antiga vil.la, 
que depenia de la parròquia, tot i restar envoltada de terres de la parròquia 
del Bmll; després, aquesta vil.la es desintegrà en dos masos i una borda o 
masoveria31. També segurament corresponen a un enclavament (o potser 
només a un terreny enclavat o entrat) les anomenades Ecclesias clavatas que 
trobem documentades al Bages al segle X; el lloc ara s'anomena les Esglésies 
i és a prop de Sant Cugat del Racó32. 

Els límits parroquials 

A. Límits i vies. Moltes vegades els límits parroquials coincideixen amb 
vies. De fet, això només ens permet d 'assegurar que els termes parroquials es 
crearen en relació amb la xarxa de camins, els quals en llur majoria eren, 
però, força antics, sovint almenys d'època romana33. Per tant, sols ens permet 
cie valorar la importància de la via dins del paisatge i de fer-nos adonar de la 
interrelació de tots els elements que formen aquest paisatge històric. De 
moment, no hem pogut trobar el límit d'una parròquia o d'un domini que 
ignori l'existència d 'una via o d'una estrada, fet que ens permetria d'anar més 
enllà i de poder datar aquesta afrontació en un moment molt reculat, anterior 
al que es féu la via. 

Podem veure diversos exemples d'esments de camins en afrontacions 
parroquials: Serrateix (strata puhlica que vadit de Val de Peras usque in 
Anavel, strada publica sive cardonesa), Montdarn (strata kardoniense, strata 
qui venit ad Sanctum Iohannem), Solsona (strata de ipsa serra, via qui vadit 
ad ipso guado quem dicunt de ipsa Nera), Baltarga (viam de Boxaza), Colera 
(strata qui pergit ad Al/ianos sive Rahidoso) , Alòs (strada de val de Artesa qui 
pergit ad Kamarasa) , Granollers de la Plana (caminum de Con.cero, strata
francisca, strata que vadit ad Rivum Pullum), Reixac (stratam publicam 
quam itur in parte Romae de Hispaniae) , Santa Eugènia de Berga (stratam, 
viam, semitam de ipso boscho) , Olot (viam Ausonensem), Salses (ipso senda-

31. A.PLADEVALL, Parmquia de Santa Maria de Seua .. Ausa " 11 0955-57)199-207. 
32. '"Ad Ecclesias Clavatas domum Sancte Mariae et Sancti Laurencii et Sancti. Petri et Sancti 

Johannis cum suas decimas et primitias [ .. . )'"J.BOLÒS. "La Història ", t.ï monestir de Sant Llorenç 
pmp BaRà doc. 41, p . 196. 

33. J.BOLÒS, Aportacions al coneixement de les uies de comunica ci<í "Sympos ium 
Internacional sobre els orígens de Cata lunya (segles Vlll-XI)" l Ú 991) 409-436; J.BOLÒS, r.Is 
camins de la Catalunya medieval "Finestrelles" 3 (1991) 117-131 ; .J.BOLÒS - V. HUHTADO. La 
xarxa viària catalana a l'alta edat mitjana "Anuario de Estudios medievales" 23 (en curs de 

publicaci<>). 
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Làmina 2 

Organització del territori en el curs mitjà del riu Tet. Els límits municipals 
actuals (que hem dibuixat amb una línia discontínua) corresponen en bona 
part als límits parroquials i, segurament, coincideixen, en algun cas, amb 
límits antics, de l'inici de l'edat mitjana. El terme de Cornellà, per exemple, 
s'estén, amb una amplada d'uns 3 km. des del riu fins a la muntanya . També 
pot haver-hi una certa coinsidència amb els límits d'antics fundi en e ls termes 
de Pesillà o amb els de "Pallejà", ara el Soler. Amb tot, cal dir que hi ha hagut 
algunes modificacions. En època carolíngia es degué crear la Vilanova; en 
aquesta mateixa època, o potser abans, es bastí el poblet de Baó, que porta 
un nom de persona fermànic . Així mateix, el terme de Sant Feliu sembla que 
ha sofett també canvis: possible pèrdua de l'assentament original, desdobla
ment del terme primitiu, existència a la patt meridional d'un jimdus de Rellà, 
etc. ' 
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rio de Manullt), Baó (strada quae vadit per ipsa plana), etc.34 
B. Límits i rius. Els rius molt sovint feien cie límit, però no sempre era així. 

El Segre, com hem vist, feia cie partió entre les parròquies cerdanes cie la 
Solana i les cie la Baga (llevat cie en el cas de la cie Talló, làmina l). 

En canvi, el riu Ter no fa pas de límit entre les parròquies de la vall cie 
Sant Joan. Així mateix, és normal que, a la plana cie Vic, algunes parròquies 
tinguin terres a ambdues ribes d'aquest riu , tot i que hi ha parròquies bàsica
ment de la riba dreta (Sora, Orís i Voltregà) i parròquies cie la riba esquerra 
(Besora, Torelló i Manlleu). El límit, però, en aquests casos, no sol coincidir 
ben bé amb el curs del riu Ter. 

El riu Fluvià cie vegades fa cie límit, en especial a la zona baixa, com ja 
veurem; d 'altres vegades no és pas així. Les parròquies cie Montagut o de Sant 
Joan les Fonts, per exemple, s'estenen a banda i banda d 'aquest riu . 

En el cas de la parròquia de Merlès sembla que s'estenia a totes dues ban
des de la riera de Merlès o riu "Aclest". Calgué partir-la , però, a causa que el 
riu era també límit de comtats i cie hishats35. 

Al Berguedà, sovint el Llobregat fa cie pa1tió, però no sempre. La parrò
quia de Lillet s'estén a banda i banda d'aquest riu ; per contra, la de Vallcebre 
només ocupava un costat i el seu límit est és el Llohregat36 

Que el riu faci o no de partió depèn en part de la facilitat de travessar el 
curs d 'aigua, en part del relleu cie la vall, en part de factors polítics i en part 
de la importància que hi té tant la muntanya, com la plana o riberal, en totes 
dues ribes . Podríem dir que, en primer lloc; quan la base econòmica se centra 
al riberal, és agrícola, la partió sol ésser a les muntanyes; quan, per contra, la 
base econòmica cie la parròquia o del seu centre és més aviat cap a les mun
tanyes, és fonamentalment ramadera, els límits es traslladen sovint cap als 
rius. També, però, pot tenir importància la mida cie les valls i dels cursos dels 
rius: mentre a Andorra, les parròquies s'estenen a banda i banda del riu, a la 
vall cie Barravés, trobem que a la riba esquerra hi ha el poble i la parròquia 
de Senet i a la riba dreta el d 'Aneto, separats per la Noguera Rihagorçana37. 

34. Aquestes referències provenen de: llARAUT, Les actes de wnsa1-1mcions d'es1-1/ésies ... 
docs. 36 (977), 27 (any 922l, 37 (977), 8 (890). 64 (1057), a partir d'ara citat com a U, i dels docu
ments publicats als diversos volums de Catalunya Romànica, a partir d'ara mencionats com CR, 
amb indicació del volum i de b p~1gina: CR2 216 0088), CRIH 126 (1048). Cl{3 545 (1173) i CH4 
58 (1116); MONSALVAl]E, Noticia.,· Históricas 8 (Olot 1896) doc.30; IO., f.'/ Ohispado de H/na 3 
(Olot 1914) doc. 9 i 37. 

35. Catalunya Romànica 12 (Barcelona 1985) p. 484-486. 
36. U 50 (any 1040). 
37. J.BOLÒS, La vila de Senet (A /ta Rihawirça) al se1-1le XII. Apmximaciú al wneixement del 

paisat1-1e i de la societat d'un poh/e pirinenc ''Miscel.hinia Homenatge a Josep Lladonosa" 0992) 
147-163. 
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El mateix segurament s'esdevenia al nivell d 'unitats superiors, com podien 
ésser els comtats, per exemple el de Cerdanya. ·En un moment que la vall de 
Sant Joan era poc poblada, abans de l'any 800, per exemple, la població i 
l'economia era a les muntanyes: el Ter aleshores sembla que feia de partió 
meridional d'un gran comtat cerdà, que ultrapassava els límits de la cubeta 
cerdana. Després, el país es repoblà i s'organitzà i el límit del riu Ter restà 
una romanalla.38 La nova parròquia de Sant Joan abasta tot el fons de la vall i 
àdhuc el límit del comtat i del bisbat s'ha de traslladar al cim de les muntan
yes. 

C. Límits i fonts. Molt sovint surten les fonts com a afrontació de parrò
quies. És molt possible que sigui simplement una casualitat, ja que les fonts 
solen ésser situades en llocs diversos i són un punt de referènciafàcil. A més, 
cal tenir present la importància que tenien en la vida quotidiana i en l'hàbitat. 
Hem estudiat, per exemple, al terme cie Vilaclemàger, la coincidència lògica 
entre els primers vilars o llocs cie poblament i les fonts39. En d 'altres llocs on 
predomina un hàbitat dispers també hem assenyalat la relació entre el mas i 
la fonr4º. No obstant la probable casualitat d'aquest fet, coincidència entre 
límits i fonts, no podem deixar cie valorar, ni que sigui a nivell d 'hipòtesi, la 
importància que tenien les fonts i les deus d'aigua com a lloc sagrat41. Podem 
veure uns quants exemples d'esments de fonts com a partions, en relació 
amb les parròquies següents: Muntanyola, Olèrdola (lonte de Cantalupis), 
Aiguafreda (fontana, .fontem), Lloret, Oceja, Mentet (Ponte Frigida), Solsona, 
Baltarga, Olost (Fontem Pedrosam), Olot ((antes de Insula Rotunda), Sant 
Esteve d'en Bas (femte de Bulidura), Costoja (Fonte Freda), Santa Maria del 
Vilar (Fonte de Vera), etc. En un cas, a Taradell, hi ha, fins i tot, la menció 
d'una Fontem Antiquam.42 

D. Límits i muntanyes. Catalunya és un país força muntanyós. És normal, 
clones, que un tant per cent molt important dels límits coincideixin amb 

38 . .J.BOLÒS - V.HUHTADO, Notes bistc)riques del Ripollès els se¡.:les IX i X 
.. Quaderns d 'estudis medievals" 4 (1981) 209-218. BOLÒS - HUHTADO, A/las Històric de 
Catulunya. 759-992 (Barcelona 1985) full 10. 

39. BOLÒS, Ap()/1acicí al coneixement de les terres de conreu (en curs de publicació). 
40. BOLÒS, Hl mas, el pa¡.:ès i el senyor (en curs de publicació). 
41. .. La sacralització de les deus és universal . a causa c.¡ue són la boca de l'aigua viva o de 

l'aigua verge. A través d 'e lles s'esdevé, en el pla de les realitats humanes, la primern manifestació 
de la rnatèria còsmica fonamental , sense la qual no es podria assegurar ni la fecundació ni el 
creixement de les espècies." jean CHEVALIEH, Diccionariu de símholos (Barcelona 21988) p. 516. 

42. CH3 426 (any 1177), ClU8 50 i 141(898i1105), CH5 302 (1079), U 90 (1219), U 37 (977), 
U 8 (890), CH2 88 (909 fals) , CH3 608 (1076), CH4 58 (1116), CH4 403 (1119); F.MONSALVATJE, 
Noticia.i· HL~l<Íricas 7 (Olot 1896) doc. 38 (1142); ID. , H Ohispado de H/na 3 (Olot 1914) doc. 41; 
ID., f:'I Ohispado de r.ïna 4 (Olot 1915) doc. 39. 
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serres, muntanyes, turons, puigs i pujols, carenes i colls. 
Agafem un exemple. Els límits de la parròquia cie Vallfogona eren la "Serra 

cie Doc!" a l'est, el Catlleràs al sud, Fontanals a l'oest i la serra cie Falgars al 
nord; tres dels límits són serres43. No sempre, però, és així. Normalment una 
part dels límits coincideixen amb muntanyes, però també un tant per cent 
impo11ant són fonts, rius, vies, com hem vist, o bé camps, cases i pobles o 
altres indrets diversos. 

E. Límits i fites. Algunes vegades trobem com a afrontació pedres promi
nents o que cridaven l'atenció: Petram Alham (Santa Eugènia cie Berga, 1173), 
Rocba Nígra (Sassorba, 1098), Rocam Ruheam (Muntanyana, 1177), Rocam 
Cm·ham (Aiguafreda, 1105), Roca Plana (Santa Maria del Vilar, 1115), Petra 
Ruhicunda (Reixac, 1948), Petra Cincta (Costoja, 1142), Rocham Taradellaria 
(Colera, 935), Rocha Alta (Salses, 1114), ipsam Petram (Biert, 1116), Petra 
Lavant (Sant Esteve d 'en Bas, 1119), etc.44. No es pot assegurar si hi havia 
quelcom més que una pedra que cridava l'atenció; cal recordar que, per 
exemple, al Baix Berguedà, ha perdurat fins ara l'existència cie rocs sagrats45. 
Algunes vegades hi podia haver pedres amb creus, tal com s'esdevenia a 
Artés, segons un document del 93846 

En relació amb diverses parròquies, les partions dels termes eren llocs ano
menats Pedrafita (a Manlleu, Olèrdola, Sassorba, Costoja, Perpinyà o en rela
ció amb l'alou central del monestir cie Cuixà, per exemple)47 . No sabem pas si 
alguna vegada cal relacionar aquestes pedres amb constrncions més antigues 
o simplement amb fites que marcaven els límits del terme . 

El que sí que sovint ha estat interpretat com a caixa o cista prehistòrica o 
fins i tot medieval és e l mot ''arca'', tot i que, en principi, pugui significar 
només fita48 . Això no obstant, és força evident que quan s'esmenta una ·'arca 

43. U 41 (any 985 l. 

44. CH3 545. CH2 221, Cll2 126. Cl(~ 426, CH18 291. CIU 8 126, CH5 91 , CR4 403: MONSAL
VATJE, Noticíus Hist<íricas 7 (Olot 1896) p .111; m ., Nuticíus Hisl<íricas 8 (Olot 1896) doc.30: ID .. 
f!I Ohispudu de f:'/nu ,) (Olot 1914) doc. 9: JO .. l·l Ohispado de r:lna 4 (Olot 1915) doc. .W. 

45. Eduard RIU, Ruc;s i su11/s. Dades sohre Iu c;ristiunitzaci<í '·Acta Historica et Archeologica 
Mediaevalia" 2 0981) 158--1 70. 

46. Oiu: "ipsam petram ulli hahet crucem conflictam" o "ipsas lapides uhi sunt car:icte ras 
contlictas". A. BENET. Artés. Dels orí.r.:ens ui sel!le XVJ "Artés. Societat i economia d 'un poble de la 
Catalunya Cent1: 11" (Artés 1990) p. 12, 19-20 i 28. 

47. MONSALVATJE. /:'/ Ohispadu de f:'/11a 3 (Olot 1914 l doc 19; Rd 'AllADAL. Catu/11nya 
Camlíngiu. /:'/s diplo111es camli11gis a Catu/11n1·a (Barcelona 1926- 1950) p . 96. 

48. GlusSttriu.m JHediae Latinitulis Cutaloniae 2 (Barcelona 1962) cols. 13;)-136. Per exemple 
en: "infra fines de Occenias vel sua terminia quod antiqui arca in capite posuerunt de ipsa serra 
[ ... )" R. d 'AllAOAL, Com neix i com c;reix 1111 /.!/'C/11 111011estir pirinenc aha11s de /'any 11/.i/: 

hïxalada-C11ixú "Analecta Montserratensia " ( llarcelon:1 1954) doc. y;, p . 263 . LI Lex 
\.'Vïsi,~otbunnn ja assenyalava la necessiwt dl' seguir :mtics seny:ds de partió, com les "arcas quas 
propter fines fundorum antiquitus apparuerit". 
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antiqua", segur que ha de referir-se a un megalit. La coincidència entre "arca" 
antiga i megalcic i, fins i coc, entre "arca" i monument prehistòric ha escac 
clemoscracla diverses vegacles49_ En les afrontacions parroquials trobem: ipsa 
archa (a Ribelles, 947), ipso arco (aCasserres, 907), ipsa archa (Colera, 935), 
A rebes (Salses, 1114), ipsa archa (a Sassorba, 1098), etc. 50_ 

Siguin o no megalics aquests exemples -en el cas cie Ribelles és segur que 
era un megalic- és cerc que molc sovint els menhirs o els clolmens feien cie 
partió. Moires vegades poc ésser una casualicac, ja que aquests monuments 
solen ésser situats al cim cie carenes. D'aleres vegades, però, no és així, cal 
com s'esdevé en la partió occidental cie la parròquia del Sallent, on fa de límit 
la Pedra del Diable, possible roca megalítica ; en aquest cas el terme passa pel 
mig d'un camp, al fons de Ja vall51. Així mateix, és molc remarcable el fer que 
el terme de Cervera cie Ja Marenda (Rosselló) és delimitat per quatre momu
ments megalítics: el dolmen cie la Farella/ Querroig, e l dolmen del coll cie les 
Portes, el dolmen cie la Coma Este pera i e l menhir cie Ja Perafita 52. De quan 
són aquests límits? Aquesta coincidència permet cie suposar que poden ésser 
força antics. 

De vegades, els límits eren en un arbre on hi havia una creu gravada 
( ipswn arhoí·em uhi crus facta est) , fe r que pot fer pensar -potser com en el 
cas cie les pedres i cie les fonts- en una cristianiczació d 'uns símbols pagans53. 
De fer , és prou conegut el caràcter sagrat que podien te nir tant les pedres 
(símbol de Ja vicia estàtica) o l'arbre (símbol cie Ja vicia dinàmica), que amb el 
temps esdevingué, però, Ja cre u cie te rme. Així mateix, cie vegades les mar
ques podien semblar feres per ungles (ipsis incisis que fuerunt factas per 
ungulos)54. 

En algun cas es fa esment de fosses: Fossa Allero, Fossa Semulsi, etc.55. No 
sabem però si "fossa" vol dir rasa, mina o realment fossa, enterrament; és 
molt probable que sigui això darrer, ja que a Serrateix, al Pla cie la Fossa, 

49. Pel que fa a l'"'arra ·· de Hibelles, vegeu: .Jo:in BADIA i HOMS - Benjamí BOFARULL -
Enric CAHRERAS - Miquel-Dídac l'IÑEHO, la cista amh t1í11111I de la Creu de Principi, .fita del 
segle X en Iu toponímia de /Alta Garrotxa i les restes pn~m111úniques de Sant .fuliú de Ribelles 
(Figueres 1988). 

'iO. CH4 129: U21; ClQ 221 ; MONSALVAT.JE, Nolic:ias Hist1í11cas 8 (Olot 1896) doc.30: !D., !:"l 
Ohispado de r:lna 3 <Olot 1914) doc 9. 

51. BOLÓS, !:"l mas, el pagès i el se11yor <en curs de publicacié>). 
52. BADIA - BOFARULL - CAHREll.AS - l'IÑEHO, La cista amh ltínut.I de la Creu del Princtjii 

... p.8. 
53. CIU8 50 (898). 
54. A Sant Salvador de Bianya ( 1170). CH4 .'90 (amb una error d'impremta). 
55. Frontany:I , U 19 (905l i Sassorba. CR2 221 (1098). 
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límit meridional del terme, hi ha una tomba excavada a la roca56. En aquest 
cas, tant fossa com "arca" farien referència a enterraments, tot i que sembla 
que aquests dos noms no es confonien pas. 

E. Altres límits . Hi ha altres construccions que també poden tenir un 
interès, quan surten esmentades com a afrontació d'una parròquia. Així, per 
exemple, els molins (molendinum de Mola, Parets del Vallès; molendino 
Guitardi, Santa Eugènia de Berga), les fargues (lahricam Mironis i ipsam 
.fahricam quae .fuit Guimerani, Santa Eugènia de Berga), els forns (ipso 
Fumo, Reixac; Plane de Foumo, Mentet) , els ponts (Vare/lo ponte), les cons
truccions, potser antigues (Parietes Delgadas, Reixac), les torres o guaites 
(guardia de Villa Maurore, Solsona; ipsa Guardia, Baó) o també les sitges 
(cegias, Olèrdola; ipso Cigar, Castellví de la Marca), etc.57. 

Parròquia i passat 

M.Rouche reconstrueix diversos fundi cie l'inici de l'edat mitjana a 
l'Aquitània. Tots ells tenen uns elements característics que hom també pot tro
bar en altres llocs. Són situats sovint al llarg d'un riu -per exemple, la 
Garona-, en una zona amb meandres, amb aiguamolls, apta per a la pesca i el 
bestiar. Hi havia, així mateix, dins d'aquests dominis bones terrasses per als 
conreus de cereals, vessants per a les vinyes i, al fons d'aquest paisatge, uns 
turons per al bosc. Segons aquest historiador, a la regió de Tolosa, a l'inici de 
l'edat mitjana, una sèrie de fundi s'esteniena banda i banda de la via romana 
que passava pel costat de la Garona (/itndi Canacus, Carillacus, Tertiacus, 
Gentiacus, Quintiacus, etc.). D'acord amb aquest estudi, hauríem pogut tro
bar una organització semblant en altres zones de l'Aquitània. Per exemple, el 
fundus de Tremolat, al costat de la Dordonya, coincideix amb un~ parròquia 
esdevinguda municipi el 1790, sense cap canvi des del segle vie, amb una 
superfície de 14 km2 (1.403 had. _En general la superfície d 'aquests fundi 
oscil.lava entre els 20 i els 40 km . )8. 

En relació amb Catalunya ens podem plantejar quin és l'origen dels límits 
de pobles, que eren seu d 'una parròquia i que tenien, per tant, un terme, com 
Esponellà i Crespià o Vilert i Espinavessa o Parets i Canelles o Bàscara i 
Romanyà, tots ells situats a banda i banda del riu Fluvià (vegeu làmina l). Cal 

56. j.BOLÓS - M.FÀBHEGAS, Sepultures excavades a la mca a les mdalies de Serrateix "Acta 
Historica et Archaeolngica Mediaevalia" 3 (1982) 155-171. 

57. CIUH 396 (1207), CH3 545 (1173). CH18 126 (1048) , U 77 (1106) , CR18 126 (1048), U 37 
(977), CH19 141 (992), CH19 112 (1101); MONSALVATJE, t:I Ohispado de t:lna 3 (Olot 1914) doc. 
37 i 41. 

58. HOUCHE, L Aquilaine des Wisi¡.:oths aux Arahes ... p. 215-220, en concret p. 219. 
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dir que, en aquest cas, tot i que el riu Fluvià sovint fa cie panió, no sempre és 
així. Hi ha enclavaments, com els cie Caselles, la Palma, Pla cie Palol , a la riba 
oposada a la del nucli cie la parròquia. Quan es formà aquesta xarxa cie llocs 
cie poblament? Aquesta forma cie repa!1ir-se l'espai ens fa pensar fàcilment en 
una organització cie l'època del Baix Imperi o cie l'època visigòtica, de grans 
o mitjans dominis repa11its al llarg d 'aquest riu, dominis que en alguns casos 
varen poder arribar fins a l'època carolíngia gairebé intactes. Tot i que ens 
movem en el pla cie les hip_òtesis , correspon bastant al que Rouche troba a 
l'Aquitània, vers el segle Vle. Allò que ens fa pensar que pot ésser així no 
sols és la forma com s'organitza l'espai, el riberal del riu, sinó també el fet 
que ens trobem en un país "vell ", molt romanitzat i no reorganitzat militar
ment després cie la conquesta cristiana. Així mateix, corrobora aquest pensa
ment el fet que molts d 'aquests topònims corresponen al nom d'un .fimdus cie 
tradició romana (acabament en -à) i ja són documentats com a poblets a 
l'alta edat mitjana: Expondelíano, Crispianus, Sistarianus, Romaniano, etc.59. 
Fins i tot, alguns dels topònims que no són tan antics, poden estar reflectint 
també una realitat antiga, com en el cas cie Parets . Tot i que sigui difícil cie 
saber-ho amb seguretat, sembla que aquests dominis eren d 'una mida més 
petita que els aquitans; la major pan sembla que tenia una superfície inferior 
als 10 km2. De fet, a 1,5 km cap al nord-est cie Crespià hi ha Pompià, a 3 km 
al nord-oest hi ha Pedrinyà i a l km al migjorn, a l'altra banda del riu, hi ha 
Esponellà. 

Al Rosselló, podem trobar una organització molt semblant, per exemple al 
llarg del riu Tet (làmina 2). A la riba esquerra trobem, poc abans d 'arribar a 
Perpinyà, Cornellà de la Ribera , Pesillà, Vilanova (creació segurament carolín
gia), Baó (amb el nom d 'un possessor germànic), Sant Esteve del Monestir 
(que rebia en època carolíngia el nom cl 'Acutiano, "Cuç:l"), enfront cie Millars 
(que s'estenia per totes dues ribes), Sant Feliu d'Amunt i d'Avall, el Soler 
(documentat com a Pallaganum, "Pallejà", l'any 876) i Toluges. Com en el 
cas dels pobles del riberal del Fluvià, la Tet en aquest cas és, si fa no fa, la 
panió entre unes parròquies, o pobles, i les altres. 

I si ens en anem més cap al sud, altre cop, i seguim les ribes del riu Ter, 
trobem sèries cie pobles com Cervià i Sant Jordi Desvalls (amb el riu 
Cinyana), enfront cie Campdorà, Celrà, Bordils, Mollet, Flaçà i encara, més a 
ponent, Siclill:l, etc.60. De fet, hi trobem el reflex d'una organitzaciósemblant: 

59. Vegeu: J.BOLÒS - V.HUHTADO, AticL' Hist<iric de Catalunya. 759-992 (Barcelona 1986) 
full 11 . 

60. Cal pensar que si bé alguns d'aquests topc'mims no s(in acabats amb "-,)", fe t que ens 
permet d 'assegurar que foren creats e n relació a dominis romans, no per això hem de pensar 
que siguin necess<lriament d'època carolíngia . El fet que al segle X ja hi hagués un Mollet i un 
petit Molledell (ara Moredell) ens fa suposar l'antigor del lloc. 
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Làmina 3 

Límits parroquials al sector occidental de la Cerdanya. A partir de la llista 
de parròquies que ens forneix l'Acta cie consagració cie la Seu d'Urgell (falsifi
cació feta a l'edat mitjana) i aprofitant els límits municipals (línia discontínua) 
hem intentat de reconstruir els límits cie les parròquies. Cal assenyalar el fet 
que en moltes d'elles els termes s'estenen cies cie! riu Segre fins a la carena de 
la muntanya. Convé cridar, però, l'atenció sobre el fet que en algun cas la 
llenca de terreny es pattí: es crea un poble cie la plana i un poble cie la mun
tanya (per exemple contraposició entre Bar i Barguja). Cal dir també que 
segurament els límits, a l'època medieval, a les zones cie pastura devien ésser 
molt poc definits; a la baixa edat mitjana, per exemple, encara hi havia plets 
entre les parròquies cl'Anclorra i les cerdanes per les pastures cie Vallcivera 
(límit septentrional marcat amb punts) 
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una sene de dominis repattits al llarg del curs del riu, un dels quals és un 
indret arqueològicament tan notable com Sidillà61. Cal dir que, en aquest cas, 
el límit entre els dos conjunts de parròquies o de llocs de poblament és el riu 
Ter (així surt documentat, per exemple, el 926, pel que fa a Mollet) que, però, 
ha canviat força el seu curs en alguns trams, ja que el límit municipal d'ara no 
sempre coincideix amb el llit del riu actual. 

No intuïm l'existència d'una continuïtat entre el món baix-romà i el medie
val sols a la Catalunya més septentrional. Les partions del poble de Vilamajor, 
al Vallès Oriental, per exemple, pot ésser que coincideixen amb les d'una 
antiga explotació, del fisc , d 'època anterior a la carolíngia, com suposa 
M.Aventín62. I el poblet de Palau-solità o el de Parets, també al Vallès 
Oriental, quin origen tenen? És possible que corresponguin també a dominis 
de l'època visigòtica o romana-tardana. I, si ho estudiessim detingudament 
segurament trobaríem molts altres exemples. 

D'altra banda, ni que sigui de passada, crec que cal fer esment del fet que 
en aquest territori del Vallès i en Ja zona del Gironès, propera al Ter i esmen
tada més amunt, és on trohem documentats, ahans cie l'any 1000, uns camps 
molt llargs, semblants a l'anomanat open field cie l'Europa atlàntica, que, en 
un altre estudi hem intentat de relacionar amb una tradició de parcel.lació 
romana i amb una organització social força ben estructuracia63. 

I, encara, podríem esmentar molts altres exemples triats quasi a l'atzar. En 
quina època es crearen, per exemple, els límits d'una parròquia com la de 
Costoja, al Vallespir, poblet comtal cedit al monestir d'Arles, l'any 988, per 
part del comte Oliba de Cerdanya?64 

I, cie quina època són els límits de les parròquies de Ja Cerdanya que, com 
hem vist més amunt, s'estenen a banda i banda del riu Segre? Segurament 
l'origen d 'aquestes afrontacions cerdanes és tan vell com el poble. Cal pensar, 
però, que, dient això, només ens en anem amb seguretat a l'inici de l'edat 
mitjana. Tot i que els noms dels llocs de molts d 'aquests poblets siguin 
pre-romans, no ens atrevim pas a anar més endarrere ja que, d 'una banda, en 
aquest territori es parlà una llengua bascoide fins cap a Ja meitat del primer 
mil.lenni i, d'altra banda, sembla que en època romana hi havia hagut una 
reorganització profunda de l'espai (centuriació) que no pot ésser pas oblida
da, semblant a l'esdevinguda, per exemple, a prop cie Girona o bé al Vallès65. 

61. .J.BOLÒS. Pohlat de Sidillà "Catalunya Romànica" VIII (Barcelona 1989) p . 208-211. 
62. M. AVENTÍN, Vilanwjor87H/1299. De la.fi del sistema antic a la wnsolidaciú del.feuda-

lisme (Sabade ll 1990) p. 35. 
63. BOLÒS, Aportaci<í al coneixement dC' les terres de conreu (en curs de publicació). 
64. MONSALVATJE, Noticias Histcíricas 7 (Olot 1896) doc. 13. 
65. A.AGUILAR - O.OLESTI - R.PLANA, Cadastres mmans a Catalunya: r:mpordà i Gironès, 

Cerdanya, Va./lès Occidental 'Tribuna d 'Arqueologia 1989- 1990" (Barcelona 1991) p .111-124. 
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D'altra banda, sobretot al sector occidental, el nombre de topònims d 'època 
romana tampoc és menyspreable (Montellà, Nerellà, Prullans, etc.). 

I ja anant molt més cap al sud, en una terra de repoblació, per tant, com 
hem dit, molt més alterada pel procés cie creació dels termes castrals, ens 
podem plantejar cie quan és l'origen d'un terme com el de l'alou d'Artés, a la 
comarca de Bages, prop de Manresa? Aquest terme ja resta ben clelimtat el 
889 i el 938. Era nou o molt probablement reflectia alguna realitat territorial 
anterior? És molt difícil d 'assegurar res66. 

Malgrat aquest darrer exemple, trobat en una zona de la "marca" -reorga
nitzada, però, molt aviat-, cal assenyalar que la pervivència d'aquesta xarxa 
de poblament i de límits cie termes, que trobem sobretot en terres "velles" (al 
Rosselló, al Gironès, a la Cerdanya o al Vallès), demostral'existència d 'una 
continuïtat, sense gaire trencaments, al llarg de molts segles. Aquesta conti
nuïtat lògica, quan hi hagué un domini musulmà massa prolongat o bé quan 
la reorganització fou molt profunda, es trencà -d'una forma independent del 
fet de si hi restà o no població-; això fou així en terres de la Catalunya Nova 
i també en terres de les "marques". Corn hem vist, però, a Artés, en aquesta 
Catalunya de les "marques", estudis acurats dels límits dels castells o dels 
grans dominis permetrien cie saber la importància d'aquest trencament. 

Com hem dit, la reorganització castra!, allà on s'esdevingué, afectà una 
possible organització anterior. Així, per exemple -a tall d'hipòtesi-, segura
ment, a la Plana de Vic, el lloc de Palau hauria pogut ésser el centre d'una 
parròquia, si no hi hagués hagut una reorganització al segle IX; no fou però 
així i restà inclòs clins el terme del castell cie Voltregà67. Tanmateix, el desco
briment de possibles dominis cie tradició antiga, en aquest territori "nou" -tot 
i que Osona sigui el més vell dels territoris "nous"- , fins i tot si no esdevin
gueren parròquies, és un element més cie cara a la cleniostració d'una per
vivència cie població cies l'època anterior i la negació cie la possible presump
ció d'un despoblament i d 'una reorganització absoluta68 . 

I, ja per acabar, amb tot el que hem dit més amunt, no volem dir que mol
tes de les parròquies de la Catalunya Vella no tinguin un origen en l'època 
carolíngia, tal com sembla que s'esdevingué en bona part cie l'Imperi cie 
Carlemany i tal com hem exposat al començament d 'aquestes notes. Més aviat, 
volem cridar l'atenció sobre el fet que molts dels límits d'aquestes parròquies, 
possiblement creades cap al 800, o bé coincidien amb límits cie dominis sen
yorials o bé eren límits cie pobles que ja existien des de molt abans. 

66. BENET, Artés. Dels urÍRens ... p.11-28. 
67. A.l'LADEVALL - A.BENET, Santa Maria de Palau "Catalunya rom~lnica" li (Barcelona 

1984) p. 230-234. 
68. En la línia que intenta seguir H.Ol{DEIG en "Villue '; "l'iae" i ·stratae" d'Osona, testimon('i 

de IAnliftuilat a l'època medieual ''Ausa'' 102/104 0982) p.387-400. 
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8. CONCLUSIONS 

Les dues conclusions a les que hauríem d 'arribar, sense allunyar-nos dels 
estudis anglesos, són, d'una banda, que alguns límits són anteriors a l'època 
en què es feren les parròquies i, cie l'altra, que almenys part de l'espai delimi
tat es constituí com a unitat territorial també abans d'aquesta data. Amb els 
exemples anteriors no hem pogut demostrar l'antigor de les afrontacions 
parroquials, però em sembla que sí que podem afirmar que molts cops allò 
que tancaven a l'interior és molt antic, almenys d'època visigòtica o dels pri
mers segles medievals. I, de fet, acceptat això segon i atès que a Anglaterra 
s'ha demostrat que essent així els límits poden ésser d'una època molt recula
da, nosaltres també podem suposar que alguns dels nostres termes parro
quials han de tenir una antiguitat semblant. 

Amb aquest pensament, hem relacionat els límits d'algunes parròquies que 
s'estenen al llarg dels rius del Rosselló o cie !'Empordà amb els límits de fundi 
del final del món romà, també hem relacionat els límits de les parròquies de 
la Cerdanya amb els termes dels pobles bàsicament ramaders plausiblement 
anteriors a l'època carolíngia i, així mateix, hem vist com les antigues valls es 
desintegraven sovint en una parròquia central, hereva de l'església parroquial 
cie la vall, i amb d'altres cie marginals; hem intentattambé establir un lligam 
entre els límits d'algunes parròquies i possibles dominis senyorials o fiscals 
anteriors, per exemple a Vilamajor, Costoja , Palau-solità, Artés, etc. Així 
mateix, hem analitzat per on passaven les afrontacions dels termes parroquials 
i hem vist que sovint coincideixen amb fonts, pedres, "arques", fosses, monu
ments megalítics, arbres, etc., fet que ens pot fer suposar també llur antigor. 

En el fons, cal esperar -i aquest, cie fet, ha estat el motiu cie fons que ens 
ha mogut a fer aquestes ratlles- que futurs estudis portin a cartografiar sis
temàticament els límits cie totes les parròquies modernes o medievals cie 
Catalunya i que, a partir d 'aquesta base sòlida, hom pugui trobar exemples 
que permetin assegurar sense cap tipus cie dubte l'antigor cie les afrontacions 
cie les parròquies que, molt sovint, també trobem reflectides, amb algunes 
variacions, en els límits municipals actuals. 
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NOVA PRETENSIÓ D'UN BISBAT 
PER A MANRESA AL SEGLE XVII. 

L'OPOSICIÓ DE VIC I DE GIRONA 

Joan Busquets 

A començament d e l'Edat Moderna, pe r dues vegades, la ciutat d e 
Manresa pretengué esdevenir bisbat: la primera al 1590, quan ho aconseguí 
Solsona; l'altra el 1635-361. Ens ocuparem d 'aquesta última vegada. 

L'aplicació de la reforma tridentina, que requeria potenciar l'autoritat dels 
bisbes a costa de la dels capítols, va afavorir la pretensió d 'algunes ciutats, 
entre elles Manresa, en el marc d 'un ampli projecte de creació de noves diò
cesis. Ordinàriament, donat el cas, el tràmit passava per la supressió d 'una o 
més canòniques agustinianes, que s'havien relaxat notablement i constituïen 
un obstacle per a la plena jurisdicció episcopal. 

La qüestió de crear nous bisbats depenia cie! rei i ja s'havia plantejat 
durant el regnat de Carles l, l'emperador, però aleshores el propòsit afectava 
sobretot Castella. Felip 11, recollí aquesta preocupació i la féu realitat, espe
cialment en els territoris fronterers del nord. Tanmateix el seu projecte, que 
era força més ampli, només es va poder realitzar parcialment2. Però, després 
d 'elf, com veurem, les temptatives i aspiracions van prosseguir. 

Felip 11 va dur a terme una important transformació en la geografia ecle
siàstica a base de la remodelació dels límits diocesans, la segregació de terri
toris o la creació cie nous bisbats, tant en els regnes de la Corona d 'Aragó 
com en el de Castella. El rei aplicava les disposicions de Trento amb esperit 
regalista i escollia per a l'episcopat, ce11ament eclesiàstics observants i pa11i
daris de l'aplicació del concili, però el criteri fonamental en la seva designa
ció era la fidelitat a la monarquia. Aquesta política portà a Catalunya bisbes 
castellans, entre els quals, molt sovint, membres d'ordes religiosos, mentre els 
canonges i l'alta clerecia del país trobaven la porta tancada per a accedir a 
l'episcopat. La conseqüència fou una forta politització dels eclesiàstics en una 
doble direcció: era corrent que els bisbes - sovint forasters- foss in addictes al 
rei i a la política de Madrid, mentre que els canonges de les catedrals i els 
abats dels monestirs o de les canòniques regulars - gent cie la terra- natural
ment s'hi enfrontaven, po11ats per la frnstració i el ressentiment. 

l. Cf. L1.1 11s ll. NADA L, lipiscopolop,io de Vich. t. IJI, Vic 1904, 442 ss.; .JosEP M. G ASOi., La Seu. de 
Ma nresa. llarcdona 1978. 

2. O EMET n 10 MA NS ll.l.A, La 1·eorganizaci1ín eclesiústica espa 11o/a del sig/o XVI . l . 
Arugcín-Cataluña, ·Antologica Annua• 4 (lloma 1956) 97-238. 
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Felip IJ situava el projecte de redistribució dels bisbats dins un ambiciós 
pla de reforma eclesiàstica institucional i territorial. Aquesta suposava concre
tament: l'eliminació de qualsevol dependència eclesiàstica de França, la refor
ma dels monestirs benedictins i la secularització de les canòniques. Els tres 
propòsits tenien estreta relació entre ells3 i estaven orientats a aconseguir una 
jerarquia episcopal més dependent de la Corona. Pel que fa als bisbats fronte
rers hi havia uns mateixos criteris que pretenien aclarir les ambigüitats de 
jurisdicció. Fou així com, només a la Corona d'Aragó, es van crear els bisbats 
de Jaca, Barbastre, Solsona i també, al sud, Albarrasí, Terol i Oriola. Pel que fa 
a Catalunya, la remodelació va quedar reduïda a la creació del nou bisbat de 
Solsona, al'intent fracassat de Manresa i a d'altres variacions de límits i de 
dependència que afectaven la Vall d'Aran i Elna4. 

El segon intent de Manresa, ja en ple segle XVII, el tractem en continuïtat 
amb aquest propòsit de remodelació general. També hi afegim les dades 
sobre l'oposició que els bisbats de Vic i de Girona van fer al projecte. 

Massa sovint es diu que aquesta remodelació dels límits diocesans i, en 
concret, l'erecció d'una seu episcopal a Solsona, obeïa a mòbils polítics. La 
investigació recent reconeix que, en aquesta dèria de modificar bisbats, van 
pesar força més les necessitats pastorals que les polítiques. Es tractava de polí
tica religiosa, evidentment sota la direcció del monarca. Tanmateix, en quasi 
tots els casos de rectificacions i noves creacions, es tenia en compte la realitat, 
com és ara l'extensió d 'un territori difícil d'atendre pastoralment, l'augment de 
població, el perill de penetració protestant (al nord), assegurar la conversió 
dels moriscos (al sud) i l'interès per donar una vertebració a les poblacions de 
les comarques rurals. Hom constata una convergència de motius entre les 
necessitats espirituals, les pretensions de les ciutats i la política del rei. 

3. Cf. JOSEP M . MASNOU 1'11A'IDESAVA, Reorganitzaci<í eclesiàstica de Catalunya al segle XVI. 
Creaciú del hL1·hat de Solsona i intent de Manresa (Facultat de Teologia de Catalunya 1989- 90). 
He pogut consultar aquest excel.lent treball, encara inèdit en el qual l'autor estable Lx una relació 
molt precisa entre la creació de nous bisbats, la reforma dels benedictins i la secularització de les 
canòniques. 

4. El bisbat de Jaca és una segregació del d 'Osca, mentre que Barbastre és cie nova creació. 
La diòcesi de Terol també és nova, però Albarrasí se separa de la de Sogorb i Oriola forma nou 
bisbat amb les po blacions valencianes segregades de Cartagena: cf. MANSILLA, La reorganizai:ión 
eclesiústica .. ., 100- 190. 
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Solsona o Manresa? 

Felip li (1556-1598), cap al 1590, va fer la proposta a la Santa Seu de la 
creació d 'una nova diòcesi al nord de Catalunya. Les raons adduïdes pel 
monarca eren les mateixes que en el cas del nord d'Aragó (Jaca i Barbastre, 
el 1571): perill d 'infiltració de l'heretgia ("hugonots") i excessiva extensió 
territorial de la diòcesi d'Urgell. 

Tanmateix, la seu d'aquesta nova diòcesi va ser sol.licitada per Manresa, 
Balaguer i Solsona. El 1593, i malgrat les pressions manresanes, Felip II es va 
decidir per Solsona. No va ser difícil l'elecció en aquella conjuntura. Aquesta 
petita vila oferia avantatges, sobretot, d 'ordre econòmic, gràcies a la secularit
zació de la important canònica de Santa Maria, les rendes de la qual es 
podien aplicar a la nova seu. 

La · proposta va plaure a Roma. Climent VIU i la Cúria van valorar positiva
ment les raons d'ordre pastoral exposades pel rei i no posaren cap obstacle a 
la creació del nou bisbats. Així, doncs, el 19 de juliol de 1593, Solsona acpn
seguia la seu episcopal, mentre que Manresa perdia aquella oportunitat. Però 
la definició del territori de la nova diòcesi, que s'havia de segregar de les 
d'Urgell i de Vic, fou una tasca molt més àrdua. Sobretot a causa de l'oposició 
del bisbat d'Urgell, fins al 1623 els límits de Solsona no van quedar decidits 
del tot6. 

Una nova oportunitat per a Manresa 

Els manresans, però, no van quedar conformats i, quasi cinquanta anys 
més tard, durant el regnat de Felip IV (1621-1665), van tornar a insistir en la 
seva pretensió. 

Fou el Consell de la ciutat de Manresa que tornà a fer gestions per acon
seguir la capitalitat d 'un bisbat. Els canonges de la col.legiata van romandre 
més quiets, ja que no veien viable la concessió en aquell moment7. 

La nova petició dels manresans havia desvetllat moltaexpectativa a la ciu
tat del Cardener: d 'una banda la dependència de Vic , que era una ciutat més 
petita i força llunyana, i e l fet que Manresa disposés d'un temple tan solemne 

5. Les raons a J. SEHl{A V11Al{O, La dicícesl~ de Solsona, Barcelona 1904, 191-192; D. MA NSILLA, 

op. cit., 191-194. 
6. El bishe d 'Urge ll , Andreu Capella , s'oposava tossudament a cedir més territori. De 258 

parròquies que havien de p:issar a Solsona, només 114 s'hi van incorpcm1r realment. Solsona 
"abans que tot va tenir bisbe i només després es va expedir la butlla de creació del bisbat" (Cf. 
MAS NOLJ, Reo1"[ianitzacicí eclesiàstica, 16). 

7. Cf. MASNOll, p. 24. ; NADA L, Hpiscopolop,io de Vich, 444. 
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com la Seu , ho justificava prou als ulls dels seus habitants, que unànimament 
donaven suport a la pretensió. El nom de "Seu" que es donava a la seva 
església de Santa Maria , probablement de manera espontània i simplement 
ateses "les dimensions catedralícies del temple gòtic"8 , podríem considerar-lo 
també com el signe extern i la bandera d'una reivindicació prqfundament sen
tida a la ciutat en diferents moments de la seva història. 

Amb Felip II, la petició de Manresa havia arribat tard. De fet, la secularitza
ció de la canònica manresana no s'havia executat fins a 1592. En el nou 
intent, el 1635, Manresa estava en millors condicions. En efecte, un cop secu
laritzada, la mateixa canònica de la Seu va tenir un estatut de quasi catedral i 
el prepòsit era sempre vicari del bisbe. Aquest fet i d'altres afavorien d'alguna 
manera la pretensió. El 1602, el bisbe Robuster havia convocat un sínode dio
cesà precisament a Manresa, cosa que provocà la protesta de la ciutat i de la 
catedral de Vic9. 

Amb tots aquests precedents, als ciutadans de Manresa els semblà que la 
situació havia progressat prou i, aprofitant que la seu de Vic es trobava 
vacant, van escriure un nou memorial al rei , aleshores Felip IV. Molt ben 
argumentat, aquest memorial va ser imprès a Madrid el 16351º. Les raons de la 
pretensió quedaven exposades en quatre capítols: 

l) Manresa havia tingut bisbe propi el segle X. (Parla d 'un bisbe amb 
doble seu, Vic-Manresa, els successors del qual s'haurien anat quedant a Vic. 
L'argument és històricament inacceptable). 

2) Per la seva situació geogràfica, Manresa era més cèntrica que Vic i, al 
mateix temps, una ciutat més gran, comparable a les altres capitals diocesa
nes. 

3) Manresa podia assegurar una millor atenció pastoral a la diòcesi i oferia 
majors possibilitats per a la reforma del clericat. 

4) Finalment, la creació del nou bisbat afavoria el patronat reial, ja que 
aquest tindria una nova catedral sense necessitat cie dotar-la econòmicament, 

8. GASOi ., La Seu de Manresa, 23-24. 
9. El contenciós entre Manresa i Vic esclat;) fortament en aquest sínode. Estava convocat pel 

18 de juny al Palau Episcopal de Vic. Inesperadament. pen>. es va canviar el lloc , que seria "a 
l'Església Major de la ciutat de Manresa " (NADAi. , vol. Ill. 206). El bisbe presidí la inauguraci(i del 
concili. assistit pels canonges de Manresa. mentre els de Vic ni tant sols van ser-hi convidats. En 
la darrera sessi(J es va demanar que, tota vegada que el concili de Trento no fixa el lloc on s'han 
de convocar els sínodes. d 'ara endavant , els de la diúcesi de Vic es reuneixin sempre a Manresa , 
'·tant per estar en lo mig de lOts los deganats, com també per ser fèrtil y abundant en tot gènero 
de provisió, com clarnment per lo present experimenten tots"; Ihid., 210. 

10. Memo1ial en derecho a la Catholica y real Maf!.estad de Pbilipe Quarto por la ciudad de 
Manresa[ .. .} sobre la reslituci<ín de su dignidad ohispal. que ha tenido antinguamente 1í erecci<ín 
de nue1~1 ohispadu f. . .l, Madrid 1635. Un expert en la redacció de memorials , el Dr. Agustín 
Barbosa , va col.labrn:1r amb els manresans. 
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cosa que permetria a la Corona un millor control territorial del país. 
La rèplica de Vic no es va fer esperar. El mateix any 1635 envià un memo

rial al rei i el capítol va escriure a totes les catedrals catalanes (entre les quals, 
la de Girona), alhora que el Consell municipal mobilitzava "tots els fills de 
Vic" residents a Barcelona, per tal que fessin valer les seves influènciesl 1. Els 
vigatans apuntaven en direcció correcte ja que, en efecte, el Consell d 'Aragó 
havia manat que el memorial dels manresans fos tramès a Barcelona, per la 
consulta al virrei i a l'Audiència. 

L'any següent -1636-, en un segon memorial, els consellers de Manresa 
explicaven els possibles límits del nou bisbat i la remodelació territorial que 
caldria fer a les diòcesis de Vic, Girona i Solsona. La nova diòcesi manresana 
agafaria 120 parròquies, la majoria de Vic i 42 de Solsona, aquestes les més 
properes a la ciutat de Manresa. Territorialment el nou bisbat quedava ben 
vertebrat, amb poblacions de tanta entitat com Igualada, Prats del Rei, Calaf, 
Balsereny, Berga, Sallent, Sanpedor i Artés12. 

Reacció de Vic i de Girona 

Les pretensions episcopals de Manresa van trobar una oposició aferrissada 
a la diòcesi de Girona, ja que es preveien repercussions perjudicials per a ella 
en termes de pèrdua de territori. La rivalitat entre les ciutats catalanes era 
constant en aquestes qüestions. Cosa fàcil d 'entendre si pensem que, per a 
moltes ciutats petites, ser o esdevenir seu episcopal suposava una gran ocasió 
d'augmentar en habitants i d'enfortir la influència sobre les altres poblacions. 
Un bisbe, amb la seva petita cort de familiars i curials, i una catedral, amb 
dignitats i prebendes, podien convertir una ciutat modesta en un centre 
burocràtic i financer amb un cert aire de capital. 

Pel que fa a Girona, el perill era que es pensava compensar el bisbat de 
Vic per la pèrdua del seu territori de ponent -pràcticament, la meitat de la 
diòcesi- amb territoris del bisbat de Girona "de l'altra banda de la Muntanya", 
és a dir, poblacions de l'actual comarca de la Garrotxa. 

Van ser els canonges de Vic els qui van alertar i demanar ajut als de 
Girona. El 13 de maig del 1635, el vicari general d'aquesta diòcesi, Francesc 
Aymerich, llegia en el capítol una carta dels canonges de Vic en la qual infor
maven els seus col.legues gironins que la ciutat de Manresa demanava al rei 

11 . El bisbe electe de Vic, Gaspar Gil , que es trobava a Madrid , va tranquil.litzar els canonges 
vigatans i s 'oferí per actuar enèrgicament a favor de Vic i contra Manresa (NADAL, t.psicopolop,io 
de Vich, p. 442). 

12. Cf. NADAL, p. 445. 
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l'erecció de bisbat i de catedral. 
En el seu discurs, Aymerich explicà que els ciutadans de Manresa demana

ven el consentiment reial per la creació de la seva pròpia diòcesi. Els de Vic 
avisaven els de Girona, atès que això portaria la segregació d 'una notable part 
de parròquies de les contrades d'Olot, la Vall de Bas i Camprodon, i encara es 
podria ampliar amb altres parròquies per la banda de Sant Hilari Sacalm. Però 
als de Vic no els semblava suficient en canvi, atesa la seva pèrdua, tot i que 
reconeixien que es tractava de la part millor de la diòcesi de Girona. El 
memorial de Manresa no donava cap compensació als gironins: si perdien 80 
parròquies, encara els en restaven 266, xifra considerable i superior a la de 
qualsevol altra diòcesi catalana. Però per a Girona el projecte era totalment 
inacceptable sobretot per la segregació d'Olot -que la rèplica comparava a 
Manresa- i de Camprodon13. 

El vicari general de Girona assegurava que aquesta desmembració territo
rial repercutiria negativament, no només en la mensa episcopal, sinó també 
en la capitular i que tot el bisbat en rebria un gran perjudici. Per això els 
canonges gironins acordaren ajudar en tot els de Vic i oposar-se decidida
ment al projecte de creació d'un nou bisbat a Manresa. 

Immediatament la catedral de Girona va crear una comissió per aquest 
afer, presidida per l'ardiaca major, Bernat de Cardona (futur bisbe) i integrada 
pels canonges Francesc Alsina, Cristòfor Rich i Dimas de Canet, els quals van 
anar a exposar l'afer al bisbe14. Les actes capitulars ho expressen amb clara
dat: "Pretenent Manresa tenir bisbat i catedral, demanà socorro el capítol de 
Vich, attès li desmembraven son districte y lo suplian de la nostra muntanya 
de Olot, y feta representatió 
al nostre Sr. Bisbe, se oferí ab tot coratge a 23, 24 i 31 de març 1635"15. 

13. NADAi., p. 446-447. 
14. Quod ciues Minorissae curant hahere cunsensum domini Regis ad engendum sedem epL<;

copalem in eorum oppido seu civitate et quod dismemhretur certa pars magna pars locorum el 
oppidorum DioecesL'i gerundensL<; versus Olotum et Campumtumdum, et quia ex hac dLçmemhra
tione pateretur nun sulum mensa episcopafü et etiam capitulari<; et totam dioecesLç gerundensLç 
magnum preiuditium, fuit resu/utum quod assislatur capitulo uicensi pro impedienda dicta crea
tione et dismemhrati<me et ad hac negotium fitit /acta commissío Domini Bern.ardi a Cardona, 
Francl\"Ci Alzina, Christophori Rich et Dimae de Canet qui tracten.t boc negotium com Domino 
Hpiscopo (Arxiu Catedral Girona, Resolucions Capitulars 22, f. 84). 

15. Jhid., Resolucions Capitulars 22, ff. 83, 84 i 86. 

290 



NOVA l'HETENSJÓ D'UN lllSBAT PEH A MANllESA 7 

Intervenció del bisbe de Girona 

Fra Gregorio Parcera, benedictí gallec i antic bisbe d'Elna era el nou bisbe 
de Girona (1633-1656) 16. Parcera, que havia estat monjo i abat de 
l'Observança de Valladolid, era un bisbe molt identificat amb les causes giro
nines, i es posà plenament al costat de la reclamació de la seva diòcesi17. 

També en aquest conflicte, el bisbe Parcera defensà els interessos del bis
bat de Girona en contra del projecte de nova diòcesi manresana i s'oposà 
enèrgicament a la mutilació del territori diocesà. Amb la petició del capítol i 
e l seu suport, va prendre part eficaçment en aquella impugnació, fins al punt 
que els autors de la España Sagrada asseguren que "Parcera se unió con 
Vich para impedir la erección de la silla de Manresa"18. Els propòsits manre
sans van fracassar. La intervenció del bisbe de Girona, que aleshores encara 
gaudia de prestigi i d'estima prop del monarca, es va considerar decisiva: 
"Nuestro obispo tenia mucho influjo para no lograrlo, como en efecto lo 
logró"19. La de Girona era la diòcesi que hi perdia més en territori, parròquies 
i rendes, sense cap mena de compensació. 

Perjudici per a Solsona 

A part de Vic i de Girona, també les altres seus episcopals catalanes van 
oposar-se a les aspiracions de Manresa. 

Pel que fa a la de Solsona, quaranta anys després de la seva fundació, la 
diòcesi no gaudia encara d 'una suficient garantia de supervivència, ja que no 
estava del tot consolidada ni tenia un funcionament fàcil. L'oposició del bis
bat d'Urgell ho impedia, perquè ni tan sols cedia el territori acordat. Els límits 
diocesans cie Solsona eren insegurs. Finalment van poder quedar definits el 

16. Gregorio l'arcero, natural de Tui , fou monjo benedictí a San Martín (Compostel.la) i abat 
genera l de la Congregació Reformada de Valladolid (1625-1629). Enviat pel rei a Catalunya va 
ser successivament bisbe d 'Elna (1630--33), Girona (163:>-56) i Tortosa (1656-63). 

17. S'havia significat en moments de trasbals i de desgr:kia ; per exemple, quan, el 1640, va 
justificar Ja revolta popular i s'enfrontà coratjosament amb l'exércit del rei , condemnant-lo pels 
sacrilegis de Hiudarenes i de Montiró. Tanmateix, tres anys després, va ser expulsat de la seva 
diòcesi i del Principat , en negar-se a jurar fidelitat al nou rei Lluís XIII. 

18. A. MEHINO, ]. DE l.A CANAi., r~-;pana Sagrada, t. XL!V, 148. 
19. Jhid., 148, núm. 118. Després de 1640, el bisbe de Girona va ser criticat i era mal vist a la 

Cort, acusat d 'haver beneït la revolta dels Segadors. Cf. J. !lllSQl lETS , Dues cartes del hL"he Gregurio 
Parcerri des de l'exili: ·Annals cie l'Institut d 'Estudis Gironins· 22 (1974-75) 351-363. 
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1623 i no sense renúncies2º. Era natural, doncs, que la sola pretensió de crear 
un nou bisbat al seu costat mateix, tornés a posar en qüestió la jove Església 
solsonina, encara que la seva existència no era impugnada directament. El 
memorial presentat per Manresa segregava 42 parròquies del hishat de 
Solsona, mentre que es pretenia fer-li acceptar, com a compensació, l'arxi
prestat d'Àger, al comtat d'Urgell, que, com és sabut, era exempt de tota juris
dicció episcopal. Certament que la compensació no era prou proporcionada i, 
a més, hauria constituït un enclavament fora dels límits diocesans de 
Solsona21 . 

Per què va fracassar Manresa? 

La pretensió de la ciutat de Manresa lesionava massa interessos. D'un can
tó, perjudicava altres diòcesis, com Vic, Solsona i Girona. Tot comptat, més 
que Vic, el projecte perjudicava Girona, ja que li podien segregar 80 parrò
quies sense cap mena de compensació territorial , com hem vist. D'altra handa, 
l'oposició de Vic fou conduïda de forma més intel.ligent que la pretensió de 
Manresa: a Vic, els canonges i el consell municipal anaven d 'acord en la seva 
reclamació. La petició de Manresa, en canvi, venia més del consell de la ciutat 
que no pas dels canonges de la col.legiata i del clericat, que mai no ho va 
veure viable. I encara, el fet que el bisbe de Vic tingués lespossessions senyo
rials a Artès i als voltants de Manresa era un altre inconvenient22. En un nivell 
diferent, les autoritats del Principat tampoc no van ser favorables a Manresa o 
no hi van posar interès. Quan la Cort va enviar l'afer a Barcelona, perquè fos 
estudiat, la qüestió s'ajornava sense motiu i anava perdent importància. 
Finalment, aviat va esclatar la Guerra dels Segadors (1640) i el tema del bisbat 
de Manresa va quedar oblidat definitivament. 

20. L'antiga canònica de Solsona tenia jurisdicció sobre unes quantes parròquies dels vol
tants , que van constituir el nucli incial cie la diòcesi. Tanmateix, cie les 258 parròquies que 
s 'havien cie segregar d 'Urgell, a l'hora de la veritat, So lsona es va haver cie conformar només amb 
114. Semblantment , Vic va quedar-se Prats del Hei i Calaf que en un principi també anaven a 
Solsona. Però el bisbat cie Vic no va posar tanta oposició com el d 'Urgell. 

21. Àger era una abadia canonical "nullius" amb jurisdicció sobre 38 parròquies. La canònica 
va ser secularitzada el 1592, però va quedar com a collegiata i arxiprestat exempt fins el 1874. 

22. El bisbe era senyor temporal d'Artés i Sallent , d'Horta i Castellnou : cf. NADAL , 

Hpiçcopologio de Vich, 446. 
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Altres intents o rectificacions de límits diocesans 

Durant la mateixa època, hi hagué altres projectes pretensions, algunes 
hen efímeres. 

A començaments del segle XVI 0521), i quasi per sorpresa, Barcelona va 
aconseguir la separació de la metropolitana de Tarragona, bo i quedant sot
mesa directament a la Seu Apostòlica. La protesta de l'a rquebisbe de 
Tarragona va moure Carles V, que era a Brussel.les, a escriure al papa, per tal 
que revoqués amb urgència el breu de segregació, ja que el considerava per
judicial per al país i per a la mateixa ciutat. 

El 1568, Felip II aconseguia que les pohlacions de la Vall d 'Aran que 
encara depenien del bisbat de Comenge s'incorporessin al d'Urgell. Les raons 
eren obvies: no convenia que depenguessin d 'un bishat de França, a part del 
perill constant cie penetració d 'hugonots incontrolats. 

Per acabar, Elna, desvinculada ja de Narbona , el 1573 va aconseguir 
dependre de la metropolitana tarraconense, igual que les altres diòcesis cata
lanes23. 

Conclusió 

Les pretensions cie Manresa van tornar a fracassar. En el pla general de 
modificacions i fundacions de diòcesis, Manresa no va tenir l'èxit que altres 
ciutats van aconseguir. I, tanmateix, poques ciutats hi ha a Catalunya (i àdhuc 
a Espanya) que hagin fet tants esforços i tants mèrits per esdevenir seu d 'un 
bishat. Al segle XVI, Solsona va guanyar-li la seu. L'oposició de Vic i de 
Girona va tornar a frustrar les seves expectatives al segle XVIJ24. 

23. Cf. MA NSll.l.A , La reor¡.¡anizaci<ín eclesiastica .. ., 195-197. El bisbat d 'Elna es va separar cie 
Narbona el 1511 i de penia directament de la Santa Seu , fins que pogué incorporar-se a la 
Tarraconense en temps del bisbe Pere Múrtir Coma 0 569-78). 

24. La de Manresa va ser una pretensi(J en solitari; una aspiraci(J de la ciutat que va trobar 
oposició arreu i especialment a les dic'icesis ex istents . No va comptar amb cap dels bisbats afec
tats , ni va consultar-los . Potser Barbastre va esmerçar encarn més energi!"s i més tossuderia que 
Manresa i, tot i ser una ciutat més petita i menys cèntrica, va aconseguir el seu bisbat. En tots 
aquests casos, les poblacions presentaven arguments d 'ordre geogrMic i pastoral , però no deixa
ven de recórrer també a la wposada existència d 'una antiga seu episcopal, ordinàriament sense 
cap base histc'irica. 
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Introducció 

PRIMERA APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA 
DE L'ESGLÉSIA A LA COMARCA DEL MONTSIÀ: 
EL CAS DE MASDENVERGE I SANTA BÀRBARA 

(1833-1840) 

]uan Domingo Famós i Miró 
Mª Asunción Ferré i Vives 

Joan Carles Lleixà i Caballé 
Mª josé Roda i Sanz 

La quasi total absència d 'estudis monogràfics i d'una acurada investigació 
històrica a l'entorn de la història de la comarca del Montsià, especialment pel 
que fa a poblets i parròquies pçtits, ens ha portat a iniciar un coneixement de 
les fonts fins ara desconegudes dels arxius de Masdenverge i Santa Bàrbara. 

Els anys estudiats corresponen al període 1833-1840 i coincideixen amb la 
primera guerra carlista durant la qual aquestes terres foren primeres protago
nistes. Són set anys de guerra continuada que afectà tots els habitants i 
pobles de les nostres contrades i de la qual ha quedat un reduït testimoni en 
els arxius de les nostres parròquies. 

L'elecció d'aquests dos pobles no ha estat feta a l'atzar. Hem estat investi
gant en altres arxius però la seva documentació era molt actual, ja que a la 
majoria de les parròquies es cremaren els documents durant la guerra civil; 
aquest fet ens va fer decidir per les parròquies de Masdenverge i Santa 
Bàrbara, que eren les que conservaven una informació més antiga. 

Hem dit que aquesta és una primera aproximació a la història de l'església 
a la comarca del Montsià, i diem primera perquè pot anar seguida d'altres 
estudis posteriors, però també diem primera perquè el nostre és el primer 
petit estudi d'aquest tipus que realitzem i la veritat és que no hauria estat 
possible sense l'ajut del doctor Josep Mª Sabaté (professor de la Universitat 
Rovira i Virgili) i l'apreciable col.laboració dels rectors de les comunitats 
parroquials de Masdenverge i Santa Bàrbara: mossens Alhett Gasulla i ]osé 
Joaquín Tena Millan, respectivament. A tots tres, moltes gràcies. 
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Descripció fisica dels Llibres 

MASDENVERGE 

Hi ha dos llibres, l'un de baptismes i l'altre de defuncions. "El llihre de bap
tismes' mesura 21 cm d'ample x 31,5 cm de llarg. Les cobertes són fetes de 
cartró, folrades de paper encerat i està lligat amb dues cintes de roba. És 
escrit en lletra gòtica tant la portada com l'interior. Al llom porta la inscripció 
"Baptismes de 1815 a 1851" i aquest és el llibre B.l; consta de 220 fulls, més 
un índex de 13 fulls. El primer full comença l'any 1876 com un afegit, per a 
després continuar el que és la veritable presentació del llibre, amb un text 
escrit en el qual es fa referència al bisbe de Tortosa, Ilmo. Sr. D. Manuel Ros 
de Medrano i el seu primer vicari coadjunt mossèn Josep Antonio Sogues, 
patrimonista de Traiguera. 

El primer baptisme consignat és del 22 de setembre de 1815, que és el de 
Mauricio Salvador Tomas. El darrer correspon al de Mª Cinta Accencia, el dia 
11 d'octubre de 1851. 

El primer baptisme de l'any 1833, començament del període estudiat, cons
ta en el full núm. 75 i és el de Pablo Accensi, el 15 de gener, i fou a càrrec de 
mossèn Vicente Aleyxandri. El darrer de l'any 1840 és en ell full núm. 130, 
correspon a José Espuny i data del 15 de desembre. 

Els diferents vicaris que signen els documents baptismals durant el període 
comprès entre 1833-1840 són els següents: Vicente Aleyxandri, Josep Pla, 
Vicente Climent, Joaquín Figueres, Ramón Montrós, Francisca Tolós i Miquel 
Vidal. 

"El Llibre de Defuncions" físicament presenta gairebé les mateixes característi
ques que el Llibre cie baptismes. Mesura 21 cm d'ample x 31,5 cm de llarg. 
Les cobertes també són fetes de cartró i folrades cie paper encerat; és lligat 
amb dues cintes cie roba. Tant la portada com l'interior són escrits en lletra 
gòtica. Aquest llibre, al llom té, una inscripció il.legible seguit dels nombres I i 
II. També hi ha inscrit "Defuncions cie 1815 a 1851". Aquest és el llibre D. En 
la portada diu el que segueix: "Libra de Difuntos que empieza el clía 7 de 
octubre y concluye el día 4 de mayo cie 1930. Libra 2Q cie Difuntos que 
empieza el clía 18 de enero cie 1839 y concluye el día 8 de septiembre de 
1851". 

Consta del llibre primer, que va cies del full núm. l fins al núm. 48, més 
un índex ("de los escritos en este quaderna") de 7 fulls. Inclou també un text 
que fa referència a la "Santa visita del Ilmo . Sr. D. Joseph Adell padrina de los 
confirmaclos'', cie 3 fulls. També hi ha la "Santa visita que hizo el Ilmo. Sr. D. 
Víctor Damian Saez, dignísimo Obispo cie Tortosa el 13 cie mayo del año 
1830", de 3 fulls. A més a més, hi ha 2 fulls amb casaments i després comença 

296 



PHTMF.HA APHOXIMACIÓ A LA HISTÓHIA DE L'ESGLÉSIA 3 

el llibre segon, que és de l'any 1839. Comença en el full núm. l i arriba fins 
al full núm. 43, després hi ha un full en blanc i a continuació un índex de 
l'any 1839 fins al 1851, de 7 fulls. 

La primera defunció del Llibre Primer és la del 7 d'octubre de 1815 i fou la 
de Josep Llasat. La darrera fou la de la pàrvula Josefa Ferre 1'11 d'abril de 
1838. 

La primera defunció del llibre segon és la cie Joaquina Barbera (pàrvula) i 
data del 18 cie gener cie 1838. La darrera defunció data del dia .8 de setembre 
de 1851 i correspon a Josep Roget. 

Pel que fa al període estudiat, la primera defunció de l'any 1833 fou la de 
Francisca Roig el dia 5 de febrer i la darrera defunció de l'any 1840 correspon 
a José Tomas, el dia 8 de desembre; aquest consta com a albat. 

Els diferents vicaris que signen els documents de defuncions durant el 
període comprès entre 1833-1840, a Masdenverge, són els següents: Vicente 
Aleyxandre, Josep Pla, Ramón Montrós, Francisca Tolós, Miguel Vidal i 
Antonio Sogues. Aquests consten en el llibre segon. Recordem que el llibre 
primer és fins a l'any 1838 i el llibre segon comprèn des de 1839 fins a 1851. 

SANTA BÀRBARA 

El municipi de Santa Bàrbara té un llibre únic per a baptismes i defun
cions, les mesures del qual són 24 cm d'ample x 35 cm cie llarg. Les cobertes 
són fetes de ca1tró, folrades amb tela de color negre. Al llom, i fet amb lletra 
d 'impremta daurada, hi ha inscrit a la part superior "Parròquia de Santa 
Bàrbara" i, a la part inferior, "Registro de Bautizados , de Matrimonios y 
Defunciones". A la part més inferior hi ha el nom d'un prevere ".José Arasa 
Preo.". 

En el primer full ens diu que aquest llibre el va fer l'any 1913 el prevere 
.José Arasa Barbera. Al començament del llibre, del full núm. 5 al full núm. 19 
hi trobem ''tmas notas históricas". En els fulls núm. 20 i 21 , "los ascendientes 
del presbítero D. José Arasa Barbera". A partir del full núm. 22 comencen "los 
Bautizados" per ordre alfabètic, començant per la lletra A i fins al full núm. 
459. A partir del full núm. 461 comencen els matrimonis i és escrit fins al 
núm. 567; després hi ha fulls en blanc fins en el full núm. 580. 

Les defuncions comencen en el full núm. 581 i acaben al núm. 704. 
El primer baptisme de l'any 1833 correspon a .José Marcelina Espuny 

Figueres en el full núm. 178. El darrer cie l'any 1840 és el de .José .Juan 
.Joaquín Cid, en el full núm. 116. 

Les defuncions de l'any 1833 comencen el 14 de gener i la primera és la 
de Teresa Arasa Clua en el full núm. 582 i la darrera és en el full núm. 638 i 
pertany a Vicenta Gimeno Ferré, el dia 22 de desembre de 1840. 

Aquest llibre és una transcripció feta per l'anomenat prevere José Arasa 
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Barbera l'any 1913 i abraça des de l'any 1815 fins al 1931. No apareixen els 
noms dels capellans que signaren els documents originals. 
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PETITA MOSTRA DELS LLIBRES UTILITZATS 
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Full del llibre cie baptismes - Masdenverge 
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Full del llibre de naixements - Masdenverge 
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El poblament a les parròquies de Masdenverge i Santa Bàrbara 

El període estudiat, 1833-1840, correspon a l'època de la primera guerra 
carlina. En aquesta primera meitat de segle, superats ja els efectes negatius de 
la guerra del Francès, l'evolucó demogràfica general tendeix a l'alça. 

Les causes d 'aquest augment poden ser degudes a una millora de les con
dicions sanitàries, com podria ser la introducció de la vacuna contra la pigota. 
Una altra causa, segons diuen els historiadors com Jordi Nadal, és que els 
casaments eren més freqüents i la fecunditat més elevada, ja que hi ha un 
canvi en la manera de pensar de la gent; sembla ser que ara ja no es mira 
l'origen social i s'accepten casaments entre gent més desigual socialment par
lant. Segons diuen, la guerra del Francès va influir positivament en aquest 
canvi de perspectives socials, va trencar una mica les antipaties locals, ohsta
cle que abans era insuperahle per a la unió de les famílies. 

Ohservant les dades de la població de Masdenverge veiem com destaca el 
màxim assolit l'any 1835 amb 47 naixements, dels quals 22 foren homes i 25 
dones. L'any 1840 també s'arriba a una xifra prou impo1tant de naixements, 44 
en total, 23 dels quals són homes i 21 dones. Això podria ser una conseqüèn
cia de l'acabament de la guerra carlina: els homes tornen a casa i la situació 
del país es normalitza. 

A la pohlació de Santa Bàrbara el màxim de naixements s'aconsegueix 
l'any 1837 amh 75, 40 dels quals són dones i 35 homes. Aquest màxim desta
ca molt perquè es troba enmig de dos anys amh un nombre de naixements 
molt haix. La tendència a l'alça del final del període estudiat també s'observa 
en la població de Santa Bàrbara, on hi ha una recuperació després de la forta 
devallada de l'any 1838. 

Una causa de l'augment poblacional la trohem en la baixada de la mortali
tat. A Masdenverge, el mínim de defuncions produïdes durant aquest període 
(1833-1840) es dóna l'any 1838 amb 14 defuncions, 4 de les quals són homes, 
2 són dones i 8 són albats (morts menors de 7 anys, també anomenats, en els 
llibres consultats, "parvulos"). 

A la parròquia de Santa Bàrbara, el mínim d'òhits es produeix l'any 1839 
amh 14 defuncions. 

Tot i que la població anà augmentant de mica en mica i el creixement 
vegetatiu sempre fou positiu, no podem dir que la població de les nostres 
terres tingués un creixement espectacular. Hem de tenir en compte que, 
segons la Relación de Vicent de Frígola, manada fer en 1819, dóna 10.000 
habitants per al Montsià i l'any 1830 es comptabilitzen 10.694 habitants. 

Diverses causes condicionaren una mortalitat bastant elevada, especial
ment la fam, la pesta i la guerra. èom tots sabem, aquest període que estu
diem comprèn uns anys molt difícils tant per a Catalunya, en general, com per 
a les nostres terres en particular. En la dècada dels 30 va aparèixer novament 
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la guerra, les lluites entre carlins i liberals foren devastadores, tant pel nom
bre de gent que morí en el conflicte com per les conseqüències econòmiques 
derivades d'una guerra (camps sense conrear, l'escassesa d'homes per a tre
ballar paralitzà la producció agrícola; a més, !és freqüents requises d'animals 
cie càrrega i de ramats privaren l'agricultura de la principal font de treball ani
mal i dels únics adobs que s'empraven). De tot això es desprèn una carestia 
dels productes que fa que l'alimentació sigui més deficient i, per tant, hi hagi 
una major exposició a les malalties contagioses. 

Una cie les malalties més importants féu aparició l'any 1834; es tracta cie 
l'epidèmia de còlera que per primera vegada atacava la península ibèrica i 
que afect la major part de les poblacions del Montsià. 

La climatologia també juga un paper important. L'any 1829 una forta gela
da comportà una mala collita i l'any 1838 fou la forta sequera la que minvà la 
recol.lecció de fmits. Això motivà un alt preu de les subsistències que afectà 
de forma negativa l'alimentació. 

L'índex més alt cie mortalitat el trobem a Masdenverge els anys 1835 i 
1836 amb 28 defuncions. L'any 35, 14 dels morts foren albats, 4 homes i 10 
clones; l'any 36, 19 foren albats, 4 homes i el nombre cie clones mortes fou cie 
5. El nombre màxim cie defuncions a Santa Bàrbara es registra l'any 1834 amb 
42 òbits, 22 dels qua foren homes, 16 dones i 4 albats. D'aquestes xifres es 
desprèn un alt grau cie mortalitat infantil; hem de tenir en compte que, en 
èpoques dolentes, la crisi sempre comença afectant el més dèbil i, en aquest 
cas, els més febles eren els infants. 

Aquest elevat nombre cie mortalitat infantil assoleix, durant aquest perío
de, la xifra de 96 morts d'un total de 174 a Masdenverge, la qual cosa repre
senta un 55,77%. 

A la població de Santa Bàrbara, aquest fet no es veu reflectit perquè els 
arxius que es conserven són diferents als cie Masdenverge. En el llibre de 
Masdenverge queda clarament anotat si el difunt és adult o albat; en el llibre 
de Santa Bàrbara, en canvi, com que es tracta d'una transcripció, només hem 
pogut constatar com a albats els qui van néixer i morir dins el període estu
diat, mentre que tots aquells nens nascuts en anys anteriors al 1833 i morts 
dintre el període 1833-1840 i que per edat haurien d'ésser considerats albats, 
no es veuen reflectits com a pàrvuls i, en canvi; se'ls comptabilitza com a 
adults. L'índex cie mortalitat infantil a Santa Bàrbara és del 16,25%; o sigui, 
d'un total cie 203 defuncions, en el període 1833-1840, 33 són considerats 
albats. Es dóna el cas que l'any 1838 no morí cap xiquet. Com queda clar, la 
diferència entre Masdenverge, amb un 55,17%, és notòria. 

Un altre factor que també influeix en el poc augment cie la població és la 
disminució de la fecunditat ,com a conseqüència dels factors negatius esmen
tats anteriorment, sobretot per la guerra que desfà matrimonis i separa possi
bles parelles. 
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La cota mínima de baptismes a Masdenverge s'assoleix l'any 1836 amb 29 
naixements, 13 dels quals foren homes i 16 dones. A Santa Bàrbara, l'any amb 
el menor nombre de naixements és el 1835, amb 48, que es repa1teixen en 21 
xiquets i 27 xiquetes. Moltes vegades la baixa fecunditat va lligada a una mor
talitat infantil reduïda (segons Jordi Nadal), però això, a les nostres terres, en 
aquesta època encara no passava, ja que la mortalitat infantil era bastant ele
vada. La baixa fecunditat podem atribuir-la a la guerra que durant aquests 
anys era intensa en aquestes terres considerades com a zones de pas de nom
brosos exèrcits. 

Tal com hem dit abans, el creixement vegetatiu en aquests pobles sempre 
ha estat positiu. El punt mínim de creixement el té Masdenverge l'any 1836, 
on naixen 29 persones i en moren 28, 19 de les quals eren xiquets; per tant, 
tenim un creixement vegetatiu d'una persona. En aquest any es donen dos 
factors negatius molt importants: mor molta gent, però, a més, és l'any que 
registra el nombre més baix de naixements. 

A Santa Bàrbara no trobem un cas tan extrem. El creixement vegetatiu més 
baix correspon a l'any 1834, amb 16 persones, motivat per un elevat nombre 
de defuncions, concretament 42, però que va acompanyat del nombre més 
reduït de naixements, com ens trobavem a Masdenverge. 

Hem volgut establir una comparació entre els dos muncicipis estudiats i la 
resta de la comarca del Montsià. Donat que el primer cens oficial data de l'any 
1857, ens ha estat bastant difícil aconseguir les dades poblacionals del període 
1833-1840. Les xifres més aproximades són les de l'any 1830 i les del cens de 
1842, i com que els anys estudiats per nosaltres es troben compresos entre 
aquestes dues dates, són aquests els censos que hem agafat com a punt de 
referència. 

L'any 1830, el Montsià comptava amb una població de 10.682 h . i en el 
1842 aquesta xifra havia augmentat a 17.523 h. ; això representa un creixement 
vegetatiu de 6.841 persones, o sigui hi ha un augment del 64,04%. Si compa
rem aquestes dades amb les de Santa Bàrbara observem que l'augment és bas
tant més baix, exactament d 'un 41,6%, ja que dels 918 habitants que hi havia 
l'any 1830 es va passar a 1.300 persones l'any 1842. 

La població de Masdenverge l'hem trobada lligada a la de Godall. Entre els 
dos pobles es comptabilitzaven l'any 1830, 810 persones que es convertiren 
l'any 1842 en 1.276, la qual cosa dóna un augment del 57,53%, xifra que es 
troba més propera a la mitjana de la comarca del Montsià. 

Una causa que podria explicar el baix augment poblacional, comparat amb 
la resta de la comarca, podria ser que els dos pobles estudiats no tenien cap 
tipus de fortificació i, com que aquests anys eren de lluites constants, podia 
passar que molta gent marxés a llocs més segurs. Amposta, que en aquests 
temps es trobava emmurallada, sofrí un augment de població del 60,65%. 

307 



PHIMEHA APHOXTMACTÓ A LA HTSTÓHIA DE L'F.SGLÉSTA 14 

GRÀFIQUES DEL CREIXEMENT VEGETATIU 
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QUADRES DEL CREIXEMENT VEGETATIU 
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Defuncions a Santa Bàrbara. 1833 - 1840 

ANYS ALBATS HOMES DONES TOTAL 

1833 7 10 14 31 

1834 4 22 16 42 

1835 3 11 11 25 

1836 7 11 10 28 

1837 6 3 7 16 

1838 o 11 9 20 

1839 l 7 6 14 

1840 5 5 17 27 
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Defuncions aMasdenverge. 1833- 1840 

ANYS ALBATS HOMES DONES TOTAL 

1833 9 7 6 22 

1834 16 4 7 27 

1835 14 4 10 28 

1836 19 4 5 28 

1837 9 5 4 18 

1838 8 4 2 14 

1839 8 5 2 15 

1840 13 6 3 22 
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Baptismes a Santa Bàrbara. 1833 - 1840 

ANYS HOMES DONES TOTAL 

1833 31 28 59 

1834 29 29 58 

1835 21 27 48 

1836 26 29 55 

1837 35 40 75 

1838 20 30 50 

1839 30 24 54 

1840 30 28 58 
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Baptismes aMasdenverge. 1833- 1840 

ANYS HOMES DONES TOTAL 

1833 16 17 33 

1834 20 15 35 

1835 22 25 47 

1836 13 16 29 

1837 24 16 40 

1838 21 17 38 

1839 20 15 35 

1840 23 21 44 
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L'església de Santa Bàrbara durant el període 1833-1840 

L'església de Santa Bàrbara ha sofert diferents canvis des que fou fundada 
la primera capella fins als nostres dies. En un principi es construí una petita 
capella què fou insuficient per al nombre de gent que hi acudia i per això 
s'edifica, anys després, l'antiga església parroquial de Santa Bàrbara que era 
la que hi havia durant el període que nosaltres estudiem, és a dir, durant 
1833 i 1840. 

A partir de la seva existència i fins a la meitat del segle XIX, podem distin
gir dos moments claus en la construcció de l'església de Santa Bàrbara. 

a) Construcció de l'ermita o capella de Santa Bàrhara 
Fou construïda per iniciativa d'alguns veïns de Tortosa que passaven part 

de l'any a la Plana treballant les terres de les seves finques. 
José Cid Arasa, consort d'Antònia Beltri, va donar el terreny necessari per 

a edificar la capella. Aquesta fou dedicada a la gloriosa verge màrtir Santa 
Bàrbara, defensora de tempestes, llamps i pedregades, les quals, segons diu 
la tradició, eren molt freqüents en aquests indrets. Al costat de la capella 
varen edificar una petita casa per al capellà, que els diumenges i dies de festa 
hi anava a celebrar la santa missa. No es pot concretar l'any exacte que foren 
construïts els dos edificis, però creiem que fou a mitjans del segle XVIII, ja 
que consta que, amb autorització del capellà de la Galera, el dia 17 d'abril de 
1763, es va celebrar a la capella de Santa Bàrbara, el matrimoni d'Antonio 
Belaguer Monllau i de Raimunda Albiol Tomis. Abans d'aquesta data no s'ha 
trobat cap partida sacramental. 

Aquesta capella i la casa que tenia adossada van formar una sola peça i es 
feia servir com a abadia. Cap a l'any 1848 aquest lloc es va destinar per a 
escoles. Anys més tard, els dies 28 i 29 d'abril de 1881, l'alcalde D. Antonio 
Ferré Balada va disposar que la casa fos enderrocada. 

b) Antiga Església Parroquial de Santa Bàrhara 
A principis del segle XIX, la petita capèlla construïda no era suficient per a 

la nombrosa gent que hi acudia i, llavors, animats pel religiós franciscà Fr. 
Lorenzo Curto del convent de Jesús, es va acordar entre tots els veïns de 
fer-ne una de més gran. 

El terreny necessari el va clonar el pagès Agustín Ferré Mauri (àlies lo 
Carrové). Una vegada acabats els plànols de l'església (tenia una llargada cie 
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25 metres per 12 metres d'amplada), es va començar l'edifici cap al 1808. Tot i 
que eren uns moments molt difícils -molta gent es trobava lluitant amb els 
francesos i, per tant, l'agricultura, la principal font de riquesa, restava molt 
abandonada-, l'obra es va finalitzar cap a l'any 1814. 

L'edifici constava d'una sola nau amb tres capelles, tenia un prebisteri i 
una petita sagristia. Enfront de l'altar major hi havia la porta d'entrada que 
clonava a la plaça. A la part cie dalt cie la porta hi havia el cor, on cabien 150 
homes. 

Fou també durant aquests anys quan es nomenà un coadjutor. Escoltada 
l'opinió cie D. Peclro Bernac!, rector cie la Galera, i vist el dictament del capítol 
cie la catedral de To1tosa, en ofici del 21 cie juliol de 1815, el bisbe D. Manuel 
Ros cie Meclrano va decretar que a partir del dia l d'agost del mateix any "se 
nombrase un coadjuntor para que tenienclo residencia fija en la casa inmedia
ta a la iglésia de las PlanfS de Santa Bàrbara, administrase a sus moraclores los 
Santos Sacrarnentos". Llavors es va crear una Vicaria Mutual mentre visqués el 
rector de la Galera; una vegada mort aquest últim, Santa Bàrbara passaria a 
ser vicaria perpètua. Això va comportar moltes disputes, perquè en morir D. 
Peclro Bernad, el seu successor D. Mariana Manuel, l'any 1824, es va oposar a 
complir la clàusula abans comentada. Això provocà disputes entre els dos 
municipis que a nivell civil tampoc, tenien bones relacions, ja que els habi
tants de Santa Bàrbara no volien dependre de la Galera. El seu conflicte civil 
es resolgué l'any 1828 quan es van separar els clos municipis. El problema 
eclesiàstic no troba solució fins al 14 de maig de 1845 quan la reina va expe
dir una reial ordre mitjançant la qual declarava "Vicaria perpètua la Natural de 
Santa Bàrbara". 

Aquesta és la situació en què es trobava l'església de Santa Bàrbara a mei
tat del segle XJX. Però aquí no es va acabar tot: aquesta església, construïda 
durant la guerra del Francès, fou substituïda anys després per una nova edifi
cació que va sofrir moltes calamitats (els va caure quan la construïen) fins que 
fou acabada pel febrer de l'any 1903. 

Els cementiris de la parròquia de Santa Bàrbara 

Per la seva estreta relació amb l'església, hem cregut convenient explicar 
les diferents ubicacions dels cementiris de Santa Bàrbara. 

Quan es va edificar l'antiga església de Santa Bàrbara l'any 1815, es va 
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construir al costat de la mateixa un cementiri en el qual, tot i que no sabem 
la data de la seva benedicció, sí que consta que el 27 d 'agost de 1815 fou 
e nterrat Adrian Codorniu . 

Anys més tard , en 1832, es va projectar un nou cementiri situat fora del 
nucli poblacional en uns terrenys de Cristòbal Arasa i Juana Abelló ubicats a 
la part est de la població, camí de Masdenverge. Previ permís diocesà, fou 
beneït el 18 de setembre de 1832 i inagurat el 2 de novembre del mateix any, 
quan es donà sepultura a Miguela Martí Vila. 

Cinquanta-dos anys més tard van haver de canviar-lo novament de lloc, 
ja que es quedava petit i amenaçava una gran epidèmia de còlera que es 
desenvolupà l'any 1885. 

Cronologia dels rectors de Santa Bàrbara (1833-1840) 

- D. joaquín Figueres Gil. Fou rector cie 1832 a 1834. Va néixer a Alcanar 
el 13 de febrer de 1799. Va prendre possessió el 4 de setembre de 1832; hi 
estigué fins al 7 desembre de l'any 1834. 
- D. Salvador Pont. Fou rector a partir del desembre de 1834 i fins al mes 
de setembre de 1835. 
- D. Vicente Climent. Des de l'any 1835 fins al 1840. 

Algunes consideracions sobre la parròquia de Masdenverge 

En aquest apartat hem intentat de fer un resum de les coses que més ens 
han cridat l'atenció en les diferents patticles baptismals o de defuncions. 

ACTES BAPTISMALS 

- 24 de gener de 1833: va néixer la xiqueta josefa Miró, d'avis materns clesco 
neguts i, segons havia escrit el capellà, en una nota a part, ens diu que "la 
nena havia estat batejada pel pare però el capellà tenia dubtes sobre 
l'eKecució del sagrament i la va voler tornar a batejar". 

- 5 de.fèhrer de 1834: van néixer dues bessones, Agueda i Joaquima 
Fontanet. 

- 3 0 de novembre de 1835 .José Gisbert és batejat per la seva madrina (Rosa 
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Cavaller), ja que el nen morí en el mateix moment de néixer. 
- 26 de.funy de 1837: es batejaren els bessons Francisca i joaquín 

Valldepérez, fills de Francisca Valldepérez i Francisca Roig, que morí com 
a conseqüència del part. 

- 18 de juny de 1837: van néixer bessons, Francisca i Jaume Fontanet, fills de 
Francisca Fontanet i josefa Gisbert. 

- 12 de novembre de 183 7: es va batejar un nen, Francisca Vicente Barberà, 
del qual es desconeixien els avis materns. 

- 6 dejuliol de 1838: ]osé Sola fou batejat pe..r la padrina Agustina Fontanet, a 
causa de l'estat crític del xiquet. 

- 29 de setembre de 1839 va néixer un nen anomenat Pasqual Peris, fill de 
Pasqual Peris, soldat solter i d'Esperanza Sanahuja, vídua de la Granadella. 

- 22 de gener de 1840. foren batejats els bessons Francisca i Bàrbara Royo, 
fills de Carlos Royo i de Tomasa Domingo. 

ACTES DE DEFUNCIONS 

Observant les partides de defuncions de la parròquia de Masdenverge, ens 
han cridat l'atenció els següents aspectes: 

- Testaments 

En totes les partides estudiades (període 1833-1840), quan es fa l'acta de 
defunció d'un adult es remarca si ha fet testament o no i, en cas afirmatiu, és 
gairebé sempre el capellà el qui actua com a notari. Sols hem trobat dues per
sones que tenien el testament en mans de Mariana Montserrat, "escribano de 
Tortosa'" . 

En total hi ha 30 adults que formalitzaren e l seu testament; tenint en 
compte que moriren durant aquest període 78 adults , podem dir que un 
38,46% de persones testaven abans de morir. 

- Morts en acció de campanya 

Tenint en compte que e ls anys estudiats, 1833-1840, comprenen el període 
en el qual se sofrí la primera guerra carlina, hem intentat esbrinar quants 
quins eren els difunts morts en acció de campanya. Hem trobat els següents: 
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5 cie juliol cie 1837 : morí Ramón A.rasa 
17 d'octubre cie 1839: morí justo Massó Bayarri 
19 cie març cie 1840 : morí Pasqual Peris 
30 d'abril cie 1840 : morí Francisca Barbera 

- Personatges "notahles" de la pohlació de Masdenverge 

30 

- El 28 cie setembre cie 1833 morí la xiqueta Agustina Pons, filla cie 
Bautista Pons, mestre cie primeres lletres. 

- El 23 cie setembre cie 1836 morí el vicari cie la parròquia cie 
Masdenverge Mn. josé Pla, natural del poble cie Traiguera. Va rebre els sagra
ments, va fer testament i va deixar per al bé cie la seva ànima 100 lliures. Li 
clonà sepultura el regent Ramón Montrós. 

- Nens de pares desconeguts 

- El 17 cie juliol cie 1840 morí la nena Mariana cie Ventura, "hija cie paclres 
incógnitos". 

- Donacions qu esfeien per al hé de l 'ànima 

Era bastant corrent que, quan una persona moria, els seus familiars clotes
sin la seva ànima amb una quantitat cie diners o amb lliures cie plata; algunes 
vegades ho feien els mateixos difunts abans cie morir. Hem trobat un total cie 
49 persones que havien pagat per a aconseguir el "bien del alma". D'aquests, 
la majoria són persones adultes però, hi ha algun pàrvul l'ànima del qual els 
seus pares també van clotar amb diners. 

324 



EL BENEFICIO PERSONADO: UN INSTRUMENTO 
DE PROMOCIÓN ENTRE EL CLERO SECULAR (S. XVII) 

Pedra Fatjo Gomez 

Es mi intención exponer en las paginas que siguen un primera y provisio
nal acercamiento a la figura del beneficio personada en la Cataluña del sigla 
XVII. La realización del presente estudio ha pa1tido de los personados erigi
dos en la catedral de Barcelona entre los años de 1610 y 1699, lo que ha per
mitido identificar un total de 570 personados, de los que en 363 casos ha sida 
factible consultar la documentación fundacional y en una cifra variable pern 
que valoro como representativa, según las preguntas planteadas en cada 
momento, se ha !agrado reconstruir su respectiva historial. La comunicación 
se ordena en torno a una introducción jurídica-institucional, seguida de una 
exposición sintética sobre el contenido socio-económico del personada y 
sobre los actores de la red beneficial de que formaba parte, para finalizar con 
unas breves reflexiones acerca de las funciones jugadas por este tipa de 
beneficio así como una invitación al replantemiento de nuestras concepciones 
sobre los beneficios eclesiasticos en la Cataluña moderna. 

El personado. Aproximación a su definición 

Inspirandome en la perspectiva que aporta el derecho canónico, el benefi
cio personal o personada vendría caracterizado por los siguientes elementos 
basicos: beneficio instituido con rentas estables, con intervención de la autori
dad episcopal, en favor de una o mas personas y que tras ser obtenido por 
una de ellas, podra cesar como tal beneficio y devenir en una obra pía según 
los deseos del fundador; no es un beneficio perpetuo pern sí tiene el caràcter 
de beneficio eclesiastico dada su dotación estable y la intervención episcopal 
en su constitución l. 

l. "Personatus, seu beneficium personale dicitur etiam illud quocl instituitur ex reclditibus cer
tis et stabilihus auctoritate episcopi in favorem alicuius personae, quae sola, vel alii duo, aut tres 
iuxta voluntatem fundantis , obtineant illud, et postmodum cesse! heneficium, et illi redditus in 
alia opera pia conve1tantur iuxta mente m ipsius. Haec be neficia non sunt de iure communi, cum 
non sint perpetua , sed ah eo iure exorbitantia. At ecclesiastica sunt, cum auctoritas episcopi 
requiratur, et fundentur in bonís stabilihus ... ", en L. fEllllAIUS, Bihliotheca Jurídica , Canonica, 
Mura/is, TheoloRica, Roma 1885, (l" ed. 1746), 548; parece ser que se trataha de un beneficio 
eclesiústico peculiar de la província Tarrdconense. Sobre la figura del beneficio eclesiústico en 
general, MANUEi. Trn1 11-:1., Vocahulario hasico de la Historia de la lRlesia, Barcelona 1993, 19-31. 
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Sin embargo y dada la inevitable visión formalista que nos proporciona el 
derecho, se hace necesario dirigirse a las fuentes primarias conservadas2, para 
mejor iluminar el contenido social de que se reviste. Reproduzco parcialmente 
a continuación un ejemplo de constitución de un personado3: 

"Ego Bernardus Comerma Loci Santi Quirsi de Besora .. .Instituta, Erigo et 
fundo unum personatum seu personali benefitium sub inve. Sti. Casimiri in 
Capella Omnium Sanctorum Claustris Sedis Barn, quem seu quod obtineri 
volo facta mihi prius per Illmu et Rmu Archiepu Barn ... Volo etiam ordino et 
dispongo quod ego, et ulteriores possessores praedicti personatus possim et 
possint renuntiare et resignare in manibus et posse legitimi superioris pure, 
libere et simpliciter vel ex causa permutationis cum persona habili quodcum
que titulum Ecclesiasticum obtinete in qualibet Eccla. institutum qui ocasione 
dicti personatus non teneatur ad aliquod servitium seu obligationem. Volo et 
ordino quod secundis vel ulteriores dicti personatus obtentores possit et pos
sint dictum personatum et eius dotationem tam in titum quam in partem com
mutare et convertere in illas pias causas qua sibi magis placerint aut cum 
Instro. publico aut cum suo ultimo et valido Testo. dummodo cum dicta pia 
causa erigantur teneatur possessor personatus preadictiürdinarium Barn cer
tiorare ut dicta pia Causa institutionis videicet Missarum Aniversariorum pue
llarum Pauperui11 Maritandarum ... Vull que las rendas infrascriptas del pnt per
sonat sien convertides y aplicadas en la celebracio de tants aniversaris quants 
sen poran celebrar en la Iglesia Parroquial de S. Quirse de Basara Bisbat de 
Vich, per la anima del Rnt Jaume Oliar pre y dels qui ell te obligacio de pre
gar a Deu Volent que per dits aniversaris y cada un de aquells se distribuesca 
lo que sia menester segons la charitat ordinaria en tot temps sera, entenet que 

2. Debido a la limitada extensión de esta comunicación, he optado por concentrar en una 
sola nota toclas las referencias documentales a partir de las cuales se ha construido la clescripción 
y an{disis del personado: Archivo Diocesana de Barcelona , Cu ito, Patrimonios , l{egistra 
Dotaliarum, Vols. 9 a 14, que cubre el período de 1573 a 1698, Nomhramientos y Gracias, Llibres 
de Colacions, Vols. 109 a 128 y 224 a 230, que abarcan de 1609 a 1706 y del Archivo Capitular 
de Barcelona, Capítol cie la Catedral , Secretaría , Llibre de Colacions 1652-1699. Para una citación 
exahustiva de estas fuentes , vdse: P. FATIO, tï sistema hem!ficial de la catedral de Barcelona en 
el siglo XVII (1632-1706), 1985, (Texto mecanografiado, inédito) 186-191 ; esta comunicación 
constituye una amplbción de la tem~1tica de dicho trabajo a la vez que se limita a la problemútica 
específica del personado, dejando de lado los beneficios y capellanías perpetuas. 

3. ADB, Hegistra Dotaliarum, Vol. 12 (1673-81) , ff. l 5v-1 6v. Cito textualmente sin corrección 
alguna. Hay que señalar tamhién que conforme trnnscurre la centuria , y en especial desde la 
déc:tda de 1660, las instituciones de personados van simplificando el contenido de su redacción, 
sobre todo en la línea de no especificar ninguna obra pía, limitandose a dejar plena libertad de 
elección a cualquiera de los futuros obtentores del persof.lado en cuestión . Da la impresión que 
esta creciente tenclencia a abreviar la formu lación pudiern indicar una progresiva generalización 
del uso del personado en la sociedad catalana con respecto a tiempos anteriores. 
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la pnt institucio no tinga !loch sino en cas que algun de dits possessors de dit 
personat non fasse altra nova disposicio, per lo qual ab la pnt institucio li 
dono plena facultat... " 

En resumen, las características dignas de destacar del personado se sinteti
zarían en: 

1.- Habitualmente el fundador del beneficio acostumbra a ser su primer 
obtentor; de no ser así se indica de forma expresa. En ocasiones se llegan a 
citar los futuros segundos y terceros beneficiados. 2.- El número de benefi
ciados y por tanto la duración del personada como beneficio eclesiastico, no 
suelen ser fijados por el fundador, aunque en la gran mayoría de los casos se 
limita a dos o tres obtentores. 3.- La decisión respecto al momento y el 
caracter de la conversión en obra pía es dejada en manos del último obten
tor, incluyendo el derecho a alterar la originariamente prevista por el funda
dor. 4.- Los detentadores de estos personados no tienen obligación alguna 
que prestar en la iglesia en la que se hubiesen instituido. 5.- Se reconoce 
explícitamente el derecho de los obtentores, inclusa el primero de ellos, a 
permutaria libremente por cualquier otro beneficio eclesiastico y en cualquier 
iglesia, tanto de la misma diócesis como de otras. 

De todo lo expuesto creo que debieran retenerse los puntos siguientes: 
carencia de cargos u obligaciones para los obtentores de esta clase de benefi
cios, derecho a permutarlos en cualquier momento y sin otras limitaciones 
que las contenidas en el derecho canónico y, finalmente, la posibilidad de 
transformarlos en obras pías a pleno juicio del beneficiado. Como observare
mos mas adelante sera el juego de estas tres variables lo que conferira una 
personalidad social, económica e institucional propia al beneficio personado 
y lo que explicara sus funciones en la sociedad catalana del XVII. 

El personado. Evaluación socio-económica 

De los 363 fundadores de personados identificados se desconoce la profe
sión o posición social en tan sólo 5 casos; el Cuadro I reproduce la distribu
ción sociológica del colectivo y la inversión media realizada por cada grupo. 
El mas numeroso es el formado por los propios eclesiasticos, poco mas del 
72% del total, si bien con una desigual articul~ción interna: 108 individuos 
definidos como presbíteros frente a 152 ordenados de menores; esta desigual
dad, 58'5% de órdenes menares y 41 '5% de presbiteriales, es producto del 
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papel desempeñado por el personada dentro de la estructura eclesiastica, 
aunque por ahora nos limitaremos a retener el hecho. Labradores y artesanos 
constituyen los atros dos grupos sociales con mayor presencia tras el clero, en 
conjunto un 21 %, mientras que profesiones liberales y privilegiados se reser
van una presencia mas marginal4, apenas el 6%, aunque ello guarde conso
nancia probablemente con su peso numérico en la sociedadcatalana del seis
cientos. Con todo resulta evidente que la aproximación sociológica es por 
fuerza superficial, ya que la documentación no permite ir mas alia en lo que 
afecta al colectivo de los fundadores eclesiasticos, impidiendo cualquier clasi
ficación que supere las categorías de ordenación como criterio rector5. 

En cuanto a la financiación de los personados, la media general se encon
traría en las 526 libras por beneficio, o 583 lihras si se incluyen los casos con 
aumentos de dotación posteriores a la fundación originaJ6; sin embargo, tal 
dato es poco significativa en sí mismo, no sólo por la dispersión de los valo
res reales, sino por que es mas útil establecer una relación entre tipología 
socio-profesional de los fundadores y dotación económica de los beneficios 
(ver Cuadro I). Dejando de lado a privilegiados y profesiones liberales, dada 
su escasa relevancia numérica, merece la pena centrar la atención en tomo al 
colectivo clerical: frente a las 423 libras por institución en el caso de los orde
nados de menares, los personados erigidos por presbíteros arrojan una cuan
tía superior en un 61 %, una media de 683 libras, lo que viene a constituirse 
en resultada y síntoma a la vez de las distintas posiciones que ocupaban en la 
Iglesia ambos colectivos. Es previsible la mayor disponibilidad de recursos 
por parte del grupo presbiterial, puesto que el abanico de ocupaciones y car
gos a que podían aspirar a desempeñar en la institución era mas amplio y 
estaba comparativamente mejor remunerada que el de los ordenados de 
menores, con inferiores posibilidades en este terrena. La condición sacerdotal 

4. He clasificado como profesiones liberales, aún siendo consciente de la ambiguedad del 
término, a 5 negociantes, l comerciante de telas, 2 boticarios, 3 médicos, 2 notarios y l profesor 
de teología; el artesanado lo integran 2 "mestres de cases", 2 herreros, 2 joyeros, l cerera, l 

copem, 2 cerrajeros, 7 zapateros, l pasamanero, l librero, l perfumista, l cardador, 10 tejedores 
laneros, l tejedor de lino y l hojalatero. Los privilegiados estan representados por 2 nobles, 4 
"donsells" y 2 ciudadanos honrados. 

5. Un estudio completo de la posiciún socio-profesional de los fundadores hubiera exigido 
tener conocimiento de las profesiones de las familias de los eclesi;lsticos, pero la parquedad de 
las fuentes en este extremo no permite alcanzar mayor rigor y exactitud. 

6. El monto total de los capitales invertidos en la creación de los 363 personados cuya dota
ción económica se ha averiguado, alcanzaba la nada despreciable cifra de 210.405 libras; si extra
polamos la meclia resultante a la globaliclad de los personados localizaclos, 570, el volumen final 
cie inversión se situaría en las 390.000 libras, o lo que viene a ser lo mismo, en la diòcesis de 
Barcelona, únicamente en su catedral, y entre 1610 y 1699 se clestinaron una media anual de al 
menos 4.300 libras a estos fines. 
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de los primeros les autorizaba a ajercer la administración de los sacramentos, 
de la que permanecían excluídos los segunclos, mientras que el acceso a los 
colegios cie benficiaclos, a partir cie la posesión cie un beneficio o una cape
llanía perpetua, común a ambos, facilitaba a los presbíteros la obtención de 
unos mas substanciosos niveles de renta 7. Finalmente, artesanos y labradores 
se ubicarían alrededor cie unas magnitudes basicamente similares, de 352 y 
442 lihras respectivamente, y que en vista de la pequeñez de la muestra no 
autoriza a considerar como significativa la diferencia registrada, alrededor de 
un 25%, entre ambos grupos. 

Existe otro elemento destacable a considerar al tratar de la financiación cie 
estos beneficios: la cuantía de las dotaciones fundacionales, o de sus poste
riores aumentos por parte de otros obtentores, venclría determinada también 
por el valor esperado cie los beneficios por los que se permutarían. Es posi
ble establecer una verdadera jerarquía económica de los beneficios perpetuos 
de todas clases8 que son el objeto apeteciclo por los fundadores y primeros 
obtentores de los personados y este dato concluce a pensar que con toda 
probabilidacl el valor cie los capitales inverticlos en las funclaciones se fijaba 
directamente en función del valor del beneficio9 a intercambiar y con anterio
ridacl inclusa a la erección plena del personada, lo que presupone la elabora
ción de acuerdos previos entre las partes implicadas en los que se asentarían 
las correspondientes condiciones económicas. No es extraño pues, que mien
tras los personados permutados por iglesias parroquiales y vicarías alcanzen 
una dotación media de 1.793 libras, los destinados a la obtención de meros 
beneficios perpetuos y capellanías se sitúen en un monto notoriamente infe
rior, de apenas 410 libras por beneficiolO. 

7. Las limosnas percibic.las por la celebración de misas y aniversarios u otras manc.las testa
rnentarias o fundaciones pías sirnilares, representaban una fuente importante c.le ingresos para 
buena parte del clero cat(ilico c.le la época, y la consulta de la docurnentación disponible sobre la 
cuestión, corno la de la propia seo de narce lona, rnuestra con claric.lad el c.lesnivel existente en el 
valor de las rnencionadas retribuciones según la condición del eclesiactico: los presbíteros siem
pre aparecen rnejor pagac.los que los meros tonsurados. 

8. En el Cuadro Ill se reproduce el valor c.le los personados intercambiados por iglesias 
parroquiales corno rnuestra de c.licha posibilic.lac.I. En vista c.le la limitación de espacio inherente a 
una cornunicación, me veo obligac.lo a obviar un cuac.lro analogo para los beneficios perpetuos 
simples y capellanías colativas. 

9. Entendic.lo como la suma canto de las rentas fi jas que generase corno c.le las se pudisen 
percibir al participar en las activic.lac.les litúrgicas y de cualquier otro orc.Ien desarrollac.las c.lesc.le el 
colegio de beneficiac.los correspondiente. 

10. También se permutarem varios canonicatos: en 1666 uno de la seo c.le Solsona por 1.650 
libras, en 1675 otro de la seo de Urgell por l. 500, una dignic.lac.I de la seo c.le Barcelona, la sacris
tía mayor, en 1680 por 1.500 libras, otro canonicato c.le la seo de Gerona por 1.400 libras en 1671 
y una canonjía de la colegiata de Sta. M' del Estany en 1658 por una módicas 360 libras. 
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Por último, la modalidad de financiación elegida en todoslos casos11 fué la 
del censal, en general censales ya creados con anterioridad y en los que el 
título de censalista era cedido al nuevo beneficio; teniendo en cuenta que la 
finalidad del personado era su permutación y posterior conversión en obra 
pía, la decantación por los censales como fuente de renta aparece como per
fectamente explicable, ademas de estar en consonancia con las formas mas 
habituales de costear esta clase de instituciones piadosas, ya que en compara
ción con otras alternativas inversoras, como los censos enfiteúticos o cual
quier otra forma de renta agrafia directa, incorporaban la ventaja de la estabi
lidad en el ingreso y la simplicidad administrativa de su recaudación, atractiva 
valioso para unos potenciales beneficiados que buscaban una fuente de renta 
segura y que no conllevase exigencias onerosas en cuanto a su gestión. 

El personado. Las características y sus protagonistas 

En el movimiento fundacional estudiada aparecen involucrados individuos 
procedentes de casi todas las diócesis del Principado, pese a que su distribu
ción sea muy desigual. El Cuadro li, columna A, refleja el origen, expresado 
en términos diocesanos, de los fundadores de los 363 personados, un 64% del 
total, en los que ha sida posible localizar su origen geografico. El 71 % provie
nen de la misma diócesis de Barcelona, a la que seguirian en importancia la 
de Vic, con el 12'5%, y Gerona, con un 5'8%; las diócesis restantes tienen una 
presencia practicamente marginal, con la salvedad de la leridana que no esta 
representada en ninguna fundación. Es significativa que cerca de un tercio de 
los personados erigidos en Barcelona fueran instituidos por residentes en 
atros obispados; este hecho revela la existencia de lo que me atrevería a 
denominar como un "mercado beneficial", caracterizado por su amplitud geo
grafica y que implicaba la circulación de un eficaz flujo de información entre 
el clero secular catalan, poniendo en contacto a fundadores y primeros obten
tores con eclesiasticos susceptibles de adquirir estos personados a través de 
permutaciones u otras vías menos frecuentes, como tendremos ocasión de 
ver. En todo caso, quedan pendientes de descubrir los mecanismos específi
cos que articulaban tan peculiar mercado: desde las redes de relaciones per
sonales y, en especial, institucionales del clero, hasta el pape! desempeñado 
por el tejido notarial u otra clase de corresponsales, laicos o eclesiasticos, y su 
posible función intermediadora. 

11. Hay una sola excepción , en que la dotacié>n se constituye con censos enfiteúticos. 
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He adelantado ya que la constitución de un personada no tenía mas obje
to que su inmediata permutación, con frecuencia en el mismo día, a fin de 
adquirir otro tipa de beneficio eclesiastico. Esta afirmación puede verificarse 
desde dos angulos distintos pera plenamente complementarios; por un lado, 
del conjunto de personados estudiados tan sólo en 28 casos no se ha encon
trada continuación alguna desde su erección, pese a que cabe que obedez
can a vacíos documentales, ademas de 21 vacantes ocasionadas por la defun
ción de sus titulares y 17 que responden a la resignación simple por parte de 
sus beneficiados respectivos en favor de terceros. En todos los beneficios res
tantes, el 88'4% del total registrada en las fuentes , las vacantes se ocasionan 
siempre por la vía de la permutación. Por otro lado, si tomamos como refe
rencia las causas de vacación de beneficios y capellanías perpetuas de la seo 
barcelonesa (ver Cuadro VIII) obse1varemos que aún incluyendo las produci
das por una causa tannatural como es el óbito de sus titulares , es la permuta
ción la principal vía de acceso a dichos beneficios, rozando el 50% de todas 
las colaciones realizadas a lo largo del sigla. Y finalmente, al analizar qué cla
se de beneficios se obtenían a cambio de esos beneficios y capellanías perpe
tuas, de nuevo el personada alcanza notaria relevancia, representando el 59% 
del total intercambiado (ver Cuadro IX). 

Situada así la cuestión, veamos ahora quienes eran los protagonistas del 
entramado beneficial. En primer Jugar y atendiendo al origen geografico de 
los obtentores de personados, se confirma esa imagen inicial que encontraba
mos al referirnos anteriormente a los fundadores (veanse columnas B, C y D 
del Cuadro II): la totalidad del Principado se muestra involucrada en la red 
de intercambio beneficial; pese a que el peso de la diócesis de Barcelona sea 
preponderante, los obispados de Vic, Gerona y Urgell gozan de una partici
pación destacable y el conjunto de las diócesis catalanas, con la exclusión de 
Barcelona, suman alrededor de un tercio tanta de los primeros como de los 
restantes obtentores de personados. Dichas proporciones experimentan una 
sensible alteración cuando analizamos la localización de los diversos benefi
cios permutados por personados, disminuyendo la participación de los ubica
dos en otras diócesis catalanas al 22% del total, lo que vendría a indicar tanta 
la mas generosa oferta, y posible dotación previa, de beneficios en la demar
cación episocpal barcelonesa como el pausible exceso de eclesiasticos en 
otras diócesis en relación a la provisi6n de beneficios autóctonos, aunque 
estos últimos extremos queden por el momento como hipotesis pendientes 
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cie verificación12. 
El Cuaclro IV reprocluce la distribución cie las permutaciones cie persona

clos en función de dos variables: número de obtentores y órclenes de los 
beneficiaclos. Las cifras constatan mi afirmación sobre la duración típica cie 
uno cie estos beneficios, es clecir, clos obtentores en el 82% cie toclos los casos 
en que se ha hecho factible un seguimiento completo; así pues, la cluración 
efectiva cie un personada solía limitarse a la vida del segunclo obtentor, cuan
clo menos hasta que éste no clecicliese su conversión en obra pía, aunque no 
es posible precisar la cluración en años. 

Pasemos ahora a analizar quiénes eran los eclesiisticos que participaban 
del mercado beneficial , o expresaclo con mayor precisión, con qué graclos cie 
ordenación se nos presentan. Comenzemos por una primera aproximación en 
bruta: en los 464 personaclos totalmente reconstruidos se detecta la participa
ción cie 993 eclesiasticos, reparticlos entre 649 presbíteros, el 65%, y 344 orcle
nados cie menares, el 35% restante. Sin embargo, estos clatos son burclos en 
exceso y poca clarificadores si no se relacionan con las respectivas posiciones 
ocupaclas por cada una cie las clos categorías en los procesos cie 'permutación; 
el Cuaclro V intenta acercarse a esta cuestión en forma simplificada pera muy 
significativa, ya que centra su atención en las órclenes cie los primeros y últi
mos ohtentores: entre los primeros obtentores son los ordenaclos de menares , 
con un 61 %, el grupo -con mas presencia frente al casi 39% cie presbíteros, 
pera en cambio si nos fijamos en los últimos heneficiaclos, las posiciones no 
ya sólo se invierten sina que también se alteran profundamente las proporcio
nes, al registrarse un verdadera hundimiento del peso cie los inclivicluos con 
órclenes menares , clesciende a apenas un 13%, mientras que el colectivo pres
biterial alcanzaría la primacía conel 87% del total. 

Retengamos momentaneamente esta clesigualclacl posiciona! y acerquémo
nos al estudio cie otra variable digna cie subrayar: sentado ya su valor cie cam
bio en el entramaclo beneficial , debemos preguntarnos acerca cie qué clase de 
beneficios eran permutaclos por los personaclos . El Cuadro VI reprocluce y 
ordena la tipología cie los cargos y beneficios obteniclos por meclio del inter
cambio: el 84% corresponde a beneficios y capellanías perpetuas, aclemas cie 
poco mas cie un 13% e.ncarnado por beneficios cie elevada categoría como 

12. La desequilibrada distribuciém de beneficios no sólo se producía entre las diversas diéice
sis sino también dentro de un mismo fünbito episcopal; así en la de Barcelona y en 1651 , de los 
982 beneficios perpetuos simples y capellanías colativas existentes por entonces de la diòces is , 
446, el 45'Vci, se concentraban en la ciudad de Barcelona, igualmente con una va rio pinta dotación 
en sus iglesias: 197 en la Seu, 122 en Sta. M' del Mar, 55 en Sta. M" del Pí, 24 en St. Miquel, 32 
en St. Just i Pastor y 15 en St. Jaume. (Fuera de la Ciudad Condal, era Sta. M" de Vilafranca la 
m{1s rica en beneficios y capellanías, reuniendo un conjunto de 88). AC!l, Llibre de las taxes dels
hene.flci• i rectories 1651 y ADB, Taxae Bene.flciorum 1520-1615. 
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rectorías, vicarías y canonjías catedralicias y colegiales. Por tanta , el persona
da estaba destinada no ya a una mera permutación, sina mas precisamente a 
su cambio con beneficios y oficios eclesiasticos de caracter perpetuo cuya 
posesión, a diferencia del primera, implicaba la plena inserción a todos los 
efectos en la estructura institucional de la Iglesia con los deberes y derechos , 
incluídos los económicos, a ellos unidos. 

Profundizando en esta dirección el Cuadro VII reconstruye las relaciones 
percibidas entre tipos de beneficios y gracio de ordenación de los obtentores, 
este última limitada a los primeros y segundos beneficiados, con la intención 
de descubrir alguna clase de vinculación estable entre ambas variables, 
lograndose un resultada plenamente coherente con todo lo sostenido basta 
ahora: en los personados en que el primer obtentor es un presbítero se 
adquieren ciertamente beneficios y capellanías perpetuas, pera en proporción 
sensiblemente inferior a los personaclos en que los primeros obtentores sólo 
son ordenados de menares; en ei primer caso los beneficios perpetuos suman 
el 67% sobre el total permutada, mientras que en el segundo se sitúan en la 
línea del 92%. 

Conclusiones. Las funciones del personado 

Ultimada el analisis de las principales variables presentes en torno a esta 
figura institucional, sus características definitorias pueden sintetizarse en los 
siguientes puntos: 

1.- El beneficio personada es un instrumento de intercambio empleada 
inclistintamente por los diversos estamentos de la clerecía catalana para acce
cler a la posesión de otras clases de beneficios eclesiasticos, pera siempre de 
caracter perpetuo, aunque con mayoritaria preferencia hacia los beneficoos 
perpetuos simples y las capellanías perpetuas, siendo ella resultada cie la 
propia estructura beneficial cie la Iglesia en Cataluñal3. 

2.- En cuanto a los miembros del estamento clerical protagonistas de estas 
practicas beneficiales y sus motivaciones, hay que diferenciar con clariclacl 
entro clos grancles colectivos: los meros ordenados cie menares y los presbíte
ros. En el caso cie los orclenaclos de menares , el personada tiene por objeto 
principalísimo el facilitar el acceso y la plena integración en las estructuras 
funcionales cie la institución eclesial; su renuncia a cambio cie un beneficio 

13. No hace falta comentar e l hecho constatable de que en cualquier diòcesis catòlica los 
beneficos superiores, como rectorías o canonjías , era menos numerosos que los beneficios infe
riores , como los perpetuos simples y las capelh;nías, ya que mientras la existencia de los prime
ros respondía a reales necesidades pastorales, los segundos no acostumbraban a tener tareas 
específicas que afrontar, salvo la participación en la celebración de misas y aniversarios. 
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perpetuo, en cualquiera cie sus modalidades, representaba para el clero infe
rior la adquisición de dos importantes activos: en primer lugar, la adscripción 
estable y de plena derecho a una determinada iglesia y a su comunidad de 
beneficiados, lo que a su vez implicaba la participación en las actividades 
litúrgicas y administrativas a ella inherentes, con sus rentas correspondientes, 
y en segundo lugar, la posesión de una congrua y digna sustentación, condi
ción imprescindible tras el concilio tridentina para aspirar a laordenación 
sacerdotal. En el caso del colectivo presbiterial, las motivaciones reflejarían sin 
duda un abanico mas diversificada y difícil de dilucidar en una primera apro
ximación; sería necesario construir una tipología que diese cuenta de las cau
sas que empujaban a un sacerdote a optar por la renuncia a un beneficio per
petuo por un personada y que también diferirían según la situación del ecle
siastico con el que se realizaba el intercambio. Desde la adquisición de una 
rectoría o vicaría, inaccesible por atros medios en caso de estar · provista de 
titular, pasando por. el deseo de obtener unos capitales de los que se carecía y 
que eran susceptibles de ser reconvertidos a su voluntad en una obra pía en 
favor de quién determinase14, basta la simple necesidad o interés por cambiar 
de diócesis de residencia o inclusa, como una forma de retiro pensionada, el 
elenco de motivos posibles reclama por sí mismo un estudio pormenorizado 
que por el momento no estoy en condiciones de ofrecer15. 

3.- No habiendo dotaciones mínimas establecidas, el coste de su constitu-

14. No sería impropio el e difica r a una permutacié>n cie este tipo como la compra de ahorro 
ajeno; para los sacerdotes de edad avanzada o de condicones físicas deficientes que obstaculiza
sen su labor litúrgica y pastoral , principal fuente de ingresos para lmena parte de ellos , o induso 
para los que no habían logrado acumular capitales suficientes, la renuncia al beneficio perpetuo 
o capellanía cie que gozasen basta entonces, podía verse màs que compensada con la nueva dis
ponihiliclad de rentas estables, sin ninguna exigencia que las acompañase, y cuyos capitales fun
dacionales podfan destinarse libremente al uso que estimasen m;1s conveniente, siempre por 
supuesto, que é~te quedase incluído en la categoría de obra pía , lo que de por sí ya suponía un 
terreno muy extenso en clonde elegir. 

15. En algunos de los personados analizados, y sin necesidad de recurrir a otras fuentes , 
pueden aclivinarse las motivaciones por las que se había fundado y/ o permutaclo: por ejemplo, el 
28 de Septiembre de 1685 el labrador de St. Pere de L'Erm, Pau Escuder, instituye un personado, 
cuya primera colacié>n, el l de Octubre, recaerC1 en la persona de Viçens Escuder, presbí¡ero, que 
lo permuta el mismo día con el también presnítero Isidre Mainer, a cambio de un beneficio per
petuo, el de Sta. Margarida en la iglesia de St. .Juli;'1 d 'Arhc'>s ; Isidre Mainer aumenta la dotaciün 
original· de 340 libras en otras 1.460, y al día siguinte. 2 de Octubre, lo permuta con el sacerdote 
Andreu Miquel , consiguienclo con ello la iglesia de St. Miquel cie Monells. Es mas que pausible 
que Isidre Mainer se avenga a renunciar a un beneficio perpetuo por un personado al no dispo
ner del capital requerido para satisfacer las exigencias de Andreu Miquel , logrando de esta forma 
los recursos financieros que le faltaban para cubrir las 1.800 libras demandas por este último. 
ADB , Cuito, Patrimonios , Ilegistra Dotaliarum, Vol. 13 (1681-90) , ff. 184, 207-208; 
Nombramientos y Gracias, Llibres de Colacions, Vol. I 24 (1682-86), ff. 336-337v y 339-339v. 
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ción podía move rse entre unos margenes muy amplios, auto rizando la partici
pación en este mercado de sectores sociales relativamente diversos, aunque 
no dehe olvidarse que hahitualmente se trataba de familias o indiv~duos capa
ces de movilizar algunos centenares de lihras para este fin , por lo que la 
diversidad social y profesional hay que entenderla de manera un tanta restric
tiva; la cuantía precisa de la financiación en cada caso concreto estaría en 
función del valor económico esperada del beneficio con que se pe nsaha per
mutar, lo que explicaría la gran hetereogeneidad de las dotaciones fijadas . 

4.- La red heneficial en que se integraha el personada cubría no sólo una 
determinada diócesis, sino que se extendía al conjunto de los obispados del 
Principado, extensión geografica que presupone la construcción cie un entra
maclo estable y operativa capaz cie poner en contacto a ofere ntes de persona
dos, y en cuanto tales demanclantes cie beneficios perpetuos, con oferentes 
cie beneficios perpetuos, y paralelemante clemandantes de personados; un 
mercado de esta envergadura, pues demuestra funcionar como un verdadera 
mercado de "hienes" bene ficiales, sólo podía ser eficaz si se a1t iculaba alrecle
do r de la disponibilidad cie información sobre las clistintas ofe1tas existentes 
en cada momento, si ésta era transmiticla cie forma eficiente y si se contaba 
ademas, con un personal mas o menos especializado en labores de inte rme
cliación, quedando pendiente de comprohar los mecanismos específicos utili
zados y, en especial, el pape! clesempeñado por la institución eclesiaJ16. 

5.- En mi opinión las paginas prececlentes, y espero haber aportada datos 
suficientemente sóliclos para e llo, obligan a replantearse en profundidad y 
hastante radicalmente la visión que los historiadores hemos venido desarro
llando sobre el sistema heneficial, al menos en la Cataluña moderna. La prac
tica totalidad de los trabajos disponibles sohre estas cuestiones han centrada 
de forma exclusiva su atención en los heneficios perpetuos, a los que han 
adjudicada un sohresaliente protagonismo en las estrategias familiares cie 
reproducción social o de acceso a la propiedad y a la renta agraria, a través 
de los mecanismos crecliticios propios del Antiguó Régimen, objetivos que se 
cuhrirían mediante la colocación de clescenclientes u a tros miemhros del lina
je familiar en la Iglesial7; sin embargo, el contraste entre las cifras de perso-

16. La adquisición de informació n, el establecimie nto de los contactos y de los acuerdos de 
inte rcambio , previos seguramence a su fonnalización jurídica , ¿se realizaban al margen de los 
organismos eclesiasticos', ¿se servían de ellos simple mente? o ¿las institucio nes de la lglesia pres
taban este servicio?, ¿eran relaciones familiares, personales o institucionales las determinantes en 
este mercaclo ' . 

17. Un escado recie nte de la cuesti6n con abundances re ferencias bib liogri'tficas se e ncue ntra 
e n P. FAlJO, Las haciendas eclesiasticas en la Catalunya del XV!ll, dins : Església i societat a la 
Cataluny a del s. X VJll, Vol. l, Cervera 1990, 119-146; es impre~cindible la consulta de las apo rta
ciones ahí citad as d e Lt.. FE1rnrn, .J. M. l'llll;vrnT Y E. TEI.LO. Uno de los últimos estud ios en esta 
línea, en C. SAIAZAll 1 CAIWASCO, Lesf<irmes materiaL1· de la 1•ida religiosa en una parn)quia rural 
d 'antic règim: "Estudis d 'Història Agr:hia· 8 (1990) 41- 56. 
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nados y beneficios perpetuosfundados en la diócesis barcelonesa, conducen a 
poner en duda este protagonismo de los segundosrn Mas bien debería de 
considerarse que la vía habitual para entrar en el estado clerical era la consti
tución de un beneficio personada o también la ordenación a título de patri
monio que no la de erigir un beneficio perpetuo. Si fuese así, como sostenga, 
deheríamos interrogarnos acerca de las ventajas de uno sobre otro o sobre las 
condiciones sociales e institucionales que favorecieron al personada. Cori1o 
meras reflexiones orientativas, se tendría que investigar alrededor de las dife
rencias de coste económico entre uno y otro tipo de beneficio (preveo unas 
exigencias financieras superiores para· los beneficios perpetuos por término 
medio), sobre la actitud de los obispos en lo referente a seguir las indicacio
nes tridentinas y establecer dotaciones congruas antes de autorizar nuevas 
fundaciones de beneficios perpetuos, sobre las distintas magnitudes existentes 
en cada momento histórico entre eclesiasticos y beneficios y entre beneficios 
superiores e inferiores, sobre la condición social del clero catalan, sobre sus 
niveles de rentas profesionales, sin olvidar el diferente gracio de polivalencia 
en su instrumentación que cada tipo de beneficio permitiese. 

lH. Aunque todavía no dispongo de cifras definitivas al respecto, la comparación entre los no 
menos de 570 personados de la seo y los apenas 8 beneficios perpetuos y capellanías creados a 
lo largo de la centuria, hecen suponer que en el conjunto del obispado las proporciones no 
debían diferir de masiado. Es mas, se puede presumir pausiblemente que la constituciún de bene
ficios y capellanías vení'in experimentando un largo proceso de decadencia; los datos de la cate
dral de Barcelona son en verdad resolutivos: exduyendo los 40 beneficios unidos a la mensa 
capitular en 1577, el ritmo secular de fundaciones pasarías de 22 en el siglo XIII , a 91 en el XJV, 
49 en el XV, 22 en el XVI y esos 8 citados en el XVII. Vdse P. FATI<>, 1985, up. cit., 98-105. 
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CUADROI 

DISTRIBUICON SOCIO-PROFESIONAL DE LOS FUNDADORES 
Y DOTACION MEDIA POR GRUPO 

GRUPO SOCIO-PROFESIONAL Nº CASOS DOT.MEDIA CLIBRAS) 

NOBLEZA-CIUDADANOS HONR. 8 976 
ECLESIASTICOS 260 
PRESBITEROS (108) 683 
ORDENES MENORES 052) 423 
PROFESIONES LIBERALES 14 708 
ARTESANADO 33 352 
LABRADORES 42 442 

CUADROII 

A: O rigen diocesano de los fundadores de personados. 
B: Origen diocesano de los primeros ohtentores de personados. 
C: Origen diocesano de los segundos y restantes ohtentores de personados. 

13 

D: Localización diocesana de los beneficios y oficios aclquiridos por los primeros 
obtentores de personados, vía permutaci6n. 

DIOCESIS A B C D 

BARCELONA 245 274 276 369 
ELNA 7 12 6 12 
GERONA 20 24 19 20 
LERIDA l 8 5 
SOL<;ONA 9 12 11 9 
TARRAGONA 8 12 5 23 
TORTOSA 2 2 3 3 
URGELL 10 17 19 18 

VIC 43 56 44 10 

OTRAS l 10 3 
DESCONOCIDA 19 159 211 98 

TOTAL 363 570 612 570 
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CUADROIII 

VALOR DE LOS PERSONADOS PERMUTADOS POR IGLESIAS 
PARROQUIALES Y VICARIAS 

AÑO IGLESIA VALOR {EN LIBRAS2 
1657 Tiana 2420 
1657 Cervelló 2420 
1658 Ripollet 300 
1658 Campins 1000 
1658 Palautordera 1000 
1660 St. Vicenç de Gualba 1028 
1663 St. Martí de Torrelles 400 
1666 Sta. Eulàlia de Esparraguera 2255 
1667 Sta. Mª de la Geltrú 900 
1668 St. Vicenç de Vallromanes 700 
1669 Sta. M" d'Alba 200 
1671 St. Julià del Montseny 2000 
1673 Sta. M" de Cornellà 3300 
1673 Sta. M" de Palau-Solità 2100 
1674 St. Pere Molanta 500 
1676 Sta. Mª de Cubelles 2100 
1676 Castellví de Rosanes 1000 
1676 St. Llorenç d'Hortons 500 
1676 Canovelles 2750 
1677 St. Pere de Vilamajor 1800 
1679 St. Julia del Fou 500 
1679 St. Martí de Viladrau 700 
1679 Sta. Coloma de Sasserra 1500 
1680 Terrassa . 625 
1680 St. Esteve de la Roca 2000 
1680 St. Andreu de Llavaneres 5500 
1681 St. Vicenç de Sarrià 1550 
1681 Sta. M' de Llinas 3000 
1682 St. Jaume Sesoliveres 900 
1682 Sta. Mª cie la Bisbal 1600 
1682 St. Pere de Marquesa 1500 
1682 Sta . Eulàlia de Corrodevall 3300 
1683 Vall formosa 600 
1683 St. Fèlix de Sabadell 3740 
1684 St. Antoni de Vilanova 2231 
1684 St. Pere de Pierola 2360 
1685 St. Miquel de Monells 1800 
1687 Corrodemunt 2750 
1687 St. Miquel 5087 
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CUADROIV 

PERMUTACIONES DE PERSONADOS. VARIANTES 
SEGUN ORDENACION DE OBTENTORES 

(PRESB.= PRESBITERO O.M.= ORDENES MENORES) 

15 

PERSONADOS DE 2 OBTENTORES: PERSONADOS DE 3 OBTENTORES: 

lº OBT. 2º OBT. Nº CASOS l º OBT. 2º OBT. 3º OBT. Nº CASOS 

PRESB. l'RESB. 126 PRESB. PRES B. PRES B. 12 
PRESB. O.M. 17 PRES B. PRESB. O .M. 6 
O.M. PRESB. 201 PRES B. O.M. PRES B. l 
O.M. O.M. 25 O.M. PRES B. PRESB. 28 
ALGUN GRADO DESCONOCIDO 12 O.M. PRESB. O.M. 5 
TOTAL 381 O.M. O.M. O.M. 2 

ALGUN GRADO DESCONOCIDO 4 
TOTAL 58 

PERSONADOS DE 4 OBTENTORES: 

l º OBT. 2º OBT. 3º OBT. 4º OBT. Nº CASOS 

PRESB. PRESB. PRES B. PRES B. 6 
PRESB. PRESB. O.M. PRES B. l 
PRESB. PRESB. O.M. O .M. 2 
l'RESB. O.M. PRESB. PRES B. 2 
O.M. PRES B. PRESB. PRES B. 6 
O.M. PRESB. O .M. PRES B. 3 
O.M. O.M. PRESB. PRES B. l 
O.M. l'RESB. O.M. O.M. l 
ALGUN GRADO DESCONOCIDO 2 
TOTAL 24 

l'ERSONADOS DE 5 OBTENTORES: 

l º OBT. 2º OBT. 3º OBT. 5º OBT. Nº CASOS 

O.M. PRES B. l'RESB. PRES B. · PRESB. 
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CUADROV 

PERMUTACIONES DE PERSONADOS. 
DISTRIBUCION SEGUN PRIMEROS Y ULTIMOS OBTENTORES 

PRIMEROS OBTENTORES: Nº CASOS ULTIMOS OBTENTORES: Nº CASOS 

PRESBITEROS................. 173 (38'8%) 
ORDENES MENORES..... 273 (61'2%) 
TOTAL............................ 446 

l'RESBITEROS.................. .. .. 388 (87%) 
ORDENES MENORES............ 58 03%) 

TOTAL.. ........................... ...... 446 

CUADROVI 

TIPOLOGIA DE LOS BENEFICIOS PERMUTADOS POR PERSONADOS 

TIPOLOGIA Nº TIPOLOGIA Nº 

IGLESIAS PARROQUIALES 66 BENEFICIOS PERPETUOS 407 
VICARIAS 3 BENEFICIOS PERSONADOS 4 
CANONICATOS 6 OTROS 8 
CAPELLANIAS l'ERPETUAS 67 DESCONOCIDOS 17 

TOTAL 578 
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CUADROVII 

OFICIOS Y BENEFICIOS PERMUTADOS i'OR PERSONADOS Y SU DISTRIBUCION 
SEGUN ORDENES DE LOS PRIMEROS Y SEGUNDOS OBTENTORES 

BENEF¿'.CAPELLA 

17 

l º OBTENTOR 2º OBTENTOR IGLESIAS l'ERPETUAS OTROS DESCONOCIDOS 

l'RESBITERO PRESBITERO 38 102 11 l 
PRESBITERO O.MENORES 15 3 .3 
O.MENORES PRESBITERO 10 231 7 2 
O.MENORES O.MENORES 21 2 

TOT ALES 48 369 23 6 

CUADROVIII 

CAUSAS DE LAS VACANTES DE LOS BENEFICIOS Y CAPELLANIAS PERPETUAS 
DE LA SEO DE BARCELONA (1610/ 1709) 

CAU SAS NU CASOS % SOBRE TOTAL 

DEFUNCION 415 43'9 
PERMUTACION 468 49'5 
RESIGNACION SIMPLE 37 3'9 
OTRAS 21 2'2 
DESCONOCIDAS 5 0·5 

TOTAL 946 
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CUADROIX 

TIPOLOGIA DE LOS BENEFICIOS l'ERMUTADOS POR BENEFICIOS ~ 
CAPELLANIAS PERPETUAS DE LA SEO DE BARCELONA (1610/ 1709) 

TIPOLOGIA Nº CASOS % SOBRE TOTAL 

l.- IGLESIAS PARROQUIALES 16 3'2 
· 2.- BENEFICIOS PERPETUOS 93 

3.- CAl)ELLANIAS PERPETUAS 64 32'0 (2+3) 
4.- BENEFICIOS PERSONADOS 290 59'0 
5.- OTROS 6 1'2 
DESCONOCIDOS 22 4'6 
TOTAL 491 
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EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO 
DE UNA ELITE ECLESIASTICA DEL XVII: 

LOS CAPITUIARES DE I.A SEO DE BARCELONA 

Pedra Fatjo Gomez 

En la paginas siguientes intentaré analizar el comportamiento económico 
particular de los componentes de una élite privilegiada de la Barcelona 
moderna, los miembros de su cabildo catedralicio; de esta forma, el analisis 
de las actitudes económicas de los capitulares en tanto que individuos priva
dos arrojara luz sobre las mentalidades y los habitos colectivos de este sector 
privilegiada del clero barroca. Para responder a esta cuestión he empleada 
los libros de contabilidad de las distintas administraciones capitulares de las 
que los canonigos recihían retribuciones, Jo que me ha autorizado a calcular 
con gran fidelidad el volumen de las rentas que generaba una plaza en el 
cabildo1; para mensurar el nivel de riqueza de que disfrutaba un capitular, he 
consultada también roda la documentación notarial que me ha sido posihle 
localizar en el AHPB, complementando así las primeras series de información 
mencionadas2. 

En primer Jugar hay que evaluar los ingresos que los capitulares pudiesen 
obtener en tanto que miembros del cabildo catedralicio, o lo que es lo mis-

l. Dado que citar con detalle la documentación contahle empleada absorvería demasiadas 
p{tginas, omitiré en adelante las referencias a esta clase de fuentes ; hasicamente he vaciado la 
información de las series siguientes del Archivo Capitular de 13arcelona: Mensa Capitular, Llibres 
dAdministraci<í General de la Caritat, 51 volúmenes (1607-1705) , Llibres dAlbarans de la 
Caritat, 58 volúmenes (1607-1723) , Llibres d"Administració dels Aniveroaris Comuns, 52 volúme
nes · (1607-1705) , Llibres de Comptes de l"Administracid del Manna, 45 volúmenes (1607-1705); 
Pia Almoina, Llibres de /"Administració General de la Pia Almoina, 49 volúmenes (1610-1705) , 
Llibres de la Majordomia de la Pia Almoina, 39 volúmenes (1607-1683). 

2. Del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, se han vaciado un total de 89 volúme
nes de testamentos, inventarios post-mortem y encantes de los siguientes notarios: R. Albià , L. 
Bataller, R. Cassanyes, J. Cellarés, S. Coll , E. Co ls (menor), J. Corbera, Fco. Cotxet Soler Ferran, J. 
Çafont , A. Estalella, P. Martin Ferrer, A.J. Fita, L. Fontana , V. Gavarró, B. Güell , R Hexarch, B. 
Lentisclà, P. Llunell , P. Martin Llune ll , ]. Marsal , M. Marsal , P. Mitjans , M. Mora, A. Navarro, M. 
Pastor, A. Pedrol , R Pellicer, B. Plea, Fco. Pons, Fco. Reverter, A. Riera , R Riera , D. Rojas , j. 
Rondó, Fco. Rossinès, A. Roure, ]. Sabata, ]. Sala, A. Seguí de Capella, Fco. Serra , P.J del Sol, J. 
Soler Ferran, ]. Solsona, B. Torres, R Vilanaperlas , D. Vilaseca , P.P. Vives. En mi tesis de doctora
do, en curso de finalización , se incluye la notación detallada de las fuentes utilizadas para 
reconstruir el historial completo de cada capitular. 
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mo, los ingresos derivados del ejercicio cie su profesión como eclesiasticos3. 
Atendiendo al origen, las rentas cie los canónigos se estructuraban en torno a: 
clistribuciones canonicales, clistribuciones cie aniversarios, clistribuciones del 
manna, salarios y atros pagos cie caracter extraorclinario. Las mas importantes 
cie toclas ellas por su volumen eran las distribuciones canonicales, también lla
maclas coticlianas en razón cie su repa1to cliario a lo largo del año; el "carita
ter" era el responsable última del control cie la asistencia cie los canónigos a 
las horas y oficios clivinos, centralizando la recepción cie los "ploms" canoni
cales que entregaban los asistentes tras la celebración cie cada acta litúrgica y 
que permitían contabilizar la cuantía cie la clistribución tocante a cada indivi
duo. El valor cie las clistribuciones era varible, clepenclienclo cie la hora cie los 
rezos, en el caso cie las horas canónicas, y de la festividacl del día en el resto 
de los oficios, a proporción de su grada cie solemnidacl. Dichos valores expe
rimentaran sucesivos cambios en el transcurso de la centuria, toclos en la 
línea de elevar la retribución recibicla por los capitulares4. 

¿Qué rentas anuales poclía llegar a percibir un capitular por estos concep
tos? La respueta esta en relación directa con su participación en la liturgia 
cateclralicia y, en consecuencia, era altamente fluctuante de un individuo res
pecto a otro o entre los años en que permanecía en el cabildo. Si nos centra
mos en la media anual que venía a ingresar un capitular, se situaría alrededor 
cie las 250 libras en la clécada cie 1610, oscilaría durante el períoclo cie 1620 a 
1650 entre las 320 y 340 libras, pasaría a las 400 libras en las décaclas cie 1650 
y 1660, se elevaría hacia las 440 en las cie 1670 y 1680 y finalmente , en los 
años finales del sigla y principios del siguiente giraría en torno a las 470 
libras. Tomanclo como base cie partida la década de 1620 el valor de estas 
retribuciones habría aumentanclo clescleentonces y fines del :XVII, en un 40% 
aproximadamente, por supuesto en términos monetarios5. De todas formas ya 

3. Sohre los rnbildos catedralicios y las fuentes de renta de sus miembros , véase: MA NIJ EI. 

Trn1 :i •1., Vocahulario hasico de la Historia de la Iglesia, Barcelona 1993, 31-56. 
4. ACB. Capítol de la Catedral , Constitucions, Llibre de tots los officis maiors y menors de la 

pnt Seu de Barcelona que cada official en son offici deu fer ... 1581; son imprescindibles los capí
tulos correspondientes a los oficios de "caritater''. "bosser dels aniversaris", "bosser del manna", y 
los dedicados a las "distribucions canonica ls" y "distribucions dels aniversaris ''. Un excelente 
resumen en A. fAllHEtòA , La uida quotidiana a la catedra l de Barcelona en declinar el 
Reinaxemente. Any 15RO, Barcelona 1978, 27-46. 

5. La última reducciém de canonjías se había producido en 1608, contrayéndose el cuerpo 
capitular de 45 a 36 plazas, aunque el número de individuos clesde ese año no superaha los 25, 
daclo que lo habitual es que un mismo individuo aúnase las condiciones de dignidad y canémigo. 
He elegido la tercera década del siglo como base, debido a que en los años anteriores todavía 
estaba en curso la supresión paulatina de puestos, que desaparecían sólo por renuncia u óbito 
de su titular. 
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he advertida de la inevitable dispersión que frente a las medias señaladas 
cahe encontrar; a título de ejemplo, durante el hienio cantable de 1625-1627, 
las distribuciones fluctuaran desde las 528 libras çobradas por Lluís Cassador 
a las 714 de Matías Amell, y similares variaciones se podrían observar en 
cualquiera de los demas bienios del siglo. 

Aparte de estos emolumentos los capitular.es también ingresaban otras 
pa1tidas, aunque de un monto suhstancialmente inferior, por la celebración 
de aniversarios y misas de difuntos, en forma compartida con el hajo clero 
beneficial cie la seo, y que importaban varias clecenes de libras por año. A 
ello habría que añadir los salarios que pudieran percihir por el clesempeño 
de clistintas tareas administrativas para el cahildo, desde la gestión de alguna 
administración cateclralicia, hasta la realización de negocios y vijaes, con fre
cuencia con destino en Madrid y en Roma, en representación de los interes 
de la institución. La cuantía de los salarios fué objeto de clestacadas alteracio
nes durante el siglo: desde las 20-30 lihras anuales habituales en las primeras 
clécadas, tusta los centanares de libras que se llegaban a obtener por clichos 
cargos en los años inmediatamente anteriores a la Guerra cie Sucesión6. Y por 
última, y de manera mas aleatoria, clisfrntaban de pagos extraordinarios, bien 
para hacer frente a la imparable inflación de mediados del seiscientos, bien 
para repartirse superavits conseguidos ocasionalmente al cerrar las cuentas 
del cabildo. En resumen, los ingresos de un capitular harcelonés evoluciona
rían desde unas 400 lihras anuales durante las primeras décadas del XVII, 
basta situarse en unas magnitudes del orden de las 600 a 1.000 lihras por año 
en la de 1690, con un creciente protagonismo como fuente de renta para las 
responsabilidades administrativas. El grafico I refleja la evolución de los 
ingresos, expresados en valores monetarios , ohteniclos por el conjunto cie los 
canónigos y clignidacles cie la seo, mientras que el gràfica II, cie forma mas 
realista, los reseña en capacidacl cie compra cie trigo, mostrando el profunda 
hundimiento sufriclo durante los años cuarenta y la posterior recuperación 
que permitiría alcanzar unos niveles equiparables a los cie inicios del siglo7. 
Queda clara la hahiliclad del colectivo capitular para empujar casi siempre al 
alza sus rentas , lo que no es nüs que el resultaclo del estrecho y eficaz con-

6. Una muestra paradignütica la constituye la evoluciélll del salario del ··caritater". cargo 
administrativo que de la inc ial gestiélll de la :1dministraciél!1 de la Caritat pasaría a erigirse en el 
maximo responsable de las finanza s capitulares; en previsible correspondencia, su retrihuciélll 
crecería desde bs 40-50 libr:is anuales de Ins años de16JO y 1620 a las 250-~00 libras pactadas 
desde 1670-80. La tendencia a la profesionalizaciém en tan elevado puesto restringiria e norme
mente el número de individuos que llegarem a e jercerlo desde entonces. 

7. Los datos que contienen ambos gr:'1ficos no induyen las rentas salariales , sino únicamente 
las que eran comunes :1 todos los capitulares: distribuciones canonicales, de aniversarios , del 
manna y pagos extraordinarios. 
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trol que ejercía sobre la estructura del gasto catedralicio, al cargar los efectos 
de las diversas y sucesivas crisis coyunturales sobre las espaldas de los restan

·tes estamentos de la seo y evitar así, en los peores momentos, una excesiva 
erosión de su nivel de ingresos, cuando menos en una medida sensiblemente 
inferior a la sufrida por aquellos. 

Vistas ya, tras esta breve y sintética exposición, las rentas de que gozaban 
los integrantes del cabildo, analizaré a continuación los distintos elementos 
que delatan el comportamiento económico individual de esta élite eclesiastica. 
Como indica el título del apéndice I, los datos en que me inspiro se han loca
lizado a partir de la información registrada en diversas series de inventarios 
post-mortem, encantes y testamentos de capitulares barceloneses; no siempre 
ha sido posible disponer de documentación completa para todos los casos, 
pero aún aceptando esta restricción, los resultados son lo . bastante promete
dores como para extraer legítimas conclusiones. 

Un primer elemento que llama poderosamente la atención son las elevadas 
cantidades de dinero metalico en posesión de los canónigos; una buena parte 
de ellos guardaban en sus respectivos domicilios un gran volumen de moneda 
de alto valor. Exceptuando los casos de S. Mas, Ramón y Francesc Cornet y 
Pau Reig, con pequeños montos, los restantes de los que conocemos este 
hecho, llegaran a atesorar verdaderas fortunas: desde las mas de 1.000 libras 
cie J. Carbonell o T. Morer hasta las espectaculares mas de 7.000 libras de M. 
J. Osona, no siendo por lo demas extrañas çifras de 2.000 o 3.000 libras. En el 
inventario del citada M. J. Osona se relacionan un total de 87 doblones de oro 
y 18 libras en reales de a ocho, depositados en una "caixa amb son pany y 
clau" junta a un amplio repertorio de piezas de vajilla y objetos de plata; tam
bién se localizaron con posterioridad al inventario de los hienes muebles, 
pese a que no se especificó dónde, atros 1.300 doblones de oro correspon
dientes a letras giradas por diversas personas no identificadas en el documen
to. Algunos capitulares reunían lo que debe calificarse como un hetereogéneo 
muestrario de monedas; sería el ejemplo de J. Rovira i Boldo, cuyas 3.202 
libras en efectiva se repartían en dohlones de oro, de a 4, de a 2, de a l y de 
0'5, "trentins" de oro, "onsens", reales de plata, de a 2, de a 4 y de a 8, duca
dos de vellón, "sous" de plata, "sous d'ardit", "divuytens" y "lluïsos d'ardit". 
Aparece muy extendida la practica de guardar su numeraria en bolsas de tela 
o cuero depositadas en arcones o baúles, sin mas precaución que tenerlos 
cerrados con llave. 

No deja de resultar cie1tamente sorprendente una acumulación de metalico 
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de tal envergadura en lo que ademas parece ser un comportamiento bastante 
extendido entre los miembros del cabildo; si bien, como veremos seguida
mente, también se decantaran por Jas inversiones, Ja te ndencia a atesorar 
moneda sin darle salida útil y rentable exige una explicación. En primer Jugar 
no sería razonable considerar Ja posibilidad de que estas cantidades en meta
lico sirviesen para hacer frente a los gastos corrientes de sus posesores, a no 
ser que diésemos por supuesto que alcanzaban cotas exorbitantes; en segun
do lugar, se tendría que preveer que tal vez una parte o la mayoría de ese 
numeraria correspondiese a depósitos realizados por otras personas, amigos 
o familiares, y del que los canónigos no sería mas que meros clepositarios sin 
titularidad ninguna sobre dichos fondos; pero la documentación consultada 
no aduce prueba alguna en este sentida, salvo en los supuestos de canónigos 
deudores o que guarclaban dinero cuya propieclad era del cabildo, a raíz de 
ocupar algún cargo aclministrativo en éste, y en cuyo caso la información es 
bien explícita y no deja Jugar a equívocos. Hay que conduir por fuerza que 
tan creciclas sumas eran pertencia de los capitulares respectivos, lo que con
duce a preguntarse acerca de la mentaliclad económica del colectivo canoni
cal. Sin duda hay que hablar de atesoramiento como un comportamiento típi
ca de esta élite eclesiastica; sus rentas, tanto las originadas en su función 
capitular como las derivadas de sus patrimonios particulares (recibidos po r 
herencia, otros derechos sucesorios o por propia iniciativa) debían ser lo sufi
ciente mente cuantiosas como para superar con creces las necesidades de 
consumo, de manera que acaban por encontrarse antes dos alternativas: o 
atesorar o invertir. Si fijamos la atención en los individuos que ostentaban los 
mas crecidos efectivos, concluiremos que la mayoría de ellos eligieron la pri
mera opción: los canónigos ]. Descallar, J.Carbonell, ]. Rovira, ]. Gualbes, ]. 
de Ribera, T. Morer, LI. de ]ossa y T. Pí, mientras que por un lado acumula
ran montones cie metal, po r otro no invirtieron en censales ni "violaris", ni 
po r lo que se desprende cie la clocumentación, tampoco en biene inmuebles, 
como casas o tierras; la única excepción la protagonizaría T. Morer que dis
ponía cie censales por el moclesto valor cie 328 lihras, mas moclesto toclavía si 
se compara 'con las 1.412 libras contabilizadas en su inventario . 

Hay otro e lemento que desprende mas luz alrededor de tal cuestión; vea
mos de nuevo el cuadro y descuhriremos que al menos en varios cie los 
casos estudiados, el atesoramiento va acompañado de unos e ncantes de nota
ble valor. Los hienes muebles de ]. Descallar, que atesoraba 3.102 lihras, se 
vendieron en encantes por 7.017 lihras; los cie ]. Carbonell, con 1.028 lihras 
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acumuladas, subieron a 1.928; los cie J. Rovira, 3.202 en efectiva, se subasta
ron por 1.618; los cie J. cie Ribera, 2.393 libras registraclas en el inventario, se 
pujaran basta las 6.250; los cie T. Morer, con 1.412 libras inventariaclas, llega
ran a las 3.362 y, finalmente , los muebles y objetos diversos encontraclos en 
el domicilio cie LI. cie ]ossa, con un efectiva cie 5.192 libras, se tasaron y liqui
daran en sus encantes por mas de 7.000. Es igualmente significativa que los 
encantes mas valiosos coincidan precisamente con los canónigos caracteriza
dos por su capacidacl cie atesoramiento (Descallar, Ribera y ]ossa) y aunque 
en menor meclicla, lo mismo podríamos clecir de los restantes. Y en la misma 
clirección, se destacaría que los canónigos que en sus inventarios clenotan un 
superior gastos en oro y plata, son también los que presentan unos mejores 
encantes, como lo demuestran los 37'79 Kg. cie plata cie Descallar, los 48'02 
de Osona, los 64'79 de Ribera, los 74'22 cie ]ossa y los 36'92 cie Morer; ateso
ramiento, pues, que se expresaba no sólo en la acumulación cie moneclas, 
sino también en la compra cie objetos con conteniclo de metales nobles, como 
vajilla y joyas8. 

Por última, tampoco debería clesca1tarse la posibiliclad de que la acumula
ción cie numeraria obedeciese a motivaciones mas lucrativas, como la especu
lación con el cambio monetario, tanta de moneda catalana como castellana o 
extranjera; activiclad ésta que en unos años cie grancles alteraciones moneta
rias podía llegar a repo1tar pingües beneficios a sus practicantes, aunque ello 
sea especialmente difícil de documentar9. 

Dejando de lado el problema del efectiva, algunos capitulares tenían 
depósitos en instituciones financieras; en general se trataba de cantidades mas 
bien modestas, siempre por debajo del millar cie libras, con la notable excep
ción de LI. cie Jossa que había clepositaclo 1.642 libras, 6 suelclos y 2 clineros 
en la Taula cie Barcelona y otras 421 libras y 13 suelclos en el Banco cie la ciu
clad, y también cie F. Valeri , que había abie1to senclas cuentas en la Taula y en 
el Banco, por un impo1te respectiva de 4.269 y 945 libras. Toclos los clemas 
abrieron las suyas en las mismas enticlacles, con una ligera preferencia hacia la 
seguncla; tan sólo el canónigo S. Mas confiaba una reclucicla parte cie sus 

8. El peso de la plata de los encantes set'lalados se ha reconvertido en kg. has:.índome en la 
equivale ncia de las "unças" de joyería , a raz(in de 33'54 g r. por '·unça", tal como indican C. 
A1.s11\A, G. FE1.11 · Y LI .. MAJtQli\'T, Pesos, mides i mesures del' Pai'.\'os Cata!cms. Barcelona 1990. La 
documentació n no explicita e l contenido exacto en plata de las joyas y vajillas registradas, por lo 
que de he deducirse que el peso no era linicamente de plat:1 s ino tamhién de otros metales. 

9. Las fuentes consultadas no indican nada en dicha líne:1, lo que por o tro lado parece has
rante previsible datin el car(1cter de la documentaciún urilizada p:u:1 este trah:1jo; por el momento 
esta cuesti(in s6lo puede tomarse como mera hipò tesis pendiente de posterior comprohaci<in. 
Agradezco al profe sor .J. A. Sehasti[m Am:1rilb, de b Universidad Complute nse de Madrid. la 
sugere ncia que me formuló en este sentido. 
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recursos a instituciones privaclas: 40 libras, 16 sueldos y 7 clineros en el banco 
cie Jaume Bru y Francesc Pobla y 60 lihras en el banco de Jaume Font, 
Gabriel Rius y Antich Codina, estanto las restantes en la Taula. De toclas for
mas, los clepósitos bancarios corno moclalidacl de ahorro parecían jugar un 
pape] marginal en comparación con el simple atesorarniento, lo quepor otro 
lado tampoco tendría nada cie peculiar claclo el escaso desarrollo de los se1vi
cios hancarios en la Europa pre-inclustrial.10 

Respecto a la moclaliclacl de inversión elegida por los capitulares, era el 
censal las mas frecuentemente utilizada. Un total cie 14 capitulares cie los 31 
estucliaclos a este nivel, tenían censales iclentificaclos en sus inventarios 
post-mortem; las sumas inve1ticlas eran muy variaclas, aunque sobresalían en 
especial F. Valeri, .J. Lacassa, M . .J. Osona y P. del Rossa, con censales por 
valor arnpliamente superior a las 10.000 libras. Los clemas concentraban cifras 
mucho mas moclestas y aún así y toclo clignas cie atención, siempre por enci
ma cie Jas 1.500 libras, con las solitarias excepciones cie las 328 libras cie T. 
Morer y Jas 426 de F. cie Amigant. También parece llamativo que en todos los 
casos cie canónigos censalistas, el impotte de Jos censales sea superior al de 
Jos encantes, en aguda contraste con sus compañeros anteriormente citaclos, 
en los que el atesoramiento y. e l gasto suntuario abso1vían el grueso cie sus 
recursos. 

A la caheza del grupo censalista aparece la clescollante figura cie! canóni
go Francesc Valeri, 11 que entre Jos años cie 1647 y 1677 llegó a destinar la 
irnpresionante cifra total cie 30.184 lihras a Ja compra cie censales, lo que aca
haría por reportarle una substanciosa renta anual cie! orden cie las 1.500 
libras, superiores sin cluda a Jos ingresos que nunca pudiera llegar a percibir 
como capitular. Joan Lacassa, arcecliano del Vallés y canónigo, con una lar
guísima permanencia en el cabilclo cie mas de 50 años cie cluración, invittió 
igualmente creciclas sumas en la aclquisic ión cie censales, por un importe 
aumu lado al traspasar a mejor vida cie mas de 22.000 libra.s repattidas entre 
un total cie 135 censales. Tras ellos encontramos al dean Pau del Rossa y al 
canónigo Miquel Joan Osona, ambos con unas cifras muy similares, poca mas 
cie 14.000 lihras y que cierran el recluciclo círculo cie los grandes capitulares 
censalistas. 

10. Sobre b hanc1. vdse: F. fü 1 1. MAlffL'-: , La hanca en r~~pw1t1 has/a l 7H2. dins: FI Banw de 

!ispw1a. Una historia ewmímica, Madrid 1970. 1-196: acerca de la percepcicin de bs pr:kticas 
bancarias y fin:mcieras por b Iglesb: li. CiAvrno, Umra. Del uso eco11rí1n.ic;u de la relif.!,i<ín en la 
historia, Madrid 1984. Sobre b Taula , G. FU.11 ' Y A. ADHOU<. !-list1iria de la Taula de Canoi de 

Barce/011a, Barcelona 1989. 
11. La brillantez financiera de Valeri , unido al importante pape! que desempeñC> durante 

varios años como •·caritater '" de la seo, y que le llevarem a involucrarse en operaciones de dudosa 
legalidad según constaba en acusaciones bnzadas contra él por sus colegas tras su úbito, recbma 
un esfuerzo de reconstruccicin hiogr:'1fico que espero afrontar en un cercano futuro. 
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¿A qu1€n pres taba n sus ca pita les nu es tros ecles iasticos? 
Desafortunadamente no en todos los casos ha sido posible reconstrnir la tipo
logía social de los censatarios, debido a la excesiva parquedad de las fuentes, 
pero en algunos de los inventarios post-mortem la información fué anotada 
de manera mas cuidadosa y detallada, lo que autoriza a intentar una sencilla 
aproximación a dicha pregunta. Una radiografia excelente es la de los censa
tarios del arcediano Lacassa: los 135 censales cornprados por éste se dsitribu
yeron entre 109 censatarios, de los que 50 eran labradores, 10 a1tesanos del 
textil, 3 vinculados a oficios del mar, l noble, 4 notarios, l negociante y una 
pequeña representación de algunos de los sectores mas vulnerables en la 
sociedad de antiguo régimen, l doncella y 6 viudas, perteneciendo los restan
tes a una elenco de profesiones mas diversificado .1 2 Una clientela tan vario
pinta y numerosa revela una estrategia inversora inspirada en la prndencia y 
en la minimización del riesgo, ya que dado el interés fijo de devengaban esta 
clase de activos, casi siempre del 5%, era ésta una de las escasas variables 
sobre las que podía incidir el prestamista. Los deudores de los demis capitu
lares censalistas, cuando ha sido factible individualizarlos, no se diferencia
ban demasiado de los anteriores. 

Continuando con los censatarios particulares y en referencia a su proce
dencia geografica, los censalistas no limitaban su mercado a unas determina
clas localidades, pese a que se observaalguna pequeña concentración cie cen
satarios en unas pocas villas del Principado. Así, Lacassa muestra una ligera 
preferencia por Teià, 17 censatarios, y Barcelona, con 8, apareciendo los res
tantes repartidos por una larga serie de ciuclacles y villas; 13 pareciclo esquema 
adoptaran los otros censalistas. En cualquier caso la dsitancia no era obstacu
lo para el establecimiento de relaciones crecliticias y la posición como miem
hros de la seo de Barcelona no limitaha en absoluta la oferta de crédito ni 
tampoco su demanda, lo que lleva a pensar que precisamente la citada posi
ción , al poseer el cahilclo numerosas propiedades en muchas de las localicla
cles indicadas, facilitaba la creación cie redes fin~mcieras privadas articulaclas 
en torno cie Ja catedral; el hecho de que las dignidades y canónigos de ésta 
ejerciesen en algún momento de su carrera cargos admnistrativos o de gestión 
cie los intereses económicos de la institución, Jos ponía en contacto con los 

12. Ademús de 6 censatarios cuya profesiún es desconocida. se contabilizan 7 libreros, 4 
zapateros, 2 boticarios, 2 taberneros, 2 "mestres de cases", l herrero, 4 carpinteros, 2 percheros, 
2 sacerdotes y l escribiente. 

13. Cuatro censatarios cada una había e n Sabadell y El l'apiol. tres e n Rubí y otros tanto e n 
Vilassar, 2 e n Mataró, Masnou . Hipollet y Badalona y con tan séilo l por localidad , se encuentran 
Manresa. Ale lla , Valldoreix, Vilamajor, Sant Sadurní. Pre mi:! , Caldes de Montbui, La Palma , Canet, 
Sant Just Desvern , La !(oca , Sant Feliu de Llobregat y Montornés: en 50 casos no se indica e l o ri
gen del censatario. 
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enfiteutas y arrendatarios de los diversos organismos capitulares, lo que posi
bilitaba la construcción de estas redes.14 

Un cambio impottante que acaecera a lo largo de la centuria sera la pro
gresiva diferencición en la proporción de censales comprados a instituciones 
públicas y a indivicluos particulares; si bien es cietto que la muestra es reclu
cicla en exceso, no clebo clejar cie mencionar el becbo cie que basta la décacla 
cie 1670 los capitulares prestaban su dinero con preferencia a instituciones, 
mientras que descle entonces la proporción se invierte cie forma clara y 
rotunda a favor de la demanda privada. P. Pià compró 3.706 libras cie censa
les públicos y 2.700 de privados, P. del Rosso apenas si destinó la ridícula 
cantidad de 100 libras a los segundos frente a las poco mas cie 14.000 libras 
que prestó al Consejo de Ciento de Barcelona y en M. ]. Osona se identifican 
censales por valor de 13.000 libras contratados por instituciones y sólo 1.700 
de caracter privada. En afinaclo contraste, los inventarios cie ]. Jimenez, C. 
Rotllan, J. Lacassa y P.P. Atrer marcan una progresiva alteración y el protago
nismo pasara a estar en manos cie los demandantes privaclos, que abso1veran 
la mayoría o la totalidad cie la oferta creditici a concentrada· en los 
capitulares.15 Este comportamiento guarda perfecta coberencia con el peso 
cie unos y otros tipos de censales en las finanzas capitulares: clescle 1641 la 
percepción de las pensiones cie los censales vendidos por la Generalitat 
sobre toclo, y en menor meclicla los cie la ciudacl cie Barcelona y otras univer
siclacles de Cataluña, clevenclrían en crecientemente irregular, basta el punto 
que puecle bablarse de un verclaclero hundimiento cie las entradas por este 
concepto, frente a las rentas clevengaclas por los censales pa1ticulares, que 
demuestran una muy superior soliclez, sienclo los impagos menos frecuentes 
y de escasa cuantía. Apuntanclo en la misma clirección, las clonaciones de 
censales para el costeamiento de funclaciones de misas y aniversarios, origen 

14. No de hen mezclarse , sin e mbargo, la oferta crediticia de los capitulares como individuos 
privados con la ofena desarrollacla desde la instituci(m catedralicia , ya que los crite rios condicio
nantes de la compra de censales podían ser sensihlemente distintos; a fin de cuentas. los censa
les en manos de entidades eclesi:'tstic 1s acostumhrahan a ser fruto de donaciones piadosas y los 
recusos con que se constituyeron no salían de las arcas de la lg lesia , mie ntras que losofe1tados 
por los capitulares en tanto que "laicas y lXivadas pe rsonas .. procedían de su pec unios particula
res, carecie ndo pues de esa limitaci(m. 

15. J Jime nez tenía 1.950 lihras en censales púhlicos y 2.000 en privados , J L:lcassa destinó 
1.050 lihras a los prime ros y 21.528 a los segundos, C. Rotllan y !'.!'. Atrer ha bían inve1tido única
mente en censatarios privados . F. Valeri cls itrihuía sus préstamos e ntre 20.64.? libras de públicos y 
9. 549 de privaclos, pero significativamente todos los censa les contratados clesde 1671 correspon
dían :1 censatarios pa1ticulares, a la inversa que en el período precedente de 1647-70; ademf1s , e n 
este último caso. casi el 48'!1ii de los capitale vendiclos ' ' institucio nes pühlicas lo fue ron a la pro
pia seo de Barcelona. 
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fundamental cie las rentas censalistas cie la seo, pasaran a estar constituiclas 
abrumacloramente por censales privaclos, también clescle los años setenta, 
subrayanclo un cambio generalizaclo cie tenclencia en los clistintos oferentes cie 
créclito. 16 

Queda por analizar la composición cie las a veces cuantiosas cleuclas cie 
que eran acreeclores los capitulares en la hora cie su óbito, y que correspon
clía a una tipología variaclísima, pera que se sintetizaría en los siguientes orí
genes: cleuclas cie clistribuciones canonicales o cie aniversarios no percibiclas 
por sus titulares, salarios penclientes cie cobro, pensiones atrasaclascle censa
les, préstamos sin interés concecliclos a personas particulares y no retornaclos 
en toclo o en parte, préstamos por empeño tampoco recuperaclos, pese a con
se1varse los objetos clepositaclos por los cleuclores, y en el caso específica de 
F. Valeri, intereses atrasaclos en concepto cie letras cie cambio por él negocia
clas. La capaciclacl cie cada canónigo para acumular estas cuentas a su favor, 
refleja tanto el cuiclaclo prestada a sus asuntos pecunarios como una cie las 
moclaliclacles elegiclas para rentabilizar sus recursos financieros. De esta forma 
y a título cie ejemplo, F. Maymó dejó este munclo cuanclo las cliferentes aclmi
nistraciones capitulares le acleuclaban mas cie un millar de libras por distribu
ciones en toclas sus variantes; F. cie Amigant era acreedor del cabilclo por un 
monto "que per al pnt no se ha pogut saber" y cie la Corona por la espectacu
lar cifra cie 3.000 cloblas, clerivaclas cie su salaria como vicario general del ejér
cito, "que exerci per molt temps" y que no logró jamas cobrar en vicia. Muy 
parecicla fué la situación cie Pau del Rosso , que hahía llegaclo a prestar a los 
clirigentes cie la rebelión cie 1640 unas asombrosas 20.000 libras y que clescle 
luego tampoco vió nunca recuperaclas. 

Las conclusiones que pueden extraerse cie las anteriores paginas se aseme
jan a esas pinturas de los maestros impresionistas en que el abigarraclo con
traste de colores ilumina el conjunto cie la obra. Es en verclad difícil intentar 
ohtener una visión homogénea del compo1tamiento económico cie los miem
bros cie tan ilustre colectivo del seiscientos: si en unos domina el mero ateso
ramiento monetario combinada con un dispensioso consumo suntuario, en 
atros se identifica una actitud mas equilibrada entre estas practicas y la inver-

16. Hasta 1640 las pensiones de censales sobre 1:1 Generalitat representaban a lrededor del 
60•x, del total de l:1s rentas censa list:1s de b catedral. siendo e l peso de los cens:des sobre parlicu
lares del orden del 22-23%; desde los años cuarenta e l porcentaje de las pensiones de la 
Generalitat descender{1 hast:1 unos niveles del 29-33% y e l de los particulares experimentar:'1 
suces ivos aumentos, llegando a situ:1rse en el 65-70% hacia fines del siglo. Si hacemos referencia 
a la rentahilidad efectiva de ambos activos , los de la Generalit:1t y los de universidades desde 
esos mismos años estar:'1n siempre sensiblemente por dehajo de los privados. Por último, si com
paramos el volumen de impagos acumulado entre 1610 y 1704. los resu ltados sería resolutivos: 
24.104 libras de particulares. 37.357 de universidades y 88.761 de la Generalitat. 
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s1on en activos que ofreciesen una atractiva renumerac1on y una razonable 
seguridad; dejando de lado los recursos procedentes de sus patrimonios fami
liares, y partiendo todos ellos de una misma base, la posesión de una silla en 
el coro capitular y de unas rentas de parecidas magnitudes, nuestros eclesias
ticos pusieron en marcha a su dinero por muy diferentes caminos. Cabe pre
guntarse si cabía esperar otra cosa de un colectivo que por imperativos de su 
profesión y de la omnipresente demanda social, tenía que conjugar el oficio 
sagrada, con los privilegios inherentes y con sus pesadas servidumbres, con 
la compleja y exigente gestión del patrimonio de la seo y del patrimoniq per
sonal; la especialización o la familiarización con labores de administración 
económica por parte de algunos de sus integrantes, frente a otros mas dedi
cados a la liturgia y a la pastoral o a los asuntos de caracter judicial en defen
sa de los intereses de su iglesia, y la formación académica recibida, junto a la 
presión de la coyuntura económica que en cada momento podía aconsejar la 
elección de distintas alternativas, tal vez escondan las claves para comprender 
la multiplicidad de los comportamientos estudiados. 
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APENDICE I 

CAPITALES Y RENTAS NO CAPITULARES DE DIVERSOS CANONIGOS, SEGUN 
TESTAMENTOS, INVENTARIOS Y ENCANTES (EN LIBRAS) 

l=EFECTIVO 2=DEPOSITOS 3=CENSALES (J>RECIO) 4=VIOLARIS (PRECIO) 
5= VALOR COMO ACREEDOR 6=ENCANTES 7=CAPITAL (1+2+3+4+5+6) 

8=RENTAS (PENSIONES DE CENSALES, VIOLARIS Y OTROS CENSOS, ANUALES) 

AÑO l ~ .2 1 .5. º 1 Q 
1600 S. Mas 3 233 773 986 1996 
1611 R. Cornet 148 800 442 309 1699 513 
1623 P. Plú 813 530 6406 105 1706 9560 335 
1624 T. Oller 3625 3625 
1629 F. Cornet 110 351 210 671 50 
1645 ]. Descallar 3102 7017 10119 
1650 ]. Carbonell i028 800 1928 3756 
1651 A. Cros 1893 1893 
1658 P. Rosso 14162 20000 4579 38741 356 
1659 F. Sans 359 1358 1717 50 
1660 ]. Rovira 3202 1618 4820 
1661 P.]. Atrer 39000 39000 
1666 M.]. Osona 7643 14700 787 3779 26909 660 
1670 P. Copons 3000 3000 502 
1671 ]. Camps 2000 599 2599 100 
1671 ]. Gualbes 1012 324 1336 
1671 ]. Jimenez 3950 3950 311 
1679 F. Valeri 5512 5215 30184 11260 3937 56108 1509 

(y 14 letras de cambio por valor de 25850 libras) (81958) 
1681 J. Ribera 2393 499 6250 9142 
1685 T. Morer 1412 328 556 3362 5658 16 
1688 P. Reig 28 1628 900 2556 
1692 R. Sans 450 450 5 
1693 F. Maymó 1711 1016 1638 . 4365 86 
1693 l'. Pí 680 831 1511 
1694 F. Amigant 426 16500 16926 21 
1702 LI . ]ossa 5192 2063 1886 7033 16174 
1704 ]. Lacassa 1914 22577 937 1342 26770 1131 
1705 T. l'í 3895 3895 
1706 C. Rotllan 2553 1890 1112 1204 6759 95 
1706 R. T. Montagut 1873 1873 
1708 P. P. Atrer 3496 1507 746 5749 75 
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FUNDACIONS DE BENEFICIS ECLESIÀSTICS EN L'ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE SANT MIQUEL DE CARDONA 

ENTRE ELS ANYS 131~1411 

Andreu Galera i Pedrosa ; 

Introducció 

Amb aquest estudi volem donar a conèixer cadascun dels beneficis ecle
siàstics sense cura d 'ànimes fundats a l'església parroquial de Sant Miquel de 
Cardona els anys 1310 i 1411. Per benefici eclesiàstic s'entén la unió d'una 
determinada funció eclesiàstica amb un conjunt de béns dels quals gaudia el 
seu possessor o beneficiat per a la seva subsistència. Així, un canonge o un 
rector eren beneficiats. Però el terme heneji:ciat simple era aplicat a aquells 
clergues sense responsabilitats apostòliques, que no tenien la cura d 'ànimes, 
els quals només estaven obligats a celebrar actes de culte com per exemple 
dir unes misses a la setmana l. 

Malgrat la seva importància dins la història de l'Església catalana, aquesta 
figura és poc coneguda, i són pocs els estudis referents al tema. Un exemple 
pot ser la parròquia de Cardona: encara que la dita església ja ha estat objecte 
de diferents estudis de caire històric i arquitectònic, els beneficis han estat un 
element de la seva història que ha restat en un segon terme2. I, no podem 
oblidar que sense l'estudi cie cada benifet ens serà molt difícil entendre l'evo
lució de les obres de la nova església gòtica de Sant Miquel -bastida entre els 
anys 1322 i 1398- i la posterior gènesi de la comunitat de preveres constituï
da l'any 14173. Una comunitat que ja en l'any 1415 era integrada per tretze 

l . Per a això, vegeu j osEI' M. MAl<Qt lJ'S 1 1'1.ANAla 'MÀ, Fundaciones de heneficios en el uhispado 
de Gernna (sip,los XllI-XVIJJ): ·Antho logica Annua" 36 (1989) 493-507. J1 1AN Rossn.1.0 LUTl'HAS, 

Dotaci<ín de henf!ficios eclesiàsticos en Mallorca (1232-1348), dins: XIJI Congrés dHL,t<ir'ia de la 
Curona dArag1í. Comunicacions l: ·f:Ï regne de Mali<wca i la Mediterrània· (Primera Part) (1989) 
227-245. 

2. Vegeu JOAN Srn1<A 1 V 11.Ano, L 'faglésia i Parnlquia de Sa nt Miquel de Cardona, dins: 

Hist<iria de Cardona. !V (1962) 367-393; A1.111-:1rr BASTAlmEs, 1:'1 d iscurs arquitect<lnic de Sant 
Miqu el de Cardona: ·Cardener· 2 ( 1985) 89-97. RAMON ESl'ADAl.l'H l'AHCEl<ISAS, MEl<CEDES J! IAN 

V EHDE,IO, H.xcauaci<í A1·queològica de Sant Miquel de Cardona (Bages): "Qu aderns Científics i 

Tècnics· 3 0991) 197-206. MoNTSE1rnAT CASAS 1 NADAL, Aspectes religiosu-econcimics de la ui/a de 
Cardona segons el' testaments de 1373 al 1383: ·Cuadernos de Historia Econó mica de Cataluña· 

19 (1978) 141-142. 
3. Vegeu ,IOAi': Sl·lU!A l VllAl<Ó, L ·¡.~,p,lésia ... 367. 
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preveres4, per disset en 14175, i per dinou en 14456, clins una església que 
cent anys abans només tenia un rector i un vicari. Aital nomhre cie comunita
ris ens dóna una idea cie l'ahunclor de fundacions esdevingudes al llarg del 
segle XIV i començaments del XV, i també cie la vitalitat de la institució bene
ficial eclesiàstica en el elit període històric. 

Les fonts documentals 

Per a la confecció d'aquest estudi hem utilitzat com a font hàsica el Llibre 
de algunasfundacions de beneficis de la parroquial iglésia de Cardona, inclòs 
dins la secció M del fons cie Sant Miquel, situat a l'A1xiu Parroquial de Sant 
Miquel i Sant Vicenç cie Cardona (APSMV). 

Per a complementar les dades aportades en aquest llibre l~m cercat altres 
fundacions en el manuscrit núm. 1528 de la Biblioteca Universitaria (BU), 
manual cie testaments escrit pel notari cardoní Pere Calvis entre els anys 
1347-13487. Igualment, hem utilitzat alguns pergamins del fons cie l'Aixiu 
Capitular de la canònica cie Sant Vicenç cie Cardona (ACC), actualment inclòs 
dins l'aixiu parroquial cie Sant Miquel i Sant Vicenç8, com també un manual 
notarial pe1tanyent al fons cie la batllia cie Cardona, situat a la reserva de la 
Biblioteca cie Catalunya (BC)9. Finalment també hem fet se1vir documentació 
cie l'A1xiu l·listòriccle Cardona (AHC). 

La fundació de beneficis 

Els heneficis que hem pogut documentar han estat els següents: 

3.1 Santa Maria: La data cie la primera fundació és del 2 cie setembre cie 

4. Al'SMV, Fons Sant Miquel , pergamí núm. 234. 
'i. AHC, XVJI. l , pergamí sense numerar. 

6. Vegeu JOAN SEl·l l{A l Vll.AHÓ, L 0Hs¡{iésia ... 380. 
7. Aquest manual ha estat estudiat en les te sina de llicenciatura de M. 001.crns Ct 1irro. 

Transcripci<ín de los documentos testamentarios de Cardona de los <lltos 13 47-134H. época de la 
Peste Nef{ra, tesina de llicenciatura inèdita, Fons cie! Oep,trtament d 'Història medieval de la 
Universitat de Barcelona , 1979. 

8. Vegeu MONTSEHHAT CASAS 1 NADAL, La canclnico de Semi Vicençs de Cardona a /"Hdat 
Mitjana. Alguns aspectes de la seva histclriu des dels seus orígens .fins ui 1311, dins: Hist<)ric1 de 
Cardona, 3 0992) 16-20. 

9. BC. XI . 3. Vegeu PrnE 1' 11.101., Arxiu de la Butllia de Cardona, dins: Butlletí de la Bihliotecu 
de Catc1/unya, 5 (1918-1919) 264-268. 
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131010 i, per un document cie l'any 1332, sabem que aquest benefici havia 
estat fundat per Berenguer Gibert a l'altar de Santa Maria 11. 

3.2 Sant Domènec co1~/èssor. Establert en el testament de Bernat Llobet amb 
data del 30 de desembre cie 132212. Aquest Bernat era cie Cardona i molt pro
bablement mercader, ja que pertanyia a la confraria cie "beate Marie mercato
rum" a la qual deixà 20 sous. Per a l'obra de Sant Miquel va clonar 500 sous, 
amb la condició que els operaris d'aquella i els prohoms de la vila fessin una 
capella i altar sota l'advocació de sant Domènec. En aquest altar institueix t)n 
presbiterat ("capellaniam sive presbiteratum") deixant 200 sous de renda cen
sal per a la manutenció del prevere assignat al benefici . El patronat ("ius 
patronatus") de la capellania restava en mans del seu fill i hereu, en Francesc 
Llobet, que com a prioritat¡sempre havia cie presentar un prevere cie la famí
lia Llobet. Així, el primer obtentor fou el prevere cardoní Pere Llobetl3. 
Aquesta capella fou objecte d 'una segona fundació l'any 1372 per part de 
Jaume LLobetl4_ 

3.3 Les Onze Mil Verges: Aquest benefici fou fundat per Berenguer de Sant 
Pere de l'Arç i la seva muller Sibil.la el 19 d'agost cie 133915. La seva dotació 

10. Vegeu .JOAN Srnl!A 1 V11.A11Ó , L ·r:v.¡lésio .. 384. Mn. Serra no déina cap referència arxivística 
del document de la fundaciéi. 

11. El 5 de desembre de U.32 Pere Çapinya, de Cardona, Be rna t Luçars i Berenguer de 
Torrescasana, tots dos del terme de Matamargó, es van vendre una sort de terra que era del 
domini de "capella quam Ilerengario Gihe rti , condam , instituta in eccles ia Sancti Michaelis 
Cardone in altari beate Marie '". Vegeu APSMV, Fons Sant Vicenç, ACC, pergamí núm . 1392. 
En el testa me nt de Romeu Gibert . me rcader c iutadà de Barcelona i l'any 1348 habitant de 
Cardo na , es fa refe rè ncia a la "capellanie seu presbiteratum cape lle beate Marie edifficati in dicta 
ecclesia quam instituit Berengarius Giberti , quondam dicte vill e". Vegeu BU, ms . núm. 1528, f. 
99v. i 100r. 

12. Al'SMV, Fons Sant Miquel, "Llibre ... ··, f. 120-125. 
13. Aquesta capella i altar ja eren construïts l'any 1348. Així en el testame nt del prevere car

doní Be rnat llescorre. datat el 15 de juliol de 1348, trobem que entre altres deixalles n 'hi havia 
una per la "capelle Sancti Dominici hed ificate in predicta eccles ie Sancti Michaelis". Vegeu M. 

0 0 1.011 1-:s Ct11rrn, Trcmscripci<ín ... 110, doc. 44. 
14. Vegeu JOA N SEHl!A l VllAl{Ó , L ·¡.:~p,lésia ... 64. 

15. APSMV, Fons Sant Miquel , Llihre ... f. 104-113. 
El 30 de juliol de 1348, la dita Sibil.la va testar, manant que fos ente rrada e n "meam sepulturam 
iuxta altare heata rum Undecim Milium Virginum situato in ecclesia Sancti Michaelis Cardone". 

Vegeu BU. ms. núm . 1528, f. 33v. 
Val ;1 dir que arran la fundacié> de la dita capella i altar. també es va c rear la confraria de les 
Onze Mil Verges, perfectament testimo niada ja entre els anys 1347-1348 . Vegeu M. Drn.011s 
Ct ;1nn, Tmnscripcí<ín ... 185-186. 
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fou de 250 sous, i el patronatge quedà en mans dels hereus de la casa que el 
dit Berenguer posseïa a la vila de Cardona16. 

3.4 Sant Llorenç Màrtir: Benefici fundat el 5 d'octubre de 1344 per Bernat 
Paner, el qual va donar dues honors de terra per a la construcció d 'una cape
lla i dotació d 'un prevere, el qual havia de dir missa cada dia17. 

3.5 Sant Esperit: Inicialment la institució d 'aquest benefici fou obra de Guillem 
Mercer, el qual en redactar el seu testament e l 28 de juny de 1348 va establir 
que, donat el cas que cap dels seus fills i hereus sobrevisqués, dels seus béns 
es fundés un presbiterat a l'altar del sant Esperit. La dotació inicial fou de 200 
sous18. Posteriorment, el 21 cie novembre de 1349 el jurisperit, prevere i rector 
cie Sant Pere de Vallmanya, Berenguer Mercer, trobant-se greument malalt, va 
establir, en el seu testament, la fundació d 'una capellania, a la qual s'havia 
d'assignar un prevere. Aque ll havia de celebrar missa cada dia a l'altar del 
sant Esperit i p e r la seva dotació va fer donació cie tots els seus béns 19. 
Sembla ser que en Berenguer no va morir aquell any, ja que el 24 cie juny de 
1352 el tornem a trobar fent una nova fundació del mateix benefici. 
Concretament se'ns diu que aquest benefici es fundava en l'altar del sant 
Esperit que havia es tat construït pel venerable difunt Guillem Mercer . 
Tanmate ix ordenava que, e n e l cas que el seu fill i hereu Be renguer Mercer 
ordenés construir una capella sota l'advocació de sant AntoniConfessor, 
aquest presbiterat es fundés i celebrés en la dita capella de sant Antoni20. Per 
a la do tació ci e la capellania va assignar un impo11ant conjunt de censos en 
numerari procedents cie difere nts béns immobles situats a la vila i terme de 
Cardona. El patronat restava a mans del seu fill i hereu Berenguer Mercer21. 

16. Aquesta casa es trobava en l'espai conegut com la Fira. Vegeu .JOAN SrllltA 1 V11A110, La 
Vila, el Veïnat i els Castells, dins: Híst<iria de Cardona 2 (1968) 65---66 . 

17. Vegeu JOAN SEl!l!A l V11A11Ó, L l òs¡.;lésia ... 383-384. 
18. llC, ms. núm. 1528, f. 155r. i v., 156r. Diu: "cuidam capellanle sive presbiteratum quam 

seu quem celebrari mande in al tari Sanct i Spiritus hedifficatti in ecclesia Sancti Michaelis 
Cardone". 

19. llU, ms. núm. 1528, fol. 140r. i v. Segons es dedueix d'aquestes dades, la capella del Sant 
Esperit ja devia ser construïda l'any 1348. ALx(\ ens ve confirmat en el testament de Romia, muller 
d'Arnau de Garsala, datat l'any 1348. on es diu "per capelle in Sancti Spiritus hediffícate in dicta 
ecclesie". Vegeu M. Do1.cms CtlltTO, Tmnscrípci<ín ... 94. doc. 36. 

20. APSMV, Fons Sant Miquel, Llibre ... folis deslligats sense numerar. No ens consta que el 
seu fill Berenguer fundés un benefici sota l'advocaciú de sant Antoni. 

21. Posteriorment, en l'any 1363, en el dit altar es va fundar la confraria del sant Esperit "a la 
honor del sant Spirit e del seu gloriós altar editkat e heneyt e consagrat en l'esgleya de sent 
Miquel de Cardona, dins la capela e preveratge del Sant Spirit feyta dotada per los honrats en 
Gu illem Mercer e en Berenguer Mercer". Vegeu JOAN Sutl!A 1 V11.A11Ó, L 'fa-¡.;lésia ... 44. 
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3.6 Sant jòan Evangelista: Benefici instituït en el testament de Pere de 
Vilorbina, fill de Ramon de Vilorbina, tots dos de Cardona, el 4 de juliol de 
134822. En aquell testament s'establia que en cas que el seu germà i hereu 
Joan morís sense descendència, els seus béns fossin venuts pels marmessors 
testamentaris i d'aquells es compressin una renda de 200 sous. Aquesta 
l'havia de rebre un prevere ordenat en els Sagrats Ordes, que pogués celebrar 
missa i que fos de la seva família. Igualment, dels seus béns en la dita esglé
sia s'havia de construir una capella consagrada a sant Joan. 

3. 7 Santa Maria Magdalena: De la fundació d'aquest benefici només sabem 
que va ser feta per Elisenda, muller de Romeu de Torà, el 23 de juliol de 
134823. 

3 .9 El Corpus Christi: La institució d'aquest benefici s'ordenà en el testament 
del mercader cardoní Berenguer de Torà, redactat el 26 de juliol de 1348. En 
aquell ordenava que tots els seus béns immobles fossin venuts i del preu 
resultant s'edifiqués una capella i un altar sota l'advocació del Corpus Christi. 
Per a la construcció de la capella deixà 1.000 sous, i per a mantenir un preve
re que celebrés missa diaria per a l'ànima del fundador i de la seva família 
una renda anual de 300 sous. El patronat de la capella s'atorgà al rector de 
Sant Miquel24. 

3.10 Sant Antoni: La fundació d'aquest benefici es troba en el testament del 
mercader cardoní Bernat Cardona fet el 29 de juliol de 1348. En aquest 
s'ordenà que en cas que el seu germà i hereu universal Arnau Cardona morís 

· sense descendència, dels seus béns es fes una "capellania sive altare" sota 
l'advocació de sant Antoni. En aquell altar havien de celebrar cada dia dos 
preveres per a l'ànima del fundador i dels seus familiars, deixant per a cada 
un d'ells la pensió anual de 200 sous25. 

22. llU, ms. nüm. 1528, f. 130r. 
23. AHC. XXI. l.). Mª T110MASA, Rec;op/iac;icín de notíc;ias sue/tas, hL1·tríric;as, n!ferentes ¿¡'la 

Vil/a de Cardona. su término, /u;¡ares y pueblos wmarc;anos; prindpiado pur D. ]osé Maria 
Thomasa y Franc;h en el año 1868, 193. 

24. Quan en l'any 1442 es va redotar el benefici de Santa Annafundat -pe l cavaller Pere 
G ibert, se'ns diu que aquest es trobava "in capella Corporis Christi sic vulgarite r nuncupata in 
parrochialis ecclesia beati Michaelis dicte ville''. Vege u APSMV, Fons Sant Miquel , Llibre ... f. 

114-119. 
25. BU, ms. núm. 1528, f. 135v. En la coberta de pergamí d 'aquest manual se 'ns diu: r:n 20 

de juny 13 82 se troba alt m instiluci<Í f eta per Jaume Navei/ a l bene.fic;ii de Sant Antoni. 
Malauradament no l'hem pogut localitzar. 
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3 .11 La Santa Trinitat: Benefici que fou estable1t en el testament del merca
der cardoní Francesc de Correà, redactat el 20 d'octubre de 1371, i es situaria 
a la capella i a l'altar de Santa Maria26. La dotació fou cie 500 sous i el prevere 
adscrit al dit altar havia cie comprar rèdits per a mantenir tres llànties que 
havien cie cremar de dia i de nit, i també per a clos ciris cie cera de l O lliures 
de pes per a la missa. El patronat va restar a mans cie la seva mare. 

3.12 Sant Mateu Apòstol: Benefici instituït. per Blanca, filla dels difunts Guillem 
cie Cascaylls i Gueraldona, i muller del difunt cavaller Ramon cl'Oluges, amb 
data 9 d'abril cie 1380. La fundació consistí en un altar consagrat a sant Mateu, 
que s'havia de fer en aquella capella que dels seus béns construïa a l'església 
cie Sant Miquel27. La dotació per a mantenir el prevere era cie 300 sous anuals 
i el patronat restava a mans cie Guillem d'Aguilar, cavaller i senyor del castell 
de l'Astor (Anoia). 
3.13 Santa Maria: Benefici creat pel prevere Bernat cie Duàrria, ·fill dels 
difunts Romeu i Sibil.la, i nascut al mas de Duàrria, situat al terme de la parrò
quia de Santa Margarida cie Meià28. La fundació consistí en la institució d'un 
presbiterat a l'altar de Santa Maria que rebria la pensió anual de 300 sous. El 
patronat era per als hereus del mas cie Duàrria29. 

3.14 Sant Andreu Apòstol: Benefici fundat pel mercader cardoní Andreu 
d'Aguilar, amb data 4 cie gener cie 1382. Va consistir en la institució d'un pres
biterat a l'altar i capella que feia construir amb els seus béns a l'església cie 
Sant Miquel sota l'advocació cie sant Andreu. La dotació va ser cie 390 sous 
per a un prevere i 110 sous per a un escolà. El patronatge restava a mans dels 
seus hereus30. 

26. APSMV, Fons Sant Miquel , Llibre ... f. 15- 19. 
27. APSMV, Fons Sant Miquel, Llibi:e ... f. 99-104. Diu: "quod de honis meis dicta capella fiat 

et construatur bene et honorifice ut decenti inter portale dicta ecdesie quod est versus simiterium 
dicta edesia et capellam Undecim Millium Virginium in dicta ecdesia edificatum per Berengario 
de Sancto Petro de Auro, quondam, et ornetur de pannis, paliis, frontalihus, vestimentis sacerdo
talibus, lihro missali, calice argenti, canadellis, candelabris et retrotabulo et de omnibus aliis 
necessariis et in ipsa capella edificetur altare ad honorem heati Matheo Apostoli et etiam in ipsa 
capella fiat camerium subtus terram". 

28. Aquest Bernat de Duàrria apareix documentat l'any 1391 com a batlle de la Sal de 
Cardona. Vegeu JOAN Srn11A 1 V11.A11Ó, HLç Senyors de Cardona, dins: Histclria de Cardona, l (1966) 
321-322. 

29. APSMV, Fons Sant Miquel , Llibre ... f. 125-132. 
30. APSMV, Fons Sant Miquel, Llibre .. f. 28-37. 
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3. 15 Sant Esteve Protomàrtir de Crist: La institució d'aquest benefici es deu al 
prevere cardoní Romeu Grosset. Aquest prevere va ordenar l'any 1365 la 
construcció d'una capella sota l'advocació de sant Esteve, deixant per a 
aquesta els rèdits de quatre masos. Com que els rèdits d 'aquells havien dismi
nuït i eren insuficients, el 18 d'agost de 1384 va tonar a fundar la dita capella
nia i per a la constrncció cie la capella, com també per a la manutenció del 
prevere adscrit, va donar els rèdits dels masos anomenats Mas, Marva i 
Casaguinea, tots ells situats al terme del castell cie Valmanya. El patronat va 
restar a mans dels seus hereus. A començaments del segle XV els rèdits 
d 'aquells masos no devien arribar als 350 sous anuals necessàris per a mante
nir el benefici i un prevere. Per això el 22 d'abril de 1403 Romeu Grosset va 
fer una nova assignació, consistent en 371 sous i 6 diners censals de renda 
anual que havien estat comprats al venerable Galcerà Ros, ciutadà de 
Barcelona31. 

3.16 Santa Llúcia: Benefici fundat pel prevere carcloní Bernat cie Cort entorn 
de l'any 1393; l'aprovació episcopal fou atorgada el 19 de març de 1400. En 
l'acta de fundació es manava cie fer una capella entre el po1tal cie l'església 
que clonava a la Fira i la capella de sant Esteve32. 

3. 17 Nostra Senyora de l'füperança: Només sabem que aquest benefici va ser 
instituït pel rector Francesc cie Navei, el 4 d'abril cie 1394, a la capella que 
dels seus béns havia constrnït a l'església cie Sant Mique!33. 

3.18 Nativitat de Santa Maria i Sant Amanç: La fundació d 'aquest benefici 
fou obra del mercader carcloní Romeu Mas, el qual també era el col.lector 
general dels rèdits del comtat de Cardona, amb data 23 d'octubre de 140434. 
Per a la seva dotació va assignar 500 sous censals anuals que el seus hereus 
havien de comprar a raó d'un interès cie vint mil per mil (5 %), deixant per a 
la compra d'aque~la renda censal la quantitat de 10.000 sous. Per a la manu
tenció del prevere s'havien de clonar 19 lliures i per a una llàntia que havia 
de cremar sempre a la capella i un ciri per a la missa, 6 lliures més. El seu 
hereu havia d'ornar la capella amb retaule, panys, pal.li, frontals, robes sacer-

31. APSMV, Fons Sant Miquel , Llibre ... f. 70-82. 
32. Deia ·' inter po1tale ipsius adesie quod respicit versus Firam dicte ville et capellam Sancti 

Stephani edifficata in predicta ecde sia Sancti Michaelis··. Testimoni d 'aquella era !'inscripció amb 
caligrafia gòtica localitzada a l'escala de cargol que comunicava la nau de l'església i la rectoria, i 
que apareix reproduïda en l'estudi de jOAK SEirnA 1 VILAl!Ó, l "fa~/ésia ... 51 i làmina X, fotografia 2. 

33. AHC, XXI. Llibres Manuscrits, llAM<>~ 1'111,; 1 M01.1r-:s, l;femèrides de Gurdon.a, 1850, 102. 
34. APSMV. Fons Sant Miquel , Llibre ... 82-91; i en JOAN SEIUlA l VII.Al!O, t:ls Senyor.i .. . 320. 



ANDHEIJ GALEHA l PEDHOSA 8 

dotals, calze d 'argent, missal i altres paraments necessaris. El patronat era per 
al seu hereu i família. 

3.19 Sant Blai: La fundació d'aquest benefici es deu al rector Francesc de 
Navel, que el va instituir amh data del 4 de setembre de 1405. La seva dotació 
foren 500 sous censals que la Universitat de Manresa pagava cada any al dit 
rector. Aquesta dotació s'havia de distribuir entre 390 sous per al prevere i 
110 per a un escolà, una llàntia i un ciri. El patronat fou pel prior del monestir 
cie Santa Maria del Carme! de Manresa35. 

3.20 Sant Tomàs: La institució d 'aquest benefici es troba en el testament del 
mercader cardoní Jaume Merola, redactat amb data 30 de setembre de 1405. 
La fundació es va fer a l'altar cie sant Antoni i sota l'advocació de sant Tomàs. 
La dotació va ser de 200 sous de renda anual. El patronat restà a mans del seu 
fill Hug36. 

3.21 Santa Maria: Benefici fundat en el testament del mercader cardoní 
Salvador Porter, amh data 9 de desembre de 1407. La institució es va fer a 
l'altar de Santa Maria i sota la mateixa advocació mariana37. Per a la dotació 
del prevere, va assignar dels seus béns una renda anual de 300 sous, si bé, 
després cie la seva mort, els seus marmessors havien cie comprar 300 sous de 
renda censal a un interès cie vint mil per mil (5 % d'interès). El patronat fou 
per al seu fill Joan Porter. 

3.22 Sant Miquel Arcàngel: En aquell mateix testament, en Salvador Po1ter va 
establir que en el cas que els seus fills Joan, Gabriel, Pere i Bernat morissin 
sense cap descendència, tots els seus béns havien cie ser venuts en encant 
públic i, dels diners obtinguts, clos familars pròxims a ell havien d'invertir 
aquells guanys a fundar un benefici sota l'advocació de sant Miquel Arcàngel 
en el mateix altar del elit sant que hi havia en l'església38. Igualment havien cie 
comprar una renda censal anual cie 300 sous, a un interès del vint mil per mil 
(5 % d 'interès), per al sosteniment del prevere beneficiat en dita fundació. 

3.23 Sant Bartholomeu Apòstol: Aquest benefici fou fundat pel prevere cardo
ní Pere de Terradelles, el 6 de juliol de 1410. El va clotar amb diferents censos 
en diners i gallines que sumaven la quantitat cie 572 sous, l diner i l òbol. El 

35. APSMV, Fons Sant Miquel, Llibre ... f. 43-49. 
36. Al'SMV, Llibre ... folis deslligats sense numerar. 
37. APSMV, Fons Sant Miquel, Llibre ... f. 1-7. 
38. APSMV, Fons Sant Miquel, Llibre ... folis deslligats sense numerar. 
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patronat era per al seu germà Francesc de Terradelles39. 

3.24 Sants Màrtirs Ermenter i Celidoni: La institució d'aquest benefici es troba 
en el testament d'Agnès, filla del difunt mercader cardoní Francesc Zavinya, 
redactat el 28 de juliol cie 14104°. La fundació es va fer a la capella de Sant 
Pere, on l'any 1399 havien estat dipositades les relíquies dels elits sants41. Per 
a la dotació de la capellania va deixar la quantitat cie 8.000 sous, els quals 
s'havien d'invertir a comprar una renda censal que s'especifica. En la mateixa 
capella existia un altre benefici sota la mateixa advocació que, no sabem 
quan, havia estat fundat pel mercader carcloní Jaume cie Capclebochs, amb 
l'obligació que el beneficiat celebrés missa alta matinal cada dia cie la setma
na. Com que aquell no podia complir amb la seva obligació, Agnès Zavinya 
va determinar que entre tots dos beneficiats, el cie Jaume de Capdebochs i el 
seu, celebressin cada un tres dies de la setmana. Igualment Agnès va ordenar 
que tots dos, en els dies cie tempesta, ja fos de dia com de nit, havien de 
pujar la insígnia dels sants màrtirs fins al campanar i comunidor que hi havia 
damunt la volta cie la nau per a pregar Déu i conjurar la tempesta42. El patro
nat era per al rector i per a Pere deCapdebochs43. 

Conclusions 

En primer lloc m'agradaria de cridar l'atenció sobre el fet que hi ha perío
des on la fundació de beneficis és especialment prolífica. Dels vint-i-quatre 
beneficis documentats, sis foren fundats els mesos d 'estiu de l'any 1348; qua
tre e ls anys 1370-1372; quatre els anys 1380-1382; i set e ls anys compresos 
entre 1403 i 1411. És curiós d 'observar com els sis fundadors dels mesos 
d'estiu de 1348 es trobaven greument malalts a l'hora cie redactar el testament 
on s'ordena la fundació. De fet , sabem que el mes d 'agost de 1348 tota la 
comunitat de canonges de Sant Vicenç de Cardona havia mort, a excepció del 
sagristà, cambrer i infermer44. Fins i tot les rendes del Salí van disminuir per 
causa de "mortalitatis proxime preteriti"45. Sembla, clones, evident que en el 

39. APSMV, Fons Sant Miquel, Llibre ... f. 19;-25. 
40. Al'SMV. Fons Sant Miquel , Llibre ... f. 62-70. 
41. Vegeu joAN SEHHA 1 V11.AHÓ, f.'/s Senyors ... 164. 
42. APSMV, Fons Sant Miquel , Llibre ... f. 67-70. 
43. Sabem, encara que de forma marginal , que en el testament de Rnmieta Vilaltona, redactat 

el 23 d'agost de 1413, va ser fundat en la mateixa carella un altre benefici , sota la mateixa advo
caci(>. Vegeu Al'SMV, Fons Sant Vicenç, ACC, rergamí núm. 1365. 

44. Al'SMV, Fons Sant Vicenç, ACC, rergamí núm. 84. 
45. AHC, XVI!. l , rergamí núm. 5. 
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cas de l'any 1348 és pot establir una relació entre l'arribada de la pesta i la 
fundació dels benifets46. 

En segon lloc, dels vint-i-dos fundadors documentats, tots ells són habi
tants de la vila de Cardona, i dotze són mercaders, sis són preveres, dos 
nobles i dos d'estament desconegut. Un fet que potser caldria relacionar amb 
la vitalitat i importància dels mercaders carclonins al llarg del segle XIV i prin
cipis del x.y47. 

En tercer lloc, es pot observar com, mentre duren les obres de constmcció 
de la nova església -anys 1322-1398-, els fundadors establien que dels seus 
béns es bastís una capella. Per aquesta finalitat deixaven quantitats que van 
des dels 500 sous per a la capella de sant Domènec fins als 1.000 sous per a 
la del Corpus Christi48 . També és interessant d'observar com disposaven que 
en les dites capelles es fessin col.locar els seus signes heràldics, com es pro
dueix en les capelles de sant Domènec, Corpus Christi i sant Antoni49; en 
altres ocasions aquells signes nobiliaris es manarien cie fer als ornaments cie la 
capella, com és el cas cie l'altar cie la santa Trinitat, on Francesc de Correà 
manà de fer un pal.li processional amb el seu escut dels Correà. 

Així mateix alguns fundadors disposaven que els ossos del seu cadàver i 
els dels seus familiars fossin traslladats al carner que s'havien fet fer en la 
capella costejada per ells. Aquest és el cas cie. la família Torà, dels Sant Pere 
cie l'Arç, dels Mercer i dels Cascalls. 

Pel que fa a l'ornamentació cie les capelles i altars, la documentació no és 
gaire explícita. La norma és que els fundadors manin que dels seus béns es 
paguin els panys, pal.lis, frontals, vestits sacerdotals, missal, calze, canadelles, 
canelobres i retaule. 

Després de la consagració de la nova església, les fundacions es fan en 
altars ja existents o en aquelles capelles abandonades per l'extinció de les ren
des del benefici original. Això farà que en una mateixa capella s'hi trobin dos 

46. A la ciutat de Mallorca la fundació de beneficis es va incrementar notablement l'any 1348. 
Vegeu jt lA N füJSSEt.1.Ó LuTrnAS, Dutaci<ín de Benefkios ... 228-229. I versemblant fenomen es va 
esdevenir a la ciutat de la Seu d 'Urgell. Vegeu A1.BE1ff V11.1.A110, Noues dades sohre la Pesta negra a 
la Seu ( 1348). Disposicions pietoses tany de la Pesta: ·Urgellia" (1990) 349. 

47 Vegeu MONTSEl!nAT CASAS 1 NADAL, Fls hahitants de Cardona i les seues actiuitats acon.ómi
qu.es al uoltant de 1400 .. cardene1• 2 (1985) 130. 

48. Així l'any 1322 se'ns diu que !'"opus multum sumptuosum,. de nou temple gòtic e ra cos
tejat per les .. elemosinas et pia legata que a Xpi. fidelibus erogabantur,. . Vegeu JOAN SrnnA 1 
Vll.AllÓ, L F.sglésia ... 152. 

49. En la capella de sant Domènec encara avui dia hom pot observar, e n la part superior un 
fris corregut amb cercles pintats de vermell que al seu interior presenten un llop negre. En la 
c:1pelb del Corpus Christi també hi ha dos escuts amb els bous dels Tot:!. Vegeu A. y A. GAl!CÍA 
CAHl!AFFA, FI Solar Ccitalún- Valencianu-Balear, 1968. 
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o més altars, i que en aquests altars hi hagi fundats un o més benifets. Un 
exemple es troba en la capella dels sants màitirs , on hi havia l'altar de la pri
mitiva advocació consagrat a sant Pere, i un altar dedicat als sants Ermenter i 
Celidoni, amb dues fundacions diferents. 

En quart lloc, el "ius patronatus asigr¡atio, presentatio et collatio" podia 
variar segons la condició del fundador. Si aquest era un laic, el patronatge 
restava normalment a mans dels seushereus o familiars; per contra, si era un 
eclesiàstic, el patronatge era per al rector de la parròquia de Sant Miquel o 
per altres càrrecs eclesiàstics com Labat de la canònica agustiniana de Sant 
Vicenç del castell de Cardona o el prior del convent del Carme! de Manresa. 
Tanmateix, trobem laics, com el mercader Berenguer de Torà, deixant el 
patronat a mans del rector. Aquests eren els encarregats de presentar, quan el 
benefici era vacant per a la molt natural o cessió del darrer obtentor, un can
didat al bisbe o al seu vicari general per la seva posterior col.lació. Si aqúests 
no feien ús del seu dret com a patrons, presentant un prevere per a l'altar 
vacant, després d 'un període de temps que acostumava a ser d'un mes, el 
dret passava a mans del rector de la parròquia o a l'abat de Sant Vicenç. I si 
aquells no presentaven cap prevere, el dret passava finalment a mans del bis
be d 'Urgell. 

És interessant d 'obse1var com els fundadors manen que els patrons dels 
beneficis havien de presentar preveres candidats pertanyents a la família del 
dit fundador, i en el seu defecte , ésser preveres de la vila o d'altres indrets. 
Aquests preveres havien de ser de bona fama, honesta conversació i no 
podien viure amb muller "que sint bone vite fame et honeste conversationis 
et non teneat amasiam sive concubinam publice nec oculte"50. 

Per, acabar m'agradaria d'obse1var com en els testaments d'alguns dels 
fundadors es contemplava la possibilitat que un dels seus fills estudiés i rebés 
els ordes sagrats per a exercir com a prevere. Aquest és el cas del mercader 
Salvador Porter que l'any 1407 establia que, si el seu fill Pere volia estudiar i 
ser prevere, el seu seu hereu Joan Po1ter l'havia d'abastir de menjar, heure, 
vestit i calçat, com també de llibres i d'altres coses necessàries , fins a 
vint-i-quatre anys, edat en la qual ja podia accedir als sagrats ordes51. Un fet 
que s'ha de relacionar necessàriament amb la voluntat dels fundadors que els 
obtentors del patronatge presentessin, sempre que fos possible, un prevere 

50. Disposició gens estranya , si tenim en compte les denúncies, fetes en les visites pastorals, 
pels parroquians contra els preveres concubinaris que convivien i mantenien relacions conjugals 
amb una dona (concubina, amassia, pedisseta) , desobeint la legislació eclesiàstica sobre el celi
bat eclesiàstic. Per això vegeu H. GAlrnJGÓS 1 CA iii' i.AS, P. llENITO 1 MONC1.Ús, La moral sexual de 
clergues i laics a les parniquies del Maresme a partir de les uisites pastorals (1305-1447): 
·Acta/Mediaeualia- 11-12 (1991) 345-400. J. M. MAl!TÍ l BONET, L. NIQlll l l'lll(;VERT, F. MIQUEi. 

MAsco1rr, Processos de l'Arxiu Diocesà de Barcelona, l (1984) 28-31 i 178. 
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de la família: d'aquesta forma els fills secundaris o altres membres de la famí
lia tenien una forma de vida assegurada dins l'estructura social de l'Edat 
Mitjana. Així, al llarg del segle XV, no és gens estrany trobar entre els preveres 
beneficiats de Sant Miquel cognoms com Porter, Gros, Llobet, Palau o Baldó, 
tots ells pertanyents a les famílies fundadores. 

51 Diu: "volens tamen et mandans quod ipse Petrus filiis mei ediscat de littern et sit presbiteri 
et ipsi heres meus universalis inferius teneatur ipsum providere de cibo, potu, vestitu et calciatu 
ac libris et de omnibus aliis et singulis sibi necesariis usque etatem habuerit viginti quattuor 
annorum et possit se ad sacros ordines promoveri et facial sepresbiterum". Vegeu APSMV, Fons 
Sant Miquel, Llibre .... folis deslligats sense numerar. 
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DEIÀ, CESARI I ATÓ, PRIMERS ARQUEBISBES 
DELS COMPTES-PRÍNCEPS DE BARCELONA 

(951-953 l 981) 

Ramon Martí 

Un dels objectius principals d'aquest article és donar a conèixer l'existèn
cia d'un arquebisbe de nom Deià documentat a Girona l'any 954, notícia que 
prové d'un text inèdit que ha passat desapercebut als investigadors que ens 
han precedit. D'altra banda, la verificació d 'aquest esment ens porta a revisar 
els intents immediatament posteriors de l'abat Cesari de Montserrat i del bisbe 
Ató de Vic per crear un arquebisbat al sud dels Pirineus, intents ben coneguts 
per la historiografia recent, tot i que, pensem, encara requereixen una expli
cació satisfactòria. 

EL PSEUDO-ARQUEBISBE DEIÀ DE GIRONA 

El cartoral conegut com Llibre Gran de Sagristia Major de l'Arxiu Capitular 
de Girona conserva la còpia inèdita fins avui d'un document que podem 
datar del 21 de febrer de l'any 954, document ben curiós en que l'arquebisbe 
Deià ven al prevere Guilaic unes propietats situades a Cassà de la Selva i a 
Llebrers (vegeu annex). Cal remarcar que Deià és qualificat d 'arquebisbe dues 
vegades en el mateix text: en la transcripció del document escrit pel prevere 
Oriol i en la còpia de la signatura autògrafa del venedor. 

No hi ha cap arquebisbe conegut llavors a qui pugui correspondre aques
ta referència i, per això, en la meva tesi de doctorat sobre la documentació 
de la seu de Girona vaig considerar que podia tractar-se d'un doble error de 
transcripció del copista (CDSG doc.83) , suposició que ara haig de reconside
rar. Si més no, en la transcripció que incloem d 'aquest text hem trobat diver
ses errades del copista, que hem anotat a peu de pàgina, encara que cap 
d'aquestes és comparable a la que cal suposar per a negar-li el càrrec 
d'arquebisbe a Deià. En última instància, la veracitat d 'aquesta informació 
pensem que queda demostrada per dues raons bàsiques que es plantegen en 
verificar la referència: el mateix Deià és un personatge vinculat a la catedral 
de Girona, ben conegut per altres textos en què apareix documentat amb 
diversos càrrecs entre els anys 936-969, sense que càpiga la possibilitat d'una 
errada en la transcripció de cap dels títols que emprà ; el context polític de 
l'any 954 és idoni -com veurem més endavant- perquè s'hagi produït, llavors, 
un eventua} nomenament arquebisbal en la figura de Deià. 
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Concretament, els anys 936 i 939 Deià figura amb el càrrec de sots-diaca 
entre el seguici del bisbe Guigó (o Guiu) de Girona, tot autoritzant, entre 
altres membres de la seu, les permutes de grans propietats episcopals amb 
Esmerad i amb la comtessa Riquilda (E.Grahit : 1877, doc.4; j.Blanco : 1991 , 
doc.2). A partir d'aleshores, Deià ja no emprarà mai més el títol de sots-diaca, 
encara que continuà adscrit a la catedral i, així, l'any 948 es documenta un 
sots-diaca de nom Giscafred entre altres membres de la seu (CDSG doc.76). El 
mateix Deià apareixeria citat entre els altres canonges de la seu de Girona 
l'any 947, quan haurien acompanyat el bisbe Gotmar 11 a la consagració de 
l'església del castell de Finestres (MH doc.84); aquest és, però, el text d 'una 
falsificació quasi perfecta on es detecten anacronismes flagrants . Amb el títol 
de prevere, Deià figura també en el text de la consagració de Santa Coloma 
de Fitor l'any 948 o el 949 protagonitzada pel mateix bisbe, tot fent donatiu 
d 'una quarterada de vinya amb arbres i signant l'acta de dotació (CDSG 
doc.74; R.Ordeig : 1989, doc.2). El mes d'octubre de l'any 949 encara apareix 
Deià, ara amb el qualificatiu de levita, subscrivint una permuta entre el bisbe 
Gotmar 11 i el magnat Ratfred (R.Ordeig : 1989, doc.4) i, un mes més tard, és 
present en l'acta d'elecció de l'abat Aimeric del monestir d 'Amer, on partici
pen els comtes de Barcelona (NH XI, cloc.94). 

Cronològicament, la següent menció segura de Deià és la ja citada del 954, 
on s'intitula arquebisbe, per a quasi desaparèixer a partir de llavors i per sem
pre més de la documentació episcopal: l'única excepció d'aquesta norma que 
hem sabut trobar correspon a l'acta de dedicació de l'església monàstica cie 
Banyoles, realitzada pel bisbe de Girona, Arnulf, l'any 957, on el levita Deià 
dóna testimoni entre altres membres coneguts de la catedral (DB I, doc.37) . 
Tot i així, coneixem amb exactitud la data de la seva mort gràcies a una nota 
que encapçala el Martirologi d'Adó, decés que no es produí, però, fins al 29 
de desembre del 969 ("JV kalendas ianuarii, eo die obiit Deila levita, anno 
D.CCCC.LXVIIII.", VL XII, p .288). Així, doncs, entre els anys 954-969 és segur 
que Deià encara va formar part de la seu cie Girona, malgrat que no aparegui 
documentat en els textos patrimonials sinó molt rarament. 

"Deila l Data l Daydalane l Danila l Danla" són les diverses formes que 
adopta el nom del presumpte arquebisbe en la documentació on l'hem pogut 
identificar sense problemes, amb una clara preferència per la primera d 'aques
tes formes, emprada diverses vegades autògrafament. Hem decidit unificar-les 
en referència al nom que tradicionalment s'atorga al darrer comte beneficiari 
de la ciutat de Girona, Deià, el qual governà en circumstàncies confuses just 
abans d'instituir-se la nissaga del comte Guifré el Pelós al comtat (documentat 
entre els anys 879-893; "Dela l Delane l Deiland'; VL XIV doc.25 ; NH XI , 
cloc.44; CDSG índexs). Durant les darreres dècades del segle IX també apareix 
a Girona un personatge qualificat de jutge, de saig i d 'home bo en algunes 
accions judicials (" Undila l Undilane'', Id.). Igualment, entre els anys 893-908 
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documentem diverses vegades un prevere homònim entre els membres de la 
seu de Girona, tot i que no sembla tractar-se del mateix eclesiàstic que ens 
ocupa ("Adita l Adilane l Undíla" , Id.). Finalment, l'any 1003 documentem 
per dues vegades un abat de nom Deià, d'un monestir besaluenc probable
ment ( "Dela l Deíla", Id.). Aquests són quasi tots els esments del nom Deià 
que hem registrat en la documentació episcopal gironina i que, de fet, no ens 
interessen directament. Es tracta , però, de referències útils per a bastir hipòte
sis sobre els possibles avantpassats o descendents del protagonista cie l'afer, 
alhora que mostren la progressiva decadència en l'ús del nom a la diòcesi 
gironina: d'una banda, en no disposar cie cap informació específica sobre la 
família o sobre el patrimoni hereditari del clergue Deià, només hi ha la possi
bilitat cie relacionar-lo amb els familiars cie qualsevol d 'aquests personatges 
cie la fi del segle IX, tot i que ara no ho farem; d'altra banda, obse1vem com 
l'ús del nom Deià decau progressivament durant els segles X i XI, malgrat 
que hagi estat emprat repetidament per personatges de prestigi. Així , les 
referències del presumpte arquebisbe Deià apareixen diàfanes entremig de 
les citacions d'altres individus homònims. 

Encara podem considerar que fan referència al mateix eclesiàstic que ens 
preocupa alguns altres esments, tot i que no podem assegurar que es tracti 
del mateix personatge inequívocament: és força probable que sigui ell mateix 
el prevere "Dadíla" , l'escrivà d 'una venda de terres al lloc de Castellar 
(Girona) que feren l'any 928 un total cie 14 persones a favor del comte 
Sunyer (ACB doc.90); més segura encara és la seva identificació amb el pre
vere " Undíla" , el qual subscriu l'any 945 el donatiu cie l'alou de Riufrecl -a 
Calonge- atorgat pels comtes Sunyer i Riquilda a la seu cie Girona (MH 
cloc.SO); no estem segurs , però, que sigui ell mateix l'home ho cie nom 
" Undílane' present en un judici presidit pel comte Borrell l'any 951 a la vall 
d'Amer, ja que no signa l'acta del plet (NH XI, doc.97; ACA, Monacals, Amer 
cloc.2). 

D'altra banda; hem pogut comprovar en les còpies de les signatures que 
l'escrivà del donatiu comtal del 945, el prevere Oriol , és el mateix redactor 
del text cie la polèmica vencia del 954, on el copista del canora! va transcriure 
el seu nom com a " Oriodu.~'. El mateix prevere Oriol és també l'escrivà del 
judici presidit per Borrell el 951 , on és qualificat de jutge en l'encapçalament, 
mentre que també podria ser el redactor cie la permuta del 939 amb la com
tessa Riquilda, si és ell el prevere " Orloriís' que coneixem gràcies a una còpia 
defectuosa. 

Igualment, hem pogut comprovar que el comprador de les terres cie la 
citada venda del 954, el prevere " Vuílaígo", és un sacerdot local, probable
ment en exercici a les proximitats de Llebrers, ja que comprà una viny~ a uns 
particulars en aquest mateix indret l'any 967 (" Wilargo preshiter", CDSG 
doc.97). Aquest prevere, però, mai no apareix citat entre els membres cie la 
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catedral i ignorem en quines circumstàncies arribaren els béns que adquirí al 
domini de Ja seu. 

Aquestes són, resumides, Ja desena curta de referències certes que hem 
sabut trobar sobre Deià, que mostren els passos que segueix en la carrera 
eclesiàstica i les seves relacions amb les autoritats contemporànies:- és possible 
que ja sigui prevere l'any 928 i que actuï llavors, com a escrivà del comte 
Sunyer; entre els anys 936-939, almenys, ja forma part del capítol de la cate
dral i apareix com a sots-diaca; entre els anys 945-951 empra els títols de pre
vere o levita i apareix entre els clergues de Ja catedral en les actuacions del 
bisbe Gotmar 11; també és present, però, en els actes oficiosos dels comtes 
Sunyer i Borrell en relació amb l'església de Girona; puntualment, el 954, 
s'intitula arquebisbe, per a tornar a aparèixer com a simple levita el 957; final
ment, sabem que fins al moment de la seva mort -el 969- continuà essent 
membre de Ja seu amb el títol de levita. 

A Ja vista dels càrrecs ocupats per Deià durant la seva trajectòria eclesiàsti
ca hem de demanar-nos, un altre cop, sobre els possibles errors de transcrip
ció en la venda del 954. En aquest sentit, només pot proposar-se una equivo
cació en transcriure "archiepiscopus" per "subdiaconus", tot i que sembla poc 
probable, ja que el copista ho hauria fet dues vegades i que, a més, cal consi
derar que l'any 939 és el darrer en què Deià apareix amb aquest càrrec assig
nat. Podríem suposar encara, però, una darrera possibilitat: que el copista del 
cartoral hagués transcrit "archiepiscopus" per "archipresbiter" o per "archiclia
conus", malgrat que no s'hagi documentat mai Deià amb aquest títol. També 
tenim proves quasi concloents per a desestimar, fins i tot, aquesta darrera 
opció: així, entre els anys 948-949, Eroigi, Ató, Teudesincl i Pere són els quatre 
ardiaques-arxiprests de què disposa tradicionalment la seu de Girona (CDSG 
índexs). Malauradament, entre els anys 950-970 s'obre un període de confusió 
on és molt difícil precisar qui són els titulars efectius d'aquests càrrecs: servei
xi d 'exemple la citada consagració de l'església cie Banyoles el 957, on Eroigi 
apareix com a simple sacerdot, mentre que Teuclesind s'intitula prevere. En el 
mateix document, cal identificar el prevere Sendret com un dels ardiaques de 
la catedral, mort pel febrer del 967, segons indica el Martirologi d'Adó 
(''.11.kalendas martias, eodem die ohiit Senderedus archipreshiter, anno 
.D.CCCC.LXVIl', VL XII, p.289), el qual pot ser, tal vegada, el successor cie 
l'ardiaca Ató, elegit bisbe d'Osona també l'any 957. Només resta per identifi
car un dels quatre ardiaques previsibles durant la dècada de 950-960; conside
rem poc probable, però, que aquest sigui precisament Deià i, menys encara, 
que hagi emprat aquest títol quan els seus homòlegs -tradicionalment recone
guts- no ho fan. 

Finalment, en no trobar indicis d'un error de transcripció, arribem a la con
clusió que la notícia conservada de l'arquebisbe Deià ha de ser certa forçosa
ment i que cal, doncs, cercar una explicació satisfactòria d'aquest fet. Ara, la 
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primera consideració a plantejar-se és que si hi va haver un arquebisbe entre 
els canonges gironins l'any 954 aquest havia de ser, també, bisbe de Girona, i 
és aquí on les informacions de què disposem comencen a concordar. 

La darrera notícia coneguda del bisbe Gotmar II de Girona és del gener de 
l'any 950 o del 951 (R.Ordeig : 1979-1980, doc.64; CDSG doc.81) i sembla 
que la data de la seva mort va ser un 16 de maig, si a ell va referida la 
necrològica conservada en el Martirologi d'Adó (" .XVII. kalendas iunii, eodem 
die ohitum Gondemari episcopi"', VL XII, p.291). D'altra banda, sabem que 
Arnulf, abat del monestir de Ripoll des del 949, va ser investit bisbe de 
Girona a partir de l' l de setembre del 954, gràcies a les dades que ofereix la 
seva necrològica (" .XV. kalendas maii, eodem die ohitum Amulphi illustrissi
mi episcopi Gerundensis, anno Domini .D.CCCC.LXX., qui rexit ecclesiam 
armis .XV., mensis . VII., dies .X. et . VII. et anno .XV. quod sumsit Lotharius 
rexfrancorum exordium", Id. p.290). Així, Ja data del conflictiu document de 
l'arquebisbe Deià -del 21 de febrer del 954- és anterior a l'elecció del bisbe 
Arnulf i pot ser posterior a la mort del bisbe Gotmar II , si aquesta es va pro
duir entre els anys 951-953. Previsiblement, hi té cabuda, doncs, un efímer 
bisbat de Deià a Girona entre el mes cie maig del 951-953 i el mes de setem
bre del 954. 

Hem de deduir, així, que a la mort del bisbe Gotmar li de Girona algú va 
proclamar arquebisbe Deià, clergue cie la catedral. En aquesta acció és evi
dent la provisió cie la mitra vacant, tot i que la H.legitimitat del càrrec d'arque
bisbe que s'atribueix sembla absoluta. Lluny de clarificar les qüestions posa
des, aquestes observacions ens forcen a cercar una explicació conjuntural 
dels fets documentats, on les també efímeres proclamacions arquebisbals de 
Cesari abans del 956 i d'Ató el 971 no fan més que confirmar la nostra hipò
tesi inicial que el cas cie Deià suposa un precedent d'aquests afers descone
gut fins ara. 

ELS ARQUEBISBES CESARI I ATÓ: AMBICIÓ, INDEPÈNDENCIA, 
TRAÏCIÓ?. 

Esbrinar qui es troba veritablement al darrere cie l'atorgament del títol 
d'arquebisbe a Deià és molt difícil, més complex, si més no, que en els casos 
de Cesari i d'Ató, els quals d'altra banda, han estat exhaustivament estudiats 
(R.d'Abadal : 1927 i 1958; J.M.Martí : 1974; R.Ordeig : 1981 i 1989), autors que 
han analitzat tota la documentació disponible i que han arribat a conclusions 
força controvertides. 

El cas de Cesari sembla tancat d'ençà de l'estudi que li dedicà R.d'Abadal 
(1927); ara, però, considerem que cal verificar les seves interpretacions: així, 
aquest autor proposà que el principal mòbil d'aquesta proclamació va ser la 
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propia ambició de l'abat, sense implicar cap dels magnats locals del seu 
temps a l'afer (Id. i 1958, pp.292-295). De fet, aquesta afirmació és rebutjada 
implícitament en la contribució posterior de .J.M.Martí, que ha qüestionat 
l'autenticitat d'una pretesa carta dirigida per l'abat Cesari al papa Joan XIII, on 
aquell exposava la seva elecció a un sínode compostel·là de difícil datació 
(1974). L'autor segueix diverses vies per a arribar a la conclusió que la matei
xa carta és una falsificació d'inicis del segle XI, d'on, certament, es dedueix 
que "el motiu és l'ambició de Cesari i l'orgull del Compostel·là" (p.172). Així, 
si resulta ser falsa l'única referència concreta sobre la proclamació arquebisbal 
de l'abat i es fa palesa la seva arrogància, llavors , el mòbil cie l'afer continua 
obert malgrat les opinions d'Abadal. Hi entra la possibilitat, fins i tot, que la 
mateixa elecció no hagi estat realitzada a Compostel·la, com vol la tradició 
historiogràfica. 

El cas d 'Ató, en canvi, és una mica més clar en no haver-hi documents fal
sos en el rerefons. En aquest sentit, les tres butlles originals en papir i les 
dues còpies cie ca1tes expedides pel papa Joan XIII pel gener del 971 són ben 
explícites i recullen amb minuciositat el procés cie constitució d'un nou arque
bisbat en la figura del bisbe osonenc (DCV clocs.405-409). De la seva lectura 
resulta que el comte Borrell i el bisbe Ató organitzaren una expedició per a 
dirigir-se a Roma durant la tardor cie l'any 970, d'on tornaren a inicis cie l'any 
següent amb els documents esmentats. En analitzar el cas, R.d 'Abacial no 
dubtà a veure en aquesta acció un "sentit polític intencionat, sentit clar d 'inde
pendència .... anava clarament dirigida, d'una manera directa, a obtenir la inde
pendència eclesiàstica del país i, indirectament, a trencar el segon llaç que 
l'unia al regne franc, debilitant així el contacte polític .... l'operació, el contingut 
cie les cinc butlles ho acredita, havia estat concebuda teòricament i preparada 
per enclavant amb tot detall" (1958, pp.320 i 323). Ep aquest punt, però, 
Abacial desconfià cie la capacitat cie gestió del comte i del bisbe i atribueix 
l'èxit inicial cie l'operació a l'empenta del monjo Gerbe1t d 'Aurillac -el futur 
papa Silvestre li-, que formava part de l'expedició i que restà a Roma quan 
aquesta va emprendre el camí cie tornada: "o Ja traça maniobrera de Gerbert 
fou extraordinària o, més malpensats, podem imaginar-nos que la concessió 
de les butlles era el preu que pagava el papa perquè el comte Borrell i el bis
be Ató se'n tornessin contents deixant sense reclamació Gerbe1t a les seves 
mans" (Id.p.323). En qualsevol cas, el tràgic assassinat d 'Ató el 22 d'agost del 
971 desmuntava tot el projecte i Abadal diu no haver trobat els culpables, tot 
sentenciant la impossibilitat d'aconseguir-ho mai: "tampoc nosaltres (no els 
hem trobat) ni creiem que mai ho descobreixi ningú, per cert. Podem ben 
creure que no foren moros, sinó cristians, i que en assassinar Ató assassinaren 
per temps la idea d'un arquebisbat català. Els temps no estaven encara prou 
madurs" (Id.p.324). 

Recentment, R.Ordeig ha estudiat reiteradament la figura del malaguanyat 
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arquebisbe osonenc i, així, en una primera aproximació apuntava Ja identifi
cació d'aquest amb un ardiaca documentat a la seu de Girona durant els 
temps del bisbe Gotmar II 0981). El mateix autor ha confirmat aquesta hipò
tesi en un article recent, on analitza amb detall totes les referències documen
tals conegudes sobre Ató i on apunta totes les vies possibles per a interpretar 
els fets 0989). Només una d 'aquestes vies pot ser vàlida, evidentment, i 
l'autor no la desenvolupa: "no pot pas descartar-se que Ató trobés dificultats 
cie bona hora per a fer reconèixer la seva autoritat sobre el bisbat cie Girona i 
que l'entronització cie Miró Bonfill en aquesta seu episcopal s'hagués dut a 
terme amb el consentiment cie l'arquebisbe narbonès i no pas amb la de 
l'arquebisbe vigatà" (Id.p .78). La clau de volta d 'aquesta interpretació es troba 
en el sentit que cal donar a una d 'aquelles butlles del 971 , on el papa consti
tueix l'arquebisbe Ató provisor i governador del bisbat cie Girona, per al qual 
havia estat elegit i consagrat bisbe un neòfit, en contra dels cànons (DCV 
doc.407) . Així, és clar, la responsabilitat en la mort d 'Ató apuntaria vers el 
casal comtal cie Cerdanya-Besalú , una possibilitat, però, que no acaba d'agra
dar R.Ordeig en considerar que hi havia bones relacions entre ell i Miró 
Bonfill en temps anteriors , malgrat no disposar de cap prova documental 
(1989, pp.66-67). 

Per la meva part, penso haver trobat els presumptes responsables cie 
l'assassinat cie l'arquebisbe en aquesta opció. Els fets del 971 , però, no s'ente
nen sense una comprensió adequada dels esdeveniments anteriors , sense 
reinterpretar el conjunt cie ciades de què disposem sobre els diferents arque
bisbes. 

Deià i Ató convisqueren a la catedral cie Girona durant uns anys; cap dels 
clos, però, manifesta una relació directa amb Cesari , el qual encara els sobre
viurà. Hi ha, però, un nexe comú entre tots tres en la figura del comte cie 
Barcelona i, així, hem de fugir dels plantejaments simplistes que atorguen 
massa importància al caràcter cie cada protagonista individualment. Només en 
el cas del nomenament d'Ató és palesa la iniciativa comtal, tot i que, pensem, 
cal suposar-la també a les investidures de Deià i de Cesari. D'altra banda, la 
provisió dels càrrecs episcopals a la diòcesi de Girona durant el tercer quart 
del segle X és fonamental per a entendre la conjuntura política d'aquell 
temps. 

Tornem, doncs, al començament. 

ITINERARI PROBABLE DELS ARQUEBISBES COMTALS 

Entre el 951 i el 953 degué ser proclamat arquebisbe el clergue Deià de 
Girona, no sabem on ni com. A la vista cie les proves documentals, cal supo
sar que prèviament havia estat un dels homes cie confiança del comtes de 
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Barcelona, Sunyer i Borrell, a la seu de Girona, i que hauria estat escollit com 
a successor de Gotmar 11 amb el consentiment del mateix Borrell en una 
maniobra que pretenia augmentar les competències d'aquesta seu. Pel setem
bre del 954, però, es proclamava bisbe legítim de Girona en la figura d 'Arnulf, 
abat fins llavors de Ripoll, en qui veiem un candidat del casal comtal de 
Cerdanya-Besalú. En aquesta nova elecció, que sembla ratificada a Narbona, 
trobem indicis d'un pacte entre els dos casals comtals esmentats, ja que obser
vem una reconciliació passatgera: així, pel febrer del 955 el comte Borrell 
donava un alou a Vallfogona al levita Miró, cosí seu i futur bisbe de Girona, 
símptoma inequívoc de la bona relació que mantenen llavors (ACB doc.131); 
també al si de l'església de Girona s'observa, aleshores, una relació cordial 
entre el bisbe Arnulf i els canonges de la catedral, que només pot deduir-se, 
però, de les signatures de l'acta de consagració de l'església monàstica de 
Banyoles l'octubre del 957 i on l'absència de càrrecs entre els membres de Ja 
catedral pot ser símptoma d 'una certa tibantor. En aquest punt, és convenient 
tornar sobre l'afer d'en Cesari . 

La instauració del monestir de Santa Cecília de Montserrat va estretament 
lligada a la iniciativa dels comtes de Barcelona Sunyer i Riquilda, com es 
dedueix dels primers textos patrimonials de Ja institució (B.Ribas : 1990). La 
mo1t de Sunyer vers el 945 i la de Riquilda el 956 deixaren, però, el monestir i 
el seu abat fundador desemparats, alhora que alliberava els comtes Borrell i 
Miró de Barcelona de les directrius polítiques imposades pels seus pares: així, 
observem com els comtes Borrell i Miró confirmen un donatiu de Riquilda pel 
gener de l'any 946 i com acompleixen les seves disposicions testamentàries en 
favor del monestir pel desembre del 956; mai, però, no trobem que facin un 
donatiu a Montserrat després d'aquesta darrera data (lcl.pp.71 i 142-143; CC 11, 
pp.254-257). És en aquest context successori quanes produeixen les primeres 
proclamacions d'arquebisbes, primer la de Deià i desprès la de Cesari, totes 
dues anteriors a Ja mort de la comtessa Riquilda. 

L'acord a dues bandes que hem suposat per a investir Arnulf de bisbe a 
Girona va comportar, sens dubte, la destitució de Deià; no sembla implicar, 
però, la renúncia del casal de Barcelona a la possessió d 'un arquebisbat. Així, 
pensem que pels voltants del setembre del 954 es va optar per transferir el 
títol de nova creació lluny de la zona on s'originà el conflicte, als confins dels 
comtats de Manresa i cie Barcelona, conquerits i ocupats militarment en temps 
del comte Sunyer bàsicament, uns nous territoris sobre els quals no podien 
reclal11ar cap dret anterior ni els comtes de Cerdanya-Besalú, ni l'arquebisbe 
de Narbona, ni el mateix rei franc . Només per aquesta prematura transferència 
pot explicar-se el fet que ja pel març del 956 l'abat Cesari gaudeixi del títol 
d'arquebisbe, abans fins i tot de Ja datació que Abadal atorgava al fals concili 
de Compostel·la. D'altra banda, l'ús reiterat del títol d'arquebisbe que protago
nitza Cesari entre els anys 956-981 es justifica perquè no afecta la resta cie bis-
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bats catalans en no tenir jurisdicció prop1a, ja que queda restringit a l'àrea 
d'Hispània conquerida a l'Islam i integrada, ara, als comtats d'Osona
Manresa i de Barcelona. Això es veu clarament en la mesura en què cap dels 
bisbes locals contemporanis no sembla reconèixer l'autoritat de Cesari o, com 
diu Abadal, que els documents on aquest s'intitula arquebisbe són "de caràc
ter familiar i veïnal" 0927), a entendre "comarcal". 

Aquesta situació és evident en l'acta de consagració de la basílica de Santa 
Cecília el 957, on s'explica que Cesari demanà humilment al bisbe Guadamir 
de Vic la dedicació de l'església i on el bisbe atorga a l'abat la possessió con
dicionada a la seva pròpia existència ("in ea videlicet ratione ut dum iste 
Ces(arius víxerit haheat) potestatem; post decessum vera ipsius, unus ex 
(monachi.\) eius successor existat' , R.Ordeig : 1979-1980, doc.73) . En el 
mateix document, d'altra banda, es fa referència als béns que han estat con
cedits al monestir pel papa, el rei i els particulars ("ibídem cantata sunt ad 
papam nostrum romanum vel a rege .fran(corum) principus nostris regioni
bus, seu ad plehigerorum ten·am colentium", Id.). En aquesta citació concreta 
es fa referència al precepte obtingut per l'abat de mans del rei Lluís el 
Transmarí l'any 951 (CC pp.253-257) i a una butlla papal desconeguda, dife
rent, en tot cas, del document fals que avui coneixem (R.d'Abadal : 1927, 
not.105). Sobre aquesta butlla perduda, considerem que pot haver estat ator
gada durant els primers mesos de pontificat del papa Joan XII (desembre 956-
maig 964), ja que la falsa carta de Cesari va adreçada a un papa Joan, proba
blement en referència a l'atorgant d'aquell document de l'arxiu, encara con
servat a inicis del segle XI. Si això fos cert, resultaria que Cesari -ja arquebis
be- a inicis de l'any 957 es dirigiria a Roma, on obtindria del nou papa una 
butlla per al seu monestir; no així, però, el reconeixement de la seva dignitat 
metropolitana. Per això va ser necessària la falsificació de la ca1ta de Cesari a 
inicis del segle següent, per a refermar la que sembla una nova operació per 
a legitimar la instauració d 'un arquebisbat local. El fracàs d'aquella gestió de 
Cesari a Roma deu haver significat, d 'altra banda, la retirada del suport per 
part de les autoritats laiques i eclesiàstiques del país, un cop morta la comtes
sa Riquilda. Si Cesari va continuar emprant el càrrec honoríficament, en canvi, 
a Girona això no es va consentir. 

A pa1tir del 957 els comtes Borrell i Miró cie Barcelona tenen les mans lliu
res cie tot compromís per a menar la seva pròpia po lítica eclesiàstica, espe
cialment Borrell , el qual sobreviurà a la mo1t del seu germà. És en aquest 
moment, però, que es produeix l'assassinat del seu cosí, el comte Guifré cie 
Besalú, un fet luctuòs que va rompre les bones relacions inicials que hem 
apuntat més amunt entre els clos casals comtals i al si mateix del col.lectiu 
capitular de Girona. El crim es va produir durant la tardor del mateix any 957 
i va ser el clergue Adalbert el seu principal protagonista (J.M.Salrach : 1973), 
després, en tot cas, de la consagració de Banyoles, on encara apareix aquest 
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entre els altres membres de la catedral gironina. La seva actuació amb l'espa
sa obre un abisme entre els bisbes titulars de la seu i els clergues cie la cate
dral cie Girona, ja que entre els anys 957-984 trobem que Arnulf, primer, i 
Miró Bonfill, més tard, no protagonitzen una sola actuació episcopal al comtat 
gironí, on sembla vedada la seva presència. De Jet, tampoc no hi ha docu
ments durant aquest període on aparegui el bisbe voltat dels seus presumptes 
canonges. 

Un bon exemple de la nova fractura que es produeix a partir del 957 és el 
cas del testament sacramental cie la vescomtessa Riquilda cie Narbona l'any 
962: el bisbe Arnulf és un dels seus marmessors i rep diversos alous amb 
l'encàrrec cie constrnir, dins el termini de clos anys, un monestir a la ciutat cie 
Girona, cleclicat a santa Maria; mai la comanda però, no va ser satisfeta, ja que 
una clàusula ordenava el traspàs dels béns a la seu cie Vic en cas cie no verifi
car-se l'ordre, institució que ha conse1vat el document al seu arxiu finalment 
(DCV doc.346). Entre els anys 962-964, clones, les relacions entre Girona i 
Besalú o, si es vol, entre Barcelona i Cerdanya, no semblen haver millorat, 
com tampoc no ho farien durant els anys immediatament posteriors. 

Així, el comte Borrell va tenir temps entre els anys 957-970 per a elaborar 
la seva pròpia estratègia en relació amb la creació d 'un arquebisbat fidel, on 
es confirma la maduresa del pla pre-concebut que intuïa R.d'Abacial. 
Finalment el po1tà a la pràctica amb el viatge a Roma del 970-971 , quan, per 
primera vegada, tenim la certesa que el papa és el responsable en la procla
mació d'un nou arquebisbe. Els arguments de Borrell són perfectament reco
llits en el text d 'una de les butlles, on es decretà que els drets metropolitans 
cie la seu cie Tarragona fossin transferits a la seu d'Osona, clonada la impossi
bilitat de conquerir l'antiga ciutat (DCV cloc.405). Llavors és també la primera 
vegada que es formula amb nitidesa l'herència barcelonina-osonenca sobre els 
antics drets eclesiàstics tarragonins o, el que és el mateix, l'acljuclicació de la 
potestat als comtes de Barcelona sobre aquest títol metropolità vacant des de 
feia 250 anys. Les diòcesis sotmeses al nou arquebisbe no són, però, les 
visigòtiques, ja que ara només s'adscriuen les seus d'Urgell, Girona, Barcelona 
i, evidentment, Osona entre les de la "Tarraconense", a més d'incloure la 
d'Elna, deslligada així cie la "Narbonense" (Icl.clocs.407 i 408). Aquesta preten
sió comtal, però, es va veure truncada amb l'assassinat d'Ató a mans d 'uns 
desconeguts que, pensem, cal cercar al voltant del "neòfit" que havia estat 
consagrat bisbe abans del gener del 971, neòfit que no pot ser altre que Miró 
Bonfill, comte cie Besalú i bisbe cie Girona. 

El bisbe-abat Arnulf va morir el 17 d 'abril del 970, com especifica el 
Martirologi d'Adó en el paràgraf citat més amunt. Només tres dies després, el 
20 d 'abril del mateix any, Miró Bonfill ja s'intitula bisbe en un donatiu que fa 
al monestir de Ripoll i, encara, l'l cie gener del 971 el torna a emprar en una 
donació per a Sant Benet cie Bages (VL XIII, p.69). J.Villanueva va veure per-
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fectament el problema que això suposava clavant les informacions ofertes 
per les butlles osonenques; renuncià, però, a veure en Miró Bonfill el neòfit 
al.luclit: "que muchos años habia era levita y canonigo cie esta catedral, y muy 
digno cie ser elegido en obispo por su piedad y nobleza" Ocl.p.71). D'entrada, 
hem cie desmentir categòricament aquestes afirmacions, ja que mai nó hem 
trobat prèviament Miró entre els canonges cie la catedral (CDSG) i, d'altra 
banda, suposar l'existència d 'un tercer candidat episcopal , com fa 
J.Villanueva, no soluciona els problemes plantejats en no disposar cie cap 
prova documental. Finalment, hem cie considerar que Miró, malgrat hagi estat 
levita prèviament, no era abat cie cap monestir, ni membre cie cap canongia, 
ni exercia cap càrrec eclesiàstic rellevant; només exhibeix l'atípic títol comtal. 
Per totes aquestes raons no ens ha d'estranyar gens ni mica que en la butlla 
papal aparegui com un "neòfit" anònim. 

Si ens atenem als indicis exposats i comprovem com la mo11 cie l'arquebis
be Ató afavoreix immediatament les aspiracions cie Miró Bonfill, pensem que 
no cal cercar els assassins més lluny cie la casa comtal cie Besalú i dels seus 
clients, nombrosos al comtat d'Osona. Potser el comte-bisbe Miró només va 
pa1ticipar indirectament en la tragèdia, potser només cal acusar-lo d'inductor 
o d'encobridor del crim; en cap cas, però, sembla lliure de culpa. És clar que 
no pretenem jutjar la seva hipotètica implicació (som conscients que tothom 
és innocent mentre no es demostri el contrari) cal, però, no amagar unes pro
ves que incriminen directament el comte-bisbe. Així, si sovint han estat posa
des de manifest les qualitats morals i literàries de Miró Bonfill, a qui agradà la 
combinació barroca d 'estils i l'ús cie cultismes extravagants en els seus escrits , 
resulta estrany, però, que ningú no hagi considerat les seves habilitats políti
ques tal com es manifesten en els inicis del seu pontificat: amb una sola acció 
hauria ensorrat tot el projecte concebut pel seu cosí cie Barcelona. 

La prova més evident cie la implicació cie Miró Bonfill al crim ve donada 
per la immediata reacció del comte Borrell que, evidentment, sí que sabia qui 
havia estat el principal responsable en la mort de l'arquebisbe. Així, el comte 
Borrell va envair el comtat cie Besalú al capdavant cie tot el seu exèrcit i va 
construir un castell contra Miró Bonfill sobre un alou del monestir cie 
Banyoles: ho explica el mateix bisbe en una donació que fa a Sant Esteve 
l'any 979, on reconeix haver tingut por i haver pregat de genolls l'ajut del 
sant titular del cenobi que ara recompensava amb aquest donatiu (MH 
cloc.126). Datar aquesta expedició no és gens fàcil, ja que el relat del docu
ment s'inicia amb la mort del comte Guifré el 957: això ha fet creure a 
J.M.Salrach que es tractava cie fets immediats a l'assassinat de Guifré , amb la 
qual cosa es veu forçat a argumentar uns suposats problemes de límits juris
diccionals per a justificar l'operació 0973); nosaltres, però, pensem que els 
fets referits degueren produir-se durant la tardor i l'hivern dels anys 971-972, 
com a conseqüència cie l'assassinat cl'Ató. Ha de ser posterior al 968 en tot 
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cas, quan Miró Bonfill inicia en solitari el seu govern comtal. Sembla confir
mar-ho la citació "venit in partihus nostris ad construendum castellum adver
sus nos' (doc.cit., col.923). 

Tot indica que aquesta operació militar va anar seguida d'un nou pacte 
entre els dos comtes titulars , ja que no detectem cap conflicte posterior que 
els oposi obertament. D'altra banda, aquest possible acord coincideix amb 
l'inici d'un nou període d 'expansió sobre al-Andalus als comtats fronterers 
(R.Martí : 1992). A cap dels comtes interessà d'enfrontar-se aleshores i degue
ren pactar, llavors, la provisió de la següent vacant episcopal a Girona que, 
amb el temps, afavoriria els interessos del comte de Barcelona en la figura de 
Gotmar Ill a partir de l'any 985. 

Mentrestant i fins a la seva mort, Miró Bonfill practicà una sorollosa tasca 
de fundació d'esglésies rurals i de desenvolupament del monaquisme al com
tat cie Besalú , alhora que va rebre un tracte rellevant per part del papa Benet 
VII en les seves estades a Roma els anys 979 i 981. Així, els seus mèrits epis
copals han distret els historiadors, que no han sabut o no han volgut veure els 
mètodes atípics que emprà inicialment. Els casos més significatius de la seva 
política eclesiàstica són la dotació cie l'església cie Sant Genís i de Sant Miquel 
del castell de Besalú , on tenia previst que s'instaurés una canongia regular, i 
la fundació d 'un monestir dedicat a sant Pere, també a Besalú (MH clocs.121 i 
124). En tots clos casos, però, el bisbe Miró desvinculava les noves institucions 
de la futura autoritat diocesana, sotmetent-les directament al papa en propi 
alou, tot adjudicant-li un cens anual en reconeixement més o menys simbòlic. 
A Roma, refermà aquestes iniciatives amb sengles butlles papals que confir
maven les clàusules fundacionals i, curiosament, Miró Bonfill no recaptà cap 
privilegi per a la seu de Girona, mostra evident del seu desinterès per a fer
ho. 

CONCLUSIONS I NOVES PERSPECTIVES 

El nostre treball ha estat desenvolupat prenent per vàlides les conclusions 
d'un article q"t1e no hem citat fins ací. Es tracta de l'afortunat estudi de 
R.H.Bautier sobre els bisbats catalans a la fi del segle IX, en què aquest autor 
conclou que la duplicitat cie càrrecs episcopals que s'observa llavors és déu al 
fet que els comtes intenten fer quadrar les seves jurisdiccions civils amb les 
demarcacions eclesiàstiques per primera vegada 0961). D'aquí deduïm que 
vers mitjans del segle X pot haver-se produït una tendència semblant, ara per 
a aconseguir la creació d 'un arquebisbat propi dels comtes cie Barcelona, ja 
que el de Narbona sembla, més aviat, fidel als interessos del casal comtal cie 
Cerdanya-Besalú. 

El desenvolupament cie la recerca ens ha demostrat la veracitat d'aquesta 
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hipòtesi inicial. Tot i així, ens hem vist forçats a suposar moltes coses durant 
el desenvolupament cie la nostra interpretació dels fets, potser massa coses, i 
per això no estem segurs d'haver encertat sempre els nostres raonaments. 
Tampoc no preteníem arribar a conclusions definitives en tots els aspectes 
tractats; cal remarcar, però, que hem bastit les nostres suposicions prenent en 
consideració totes les informacions disponibles, sense obviar cap contradicció 
possible. La nostra anàlisi no vol, així, deixar tancada la qüestió; al contrari, ja 
que són moltes les noves perspectives cie recerca que es deriven de les con
clusions obtingudes fins aquí. Ara apuntarem algunes consideracions bàsi
ques a l'hora d'afrontar les noves perspectives d'estudi que resten obertes. 

La vinculació hereditària dels càrrecs comtals imposada a la fi del segle IX 
va convertir els titulars cie l'autoritat pública en prínceps feudals , fenomen 
generalitzat a tot l'Imperi (J.M.Mínguez : 1992). És només aleshores quan cris
tal.litzen les institucions territorials pròpies dels nous comtes-prínceps, els 

·comtats (R.Martí : 1993-A), en què aquests intenten obtenir el control de les 
autoritats eclesiàstiques corresponents. Concretament, els comtats d'Osona i 
cie Barcelona mostren perfectament aquesta tendència, ja que, conquerits a 
partir del darrer quart del segle IX, són els únics casos en què coincideixen 
els límits comtals amb els episcopals (R.Martí : 1993-B). 

Durant la fase d'expansió sobre al-Andalus que caracteritza la primera 
meitat del segle X no observem conflictes rellevants entre les diverses nissa
gues comtals. La crisi es detecta només a partir de la pau pactada entre el 
comte cie Barcelona i el califa cie Còrdova l'any 940. Així, sabem que l'any 
943 va morir en un combat Ermengol, fill del comte Sunyer cie Barcelona, al 
lloc cerclà cie Balltarga, succés luctuós que sembla inaugurar. la llarga sèrie 
d 'enfrontaments posteriors ("Ermengaudus uero frater eius (Borrelli) apud 
Baltargam bella inter:fèctus sine.filio ohiif', GCB p .6; MH docs.80-81). 

És, doncs, en aquesta dècada del 940-950 que cal cercar encara les expli
cacions conjunturals que determinen les immediates proclamacions episco
pals. Aleshores pot haver-se produït una polarització al si cie les aristocràcies 
indígenes, una redistribució cie les fidelitats degudes i que ara s'organitzen 
concèntricament al voltant dels diversos casals comtals establerts. Les noves 
unitats polítiques que els comtats representen tenen, però, un llastre desesta
bilitzador en l'ordenament episcopal anterior (d 'aquí les noves iniciatives 
comtals per a alterar l'ordenament canònic.) 

Deià, Cesari i Ató són, així, instruments de la política comtal cie Barcelona, 
els precedents d'un projecte que no es veurà realitzat fins un segle i mig més 
tard , quan es conquereix Tarragona definitivament. És aquest l'únic èxit rela
tiu que cal atribuir a les iniciatives del segle X: haver legitimat els ficticis drets 
successoris del casal cie Barcelona sobre l'extingit arquebisbat cie Tarragona. 
El fet que la metròpoli no es desplacés efectivament a Girona, a Montserrat o 
a Vic només pot explicar-se en funció del bloqueig sistemàtic que oposà el 
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casal comtal de Cerdanya-Besalú. 
Potser els temps no eren prou madurs encara , com afirma R.d'Abadal. 

Aquest autor, però, s'aturà en uns raonaments que, en cas d'haver-los seguit, 
l'haurien conduït contra la "marxa a la sobirania" que defensava en el seu lli
bre 0958). I és que la situació política dels comtats catalans durant la segona 
meitat del segle X ens ha mostrat un "país" dividit, l'antítesi de cap nació 
mil.lenarista a celebrar, una situació d'enfrontaments que encara es va mante
nir durant més de 50 anys. 

Així, un cop mort Miró Bonfill, els conflictes tornen a produir-se al bisbat 
d'Osona, on el bisbe Frujà serà mort, amb més gent, pels volts del 991 
(R.Ordeig : 1981, p.108). Unes dècades més tard, en desaparèixer el bisbe Ot 
cie Girona, tornarà a produir-se un nou conflicte amb la creació d 'un efímer 
bisbat amb seu a Besalú, entre els anys 1017-1030, per concessió del papa 
Benet VIII (CDSG l, pp.116-119). El mateix any 1030 el nou papa Joan XIX 
concedí al bisbe legítim, Pere Roger, una butlla "molt peculiar" en què li ator
gava l'ús del pal.li, concessió que era considerada aleshores com la confirma
ció del càrrec d'arquebisbe, com observa J.M.Martí (1976, pp.142 i 168-169). 

La solució definitiva de la lluita per les investidures episcopals no es deu, 
però, a la conquesta i restauració de Tarragona. És en el mateix ordenament 
feudal dels comtats que cal cercar-la. Els conflictes deixaran cie tenir sentit 
quan el comte de Barcelona subordina efectivament els altres comtes veïns 
amb la creació del definitiu estat feudal , quan aquell deixa de ser príncep per 
a convertir-se en rei. 

Durant aquest llarg procés el paper de l'Església en la societat esdevé pro
gressivament secundari en relació amb el pes específic del poder comtal. 
Aquest és, però, el gran canvi que es produeix entre els segles IX-XII i que es 
troba a l'origen dels conflictes que hem intentat d'entendre. 
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ANNEX 

21 l febrer l 954 
-(A) Original perdut. -B. Transcripció d'inicis del segle XIII al Llibre Gran 

de Sagristia Major f.18r-v , Atxiu Capitular de Girona. 
Transcripció ex B. 

In nomine Domini. égo Danla archiepiscopo ue11ditor sum tihi Vuilaigo 
p1··eshitero emptore, per banc scripturam ue1zditionis mee uendo tihi alaudem 
meum quod est in conzitatu Gerundense in termi11io de uil/a Cathiano siue in 
terminio de uilla Leporarios qui mihi aduenit per do11atione uel per compara
tione. Et aj/rontant ipsi a/audes cunz ipso mansa cum suo superposi/o et ipsa 
curie et ipse verdegarius et ipsos claLLSos et ipso poius qui est super ipsa man
sione usque ad ipsum suuere qui est ante area de Fe/e. Et ipso suure cum 
e.xtrunceatus a//rontat de oriente in ipsa terra de iam dicto Fe/e, de meridie in 
len·a sancta Maria, de occiduo in strata que pergit uhique, de circii in strata 
uel in terra de Fe/e. !tem, de ipso mansa a(/rontat umts campus de oriente in 
ten·a de Bono uel in ipso stipario, de meridie, de occiduo uel de circii in s/rata 
que pergit uhique. Et de ipso mmzso est 11inea erema quarteradas . V et 1pse 
numsus hahet herenwm ultra ipso torreJlte qui discurrit per ipsos closos qui 
aj/ivlltat de oriente in uinea de Rad/i-edo, de nzeridie in terra sancta Maria, 
de occiduo et de circii in ipso torrente uel in ipso nzaliolo1 de Fluridio. !tem, in 
terminio de leporarios est uinea modiatas .Ill. et semodiata2 qui a//i-ontat de 
oriente in ipso cugulario si11e in u inea de Ositio uel in 1psa uinea de te com
paratore, de meridie i11 uinea Trassegoncia siue in uinea de Clarentiano, de 
occiduo in ipsum heremum siue in ipso torren/e qui e:xinde discurrit, de circii 

l. "malliolo" expuntuat. 
2. "simulta " en la trnnscripció. 
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in ipso torrente siue in uinea de te comparatore. Et aduenit mihi ista uínea per 
comparatione et excamiatíone de Iherosolíma qui fuit quondam conparatione 
de occídua (sic.). Quantum ínfra ístas totas affrontatíones íncludunt sic uíndo 
tihi ah amni integrítate cum exio et regressío earum in precíum d{ffiníto3 soli
dos .XXXV. et nicbil exínde non remansit et est manffèstum que uero predicta 
onmía superius scripta de meo iure in tuo trado dominio et potestatem. Quod 
sí ego uendítor aut ullus borno qui contra ista uendítíone uenerit ad inrum
pendum non boc ualeat uendícare quantum ad eo tempore inmeliorata fuerít 
et componere facío in dupla cum omne sua inmelioratíone et in antea ista 
uenditíofirmis et stahilis permaneat omníque tempore. 

Pacta uenditíone . VIIII. kalendas marcíí, armo . VIIfQ.XQ. regnante Lodouico 
rege, filio quondam Karoli. 

Sig+num Danihel. Sig+num Melias. Sig+num Vuffredus. Danílo archiepis
copo qui ista uenditione.fèci etfirmare rogaui et SSÍ . 

SS Oriodus5 preshiter qui ista uenditiones scripsi et SSS suh die et anno 
quod supra. 

3. '"diffini ,. en la transcripció. 
4. el transcriptor sembla haver alterat l'ordre de les signatures. 
5. probablement "Oriolus,. en l'original. 
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ENTRE DUES OBEDIÈNCIES: ROMA I COMPOSTEL.IA 

].M. Martí Bonet 

Les preteses seus apostòliques 

Afirmem que els bisbes són els successors dels apòstols; tanmateix, aixo 
no vol di~ que cada una de les esglésies (o diòcesis) foren fundades pels 
apòstols. Es obvi que els autors de les històries dels bisbats tenen una irresis
tible tendència, que ja es manifestà a finals de l'edat antiga i s'allargà àdhuc 
després, de fer derivar l'origen d'algunes esglésies -tant a Orient com a 
Occident- directament dels apòstols o dels immediats deixebles d 'aquests. Cal 
puntualitzar: és cert que en l'edat apostòlica, les esglésies foren fundades per 
intervenció directa dels apòstols, o per iniciativa dels deixebles sota la 
vigilància d'aquells; però és també evident que la propagació del cristianisme 
no s'exhaurí en l'edat apostòlica, i fou integrada -en profunditat i en expan
sió- gràcies a les successives generacions cristianes que la continuaren a tra
vés dels segles i, encara avui , no és esgotada com veiem en la constant crea
ció de noves diòcesis en les missions. 

L'any 416 el papa Innocenci I enviava una carta a Decenci, bisbe de Gubbio 
(Itàlia) i d 'una manera contundent afirmava: .. cap apòstol no ha propagat el 
cristianisme a Occident fora de Pere i de Pau (el seu indivisible company) 
fundadors de l'Església romanaJ. No vol pas dir, Innocenci, que totes i cada 
una de les esglésies d 'Occident fossin fundades personalment per Pere i Pau. 
Sols vol dir que totes les esglésies deriven cie la de Roma. O sigui, el princi
pal impuls propagador provenia cie Roma en relació a les esglésies occiden
tals . Un any més tard , a mitjan segle V, e l papa Lleó I el Gran exposarà 
l'estructura cie l'Església en una carta enviada al seu vicari papal Anastasi, bis-

1 . JAFFE - KALTENBRUNNER, Re¡;esta pont!ficwn mmanorum ... (Le ipzig, 1885) n. 311. MIG
NE, Patmlogía /atina, vol. 20. col. 552: "Quis enim nesc iat aut non advertat , id quod a prici¡ie 
A¡iostolorum Petro Romanae Ecclesiae traditum est, ac nunc usque custoditur, ab omnibus debe
re servari; nec su¡ierduci aut introduci aliquid , quod auctoritatem non haheat, aut aliunde accipe
re videatur exem¡ilum> praesertim nun s it manifestum. in omnem Italiam, Gallias, His¡ianias. 
Africam atque Sic iliam, et insulas interjacentes, nullum instituisse eccles ias , nisi eos quos venera
bilis aposto lus Petrus aut ejus successores constituerint sacerclotes. Aut legant, si in his provinciis 
alius Apostolorum invenitur, aut legitur docuisse . Qui si non legunt , quia nusquam inveniunt , 
oportet eos hoc sequi , quod Ecclesia füimana custodit , a qua eos principium accepisse non 
dubium est , ne dum peregrinis asse11ionibus student , ca ¡iut institutionum videantur omittere·. 
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he cie Tessalònica2. En tot el context de l'esmentada missiva, el papa dóna per 
suposat que l'Església segueix l'estructura administrativa de l'Imperi romà: en 
províncies i diòcesis. En l'Església, al capdavant cie les províncies hi ha els 
metropolitans, i en les diòcesis e ls bisbes. El papa -afirma Lleó I- pot estmctu
rar territorialment les esglésies perquè ell és el successor de Pere: "ª l'únic que 
fou atorgada la presidència sobre els altres bisbes... Per altra banda, aquests 
cal que se sotmetin al bisbe (metropolità) que presideix la província. Per 
damunt dels metropolitans hi ha aquells Cels patriarques) que estan in maiori
hus urhihus constituti. Aquests i tots estaran sotmesos a la unam Petri sedem 
(el papa) . El bisbe cie Roma era també el metropolità de les següents regions: 
Laci , Úmbria, Capània, Lucca, Abruços, Apúlia , Calàbria, Samni, Picè i les tres 
illes cie Còrsega, Sardenya i Sicília. També era el patriarca d'Occident i com a 
tal tenia uns vicaris (papals) designats especialment per a les següents 
regions: el cie les Gàl.lies a Arle i el cie l'Il .líric a Tessalònica. Els respectius 
poders i drets quedaven clarament esrablens en proclamar Lleó I que la ·ple
nipotència .. dels metropolitans i patriarques descansa sobre els cànons esta
blerts pels sants Pares (sanctorum Patrum canones), però el primat del papa
afirma Lleó I- és d'institució divina (ex divina institutione). També ho són els 
bisbes quant a successors dels apòstols. Tanmateix, !"apostolicitat cie les esglé
sies occidentals prové eminentment dels apòstols Pere i Pau. I aquí és on 
comença la problemàtica: què cal dir cie l'apostolat cie sant Jaume a Hispània i 
la dels set bisbes deixebles cie Pere, enviats (segons la tradició que comença 
en el segle IX) pel mateix sant Pere a la península ibèrica? ¿O l'apostolat cie 
sant Apolinar (deixeble cie sant Pere) a Ravenna , o la fundació de sant Marc 
cie l'església d 'Aquilea (Venècia}' ¡_O cie tantes altres ciutats d'Itàlia, França, 
Il.líria , Panònia i Dalmàcia que s'atribuïen llur tünclació a sengles apòstols o 
deixebles immediats d 'ells? 

Concretament, cl'Arlés a França, la tradició que comença en el segle V, afirma 
que aquella diòcesi fou fundada per sant Tròfim, deixeble cie sant Pere, per 
aquest motiu reivindiquen els feligresos cl'aquella ciutat la categoria cie seu 
metropolitana. Sant Dionís seria segons la tradició del segle Vlll l'Areopagita 
convenit per sant Pau i que fou enviat per aquest apòstol a fundar l'església 
cie París. La diòcesi cie Llemotges, segons tradició que comença en el segle IX, 
fou creada per sant Marçal , enviat per sant Pere amb clos sacerdots que 
l'acompanyaven en la fundació. Més rocambolesca és la llegenda que es refe
reix a sant Llàtzer, segons la qual després cie la seva resurrecció i abans cie la 

2. MIGNE, PatmloRill l/ati11u, vol. 54, cols. 668-677. 
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seva segona mo1t -a causa de la persecució de Neró- fou bisbe cie Marsella. 

Referent a la !l.tíria (regió de la península balcànica) hi ha diverses interpre
tacions del pas cie sant Pau (Rom. 15, 19); tanmateix els comentaris cie sant 
Justí (Dialogus cum T1yphone, 117), d 'Orígens (en Eusebi, Hist. eccl Ill, I) i 
Tertul.lià (Adversus Iudeos, 7) en Romans 15, 19, no sembla pas que donin 
una interpretació positiva; més encara, quan no hi ha rastres cie l'organització 
d'aquestes esglésies en la regió d'Il.líria . En la Panònia (antiga regió equiva
lent a l'anomenada actualment plana Panònica, entre Mèsia, el Nòric, la Il.líria 
i el riu Danubi), Sirmium (actual Mitrovica) reivindica l'origen apostòlica, 
basant-se en la tradició dels 72 deixebles del Senyor que prové de falsos 
documents del segle IX. 

En la Dalmàcia, Spoleto (Split) reivindica com a fundador i primer bisbe un 
tal Dommius, deixeble de sant Pere i màrtir en la persecució de Traià. 
Tanmateix, l'esmentat Domnius no és altre que el màrtir del temps de 
Diolcesià. La llegenda prové del segle VIU. 

A Itàlia, ultra les reivindicacions cie Ravenna i Aquileia, cal anotar el suposat 
origen apostòlic de Verona, Pàdua, Pavia, Brindis: les tres primeres, gràcies a 
deixebles cie sant Marc, i la darrera (Brindis), directament (també segons la 
llegenda) de sant Pere. Igualment Regia Calàbria, per obra de sant Pau (Ac 
28, 13). I, per últim, Milà pretén el seu origen a sant Bernabé. Aquesta tradi
ció es remunta no abans del segle XI, quan hi ha una rebel.lió d'aquella diò
cesi contra Roma. Tots els bisbats italians que intenten fonamentar llur origen 
apostòlic -exceptuant, com és obvi, Roma- no poden aportar documents ante
riors al segle VIII. Però cal observar que aquestes pretensions són anteriors 
en les esglésies d'Orient.3 Durant el segle V circulaven les actes apòcrifes dels 
apòstols i uns curiosos catàlegs dels deixebles apostòlics, atribuïts falsament a 
Epifani, Hipòlit, Dorotea ... En ells, a cada un dels 72 deixebles del Senyor 
(Lluc 11 , 1) se'ls clonava una ciutat. I quan els esmentats catàlegs van arribar 
a Occident no mancà gent sense escrúpols en afegir ciutats als 72 deixebles. 
Després els compiladors deActa, Gesta o Passiones" dels mà1tirs es creguer
amb el dret de suplir amb fets fabulosos el que creien que mancava en llurs 
hagiografies i així exaltar els biografiats, clonant per suposat drets indiscuti
bles a les esglésies, de les quals aquells eren els primers bisbes. Però succeïa 

3. La línia divisc'iria entre O rient i Occident l'any 731 tingué un canvi: es va traslladar més c:ip 
a l'Occident; o sigui. gr.kies a Lléo lli ls;luric integrnren a Orient l'actual ex-Iugosbvia i ;lclhuc 
una pan del sud d 'It:'dia , ja que, abans tl°:tquella data , el patriarcal de Roma -i per tant l'església 
d 'Occidenl- abraçava ;k lhuc una part de Grècia. 
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que aquells autors escnv1en les esmentades biografies independentment, no 
tenint en compte el que escrivia l'altre , la qual cosa provocava claríssimes 
contradiccions entre ells. Tot això ens fa concloure que és molt difícil atribuir 
l'apostolicitat almenys a les esglésies d'Occident. 

Cesari abat i arquebisbe 

Capítol a part es mereix l'apostolicitat de sant Jaume a Hispània. No volem 
tractar de la influència del pseudo-Abdia i dels catàlegs apostòlics bizantins 
sobre la tradició de la vinguda i evangelització a Espanya,4 ni ens atrevim a 
encetar el tema de la descoberta de la tomba de sant Jaume a Compostel.la, 
del qual intent hi ha indicis ja a finals del segle IX. Tanmateix volem subratllar 
un testimoni de casa nostra (tant sobre el sepulcre com de l'apostolicitat) del 
segle X. És un document de gran importància per a veure que la tradició jaco
bea havia ja arribat a la part oriental de la Hispània. Ens referim a la carta que 
envià a Roma l'abat Cesari de Santa Cecília de Montserrat, que hem estudiat i 
transcrit del mateix original, custodiat a l'arxiu episcopal de Vic, en la revista 
romana ·Anthologica Annua ... Transcrivim de nou el fragment més important 
de la carta: ·Damno meo Johannes , papa Romensis , ego Cesarius indignus 
gracia Dei arquipresul provincia Terrachona, qui est fundata in Spania. O 
domine mi pater, sanctissime, apostolicae, audite me, pater, quomodo ego 
pergi ad domum sancti ]acabi apostoicae sedis, qui est timulatus in suum 
apostolicae Gallecie; et ego indignus supradictus fuit ad domum sancti ]acabi 
et petivi benclictionem de proinvica Terrachona vel suis munificenciis, id est: 
Barquinona, Eugar, Jeruncla, Umpurias, Ausona, Urgello, Hykertam Tirasona; 
et fiunt XVI m. civitates sub metropolitana Tarrachonensem. Petivi ego bene
dictio de ista provincia supra nominata et inveni ea et uncxerunt me domi
num gloriosissi um Sisinandum condam quifuit cum suis pontificis, id est: glo
riosissimo viro et Christo cliligentissimo Ermegildus noimne, aspectu pulcherri
mus, Lucensis metropoitanus episcopus, in Christo nomine ad hec respondit: 
scimus etenim quia Sanctis Patribus constitutum est ut in unaqueque provincia 
metropolitanum episcopum hordinetur; nam et Terrachons scimus quia princi
pio civitate metropolitana nominata est et conciliis in eaclem decreti sunt 
usque dum ab hismaheliciticis tegnum nostrum clestructum est, et nos in recu
peracionem sanctorum restituere debemus vel beneclicere hunc presulum yut 

4. El pseudo-Abdía és la imaginació, primer, del bisbe de 13abilèinia, e legit pels apòstols Simó 
i Judes. L'obra -atribuïda-, com és obvi, falsament a ell- es denomina ·De historia ce1taminis 
aposto lick És una compilació de llegendes de les passions, miracles i virtuts dels dotze apòstols i 
llurs deixebles. Aquesta obra fou escrita a la G:l l.lia en el segle Vl.(Vegeu Lipsiu , Die apokryphen 
Apustelf.ieschicten (Brunswick, 1883), vol. I, pàgs. 117-178. 
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et cito faciamus. Wiliolfus fulgidissimo viro Tudendsis episcopus, clarissimo 
vultu, dixit: nostra praesumptio faciendi quia a principibus nostris jussum est 
et a conciliis Toletanis conscriptum, ut quod juste invenerimus condiligendi 
abeamus potestatem:; festinemus,hoc justum est. Rudesindus Dumiensis epis
copus; Gundisalvus Legionensis episcopus; Adovarius Austoriensis sedis epis
copus; Domenicus Numentine, qui modo Zamora nucupatur, sedis episcopus; 
Tendemundus Salmanticensis sedis episcopus; Fredulfus Auriensis sedis epis
copus; Ornatus Lamagensis sedis episcopus; Didacus Portucalensis sedisepis
copus;Adlactancius abba, vir sanctissimus et timoratus hylari aspectu, ait: 
regulari suiectione continemur et ea diligenter instruimus et precepta cano
num observanda refferimus et hunc ad presulem dignitatis oportet obtineri. 
Alii autem plures cum magna exultacione dixerunt: verum est hoc, novimus 
quia hic famulus Dei predictus Cesarius abba arquiepiscopum cum debemus 
eligere. Nam diligendius est faciendi. Sancio hymperius subscirpsi, sub die. 
III2 kalendas decembri, era. DCCCCLXXVIII. Haec omnes in una collegio 
sancximus atque roboramus. Isti episcopi sura exarati uncxenmt me et bene
dixerunt de ista supradicta provincia Terrachoneusem vel cum suis munificen
ciis, civitates exarats. Et ego Cesarius arquipresul reversus ad provincia mea 
nominata, contradixerunt me episcopi his nominibus: Petrus sedis 
Barchinonensis episcopus, Amulfus condam qui fuit sedis Jerundensis episco
pus, Ato sedis Ausonensis episcopus, Wisadurs Urgilitanensis episcopus sedis 
et Eimericus metropolitanus sedis episcopus Nerbonensis. lsti iam supra scrip
ti nominati quia istum apostolatum quod est nominatum Spania et occidenta
lia, dixerunt non erat apostolatum sancti Yacobi, quia ille apostolum interfec
tus hic venit. Et ego responsum det illis secundum cannonica auctoritatem de 
Nicea concilio, ubi fuerunt. CCC.X. et VIII. episcopi, et secundum carmone 
Toeltano, ubi fuenmt episcopi LXVI., episcoporum Spanie et Gallecie provin
cias edita anno Ill. regnante damno nostra glorio(si)ssimo principe 
Sisinando, die nonis decemnbris, era DC.XX.1.0 domine, scibis vos quia 
Petrus namque Roma accepit; Andreas Achaia; Jachobus, qui interpretatur filii 
Zebedei, fratris Johannis apostoli et evangeliste, Spania et occidentalia locha 
predicavit et sub Herode gladio cassus occubuit; Johannes, qui nterpretatur 
filii Zebedei, apostolus et evangelista , Asia preclicavit et Ephesum; Tomas, 
Yndia predicavit; Matheus, Macedonia; Philippus, Galathia, Bartolomeus, 
Lichonia, Simon Zelothes, Aegiptum; Mathias, judea; Yachobus, fratris 
Domini, Jherosolimam; Yuclas jacjobi, Mesopotamima, Paulus autem cum 
ceteris apostolis nulla sors propria traditur, sed est praedicator genciu. O 
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pater s,ancte, ego clico: qui hoc contraclicit quocl verum non esset, contradictor 
est Deum et legem. O domi ne mi cognoscite cie sentencia cannonica auctori
tate, uhi dicitur cie metropolitanis singularum provinciarum: ·Per singular 
regiones episcopos convenit nosse metropolitanum episcopum solicituclinem 
tocius provincie gerere, propter quocl ad metropolim omnes undique qui 
negocio vi den tur abere concurrant». 5 

En l'esmentat, clones , arxiu cie Vic, es troba (en Ja denominada sene 
·Episcopal .. vol. l , n. 76) una còpia cie la pretesa carta que, segons diu el text, 
envià Cesari al papa Joan (XIII) a través d'un prevere seu ·Galindus ... En ella, 
Cesari li demana la confirmació del títol d 'arquebisbe i afirma que, si cal, 
àdhuc anirà a Roma i s'agenollarà als peus del Sant Pare.6 La carta ens diu 
que Cesari fou ordenat arquebisbe de Tarragona pels bisbes cie les províncies 
cie Galícia i Lleó. 

Els drets del successor de sant Jaume de Compostel.la 

Per tota l'argumentació cie Cesari, es pot deduir que l'intent de proposar el 
bisbe de Compostel.la com a successor de sant .Jaume suposa una contraposi
ció entre Pere i .Jaume, el primer papa i el primer màrtir entre els apòstols 
l'any 42. Els bisbes occidentals d'Espanya tenien una consciència molt clara 
cie la seva importància perquè estaven sota l'obediència del successor cie 
l'apòstol •episcopus totius mundi·» i per això s'atreviren -segons el text de la 
nostra carta- a atorgar-li l'arquebisbat. Ultra aquest fonament, addueixen altres 
raons històriques i peculiars d 'Hispània . Són els successors de l'Església 
visigòtica tan independent cie Roma. I també el bisbe de Compostel.la pot 
considerar-se el legítim po1tador dels drets de Toledo, que encara estava en 
mans dels sarraïns. Més encara, el rei del regne galaico-lleonès té les prerroga
tives del rei visigot. Tot això confirma -diu la carta- l'actuació dels bisbes cie 
Compostel.la atorgant a Cesari l'ordenació i la dignitat d'arquebisbe. 

5. MARTÍ BONET, J, Llis pretensiunes metmpolitanas de Cesúreo, ahad de Santa Cecilia de 
Montserrat ·Anthologica Annua· 21 (1974), pügs. 157-184. 

6. MAiffÍ BONET, J.M .. Las pretensiones metmpolitanas .. ¡x'tg. 165: ·l'recor vos, pater, per 
Deum patrem omnipotentem, ut vestrum consilium et vestris g:unulas michi tramittere faciatis per 
istum sacerdotem nominativum nomine Galindo. Et qu:1cumque ego cicius (sic) potuero cum 
reverencia magna honore pergere facio ad limitem sancti Petri apostoli . Et ego cupio vestro.~ 
pedes ohsculare et vultum vestrum hylarem videre. Amen. füigamus ut talem vohis demetis ex 
vestri sconsiliis quomodo ego possim explicari super illos. Tantum agite ut rogamus et nostris 
precihus ad vestris dignate accomodare aurihus domme et venerahilis pape. Amen. Fiat.• 
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Podem sintetitzar els arguments dels assistents al sínode cie Compostel.la: 
" ... scimus etenim quia Sancits Patrihus constitutdm est ut in unaqueque pro
víncia metropoitanum episcopum horinetur. .. " 

"· .. nostra praesumptio faciencli quia a principihus nostris jussum est et a conci
liïs Toletanis conscriptum est ut quocl juste invenerimus oncliligencli abeamus 
potestatem ... 

" ... regulari subjectione continemur et ea cliligenter instituimus et precepta can
nonum observancla refferimus et huncl ad presulum dignitatis oportet obtine
ri ... 

Els cànons cie l'Església estableixen que a cada província metropolitana sigui 
ordenat un bisbe (arquebisbe). 

Els reis i els concilis de Toledo estableixen també que els bisbes "posseïm la 
potestat de fer el que trobéssim just" (és a dir, ordenar el metropolità d'una 
província). No obstant això, hi ha una altra raó que en tota l'argumentació de 
la carta és la principal: .. l'apostolat cie sant .Jaume a Espanya ... 

Al successor de sant Jaume "el nostre patró i sobirà de tot el mon", .. antistites 
totius mundi", reunit amb els seus bisbes de la regió, li pertany poder ordenar 
bisbes fins i tot metropolitans d'una província distinta de la regió d'aquells, 
com ho feia el bisbe cie Toledo en època visigòtica i ho fa el papa, ordenant 
bisbes missioners, com sant Bonifaç, arquebisbe dels alemanys. 

Quant a les raons canòniques, mitjançant les quals segons l'autor de la carta 
es pot justificar l'ordenació cie Cesari, són acluïts el Concili de Nicea, el cànon 
9 del Concili d'Antioquia (cie l'any 341) i el Concili de Toledo de l'any 633.7 
Hem comprovat que en els clos primers es tracta dels metropolitans, els quals 
han cie presidir i governar les províncies: .. firmitas autem eorum quae gerun
tur, per unamquamque provinciam metropolitana tribuatur episcopo,, (cànon 
4 cie Nicea) . 

.. Per singular regiones episcopos convenit nosse , metropolitanum episcopum 
sollicituclinem totius provinciaeomnes undique, qui negotia videntur habere, 

7. Noteu que, també en la <lata de Toledo (IV). hi ha un error. Aquest que se celehr:t el 633, 
ho fou el 671: en la carta es diu que se celehd el 622. era el 584. Sobre el Concili de Nicea , 
vegeu MANS!: Sucmrum Omciliomm nuuu et umplix~imu wllectiu ... (Florència , 1759 ss.) Il, pàg. 
668, y HEFELE-LECLERCQ: Histoires des Omciles ... 1/1, p:'1g. 532. 
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concurrant• (cànon 9 del Concili d'Antioquia celebrat l'any 341).8 

Més difícil és encertar quina és la referència del Concili de Toledo IV. La 
confirmació explícita del decretat al Concili de Nicea no es troba en el Concili 
de Toledo IV. Només en el Concili de Toledo I, en el seu preàmbul es troba 
una referència al Concili de Nicea.9 En el Concili de Toledo IV es condemna 
precisament el cas exposat en la carta: ordenació fora de la província amb el 
següent cànon: 

·Sed nec ille deinceps sacerdos (bisbe) erit, quem nec clerus, nec populus 
propriae civitatis elegit, vel auctoritas metropolitani vel provincialium sacerdo
tum assensio exquisivit•.10 

L'autor de la carta, en citar el Concili IV de Toledo, se pot referir a la norma 
general de tota l'Església, segons la qual cada província tindrà el seu metropo
lità 11 o potser -segons afirmen els comentaristes- evoca la disciplina particular 
d'eleccions episcopals en l'Església visigoda. Si fos així, la consagració de 
Cesari no seria anticanònica. 

Per tant, nosaltres creiem que l'argumentació de Cesari te aquests dos princi
pis: 

lr. El rei Sanç de Lleó, coneixedor dels privilegis dels reis visigots en el refe
rent a l'elecció dels bisbes i conscient que ell era el legítim successor de la 
dinastia hispana, actuà, en elegir Cesari metropolità de Tarragona, conforme 
les atribucions d 'intervenció dictades pels cànons visigots. 

2n. El bisbe de Compostel.la, successor legítim cie Jaume en la seu de 
Compostel.la, s 'atribueix, recolzant-se en l'apostolat cie sant Jaume, la prerro
gativa concedida pel Concili XII cie Toledo, cànon 2, cie poder elegir i consa-
grar els bisbes espanyols. · 

H. MANS!, o.e ., II, pàg. 1308 i HEFELE-LECLERCQ, o.e., pàg. 715. En la carta que comentem 
s'addueix el text, com pot comprovar-se, del cànon 9 del Concili d 'Antioquia. 

9. Concilios visig<íticos, edició preparnda per J. Vives (Barcelona, 1963), pàg. 19. 
10. Concilios vL\ifi<ílicos, pàg. 199. 
11. Aquest dnon és molt repetit en els concilis visigòtics. 
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Vers la independència de França i d'Hispània 

Molt lluny s'havia arribat en les regions occidentals d'Espanya. L'obedièn
cia a la seu de sant Jaume podia fer trontollar la mateixa seu de sant Pere. 
Tantes atribucions esmicolaven la fèrria estructura metropolitana i sinodal de 
l'església llatina, que tant va costar d'assolir des de Roma. Ben diferent era, 
doncs, el concepte del papa Lleó I el Gran, tal com hem exposat al principi. 
És certament una interessant evolució a través de l'assignació d'algunes seus 
episcopals i els seus deixebles immediats iniciada pels famosos 'Catàlegs 
bizantins, ja abans esmentats. Trobem, doncs, en aquesta evolució dos factors 
que incideixen a estimular la imaginació dels historiadors que cercaven la 
fonamentació del rang metropolità de les respetives diòcesis estudiades: o 
cercar la importància (en l'època romana de la corresponent ciutat), o atribuir 
la fundadó a un dels apòstols o deixeble d'ells. Tanmateix, en el cas de 
Compostel.la s'arribà a extrems exagerats. A través de constants falsificacions 
es volia imposar una impossible evangelització de la Hispània de sant Jaume 
abans del 42; es denomina sant Jaume, sobirà i bisbe de tot el món; el seu 
successor s'atreveix a ordenar un arquebisbe de demarcació eclesiàstica forà
nia de la seva pròpia; s'insinua que té els drets que corresponien al bisbe de 
Toledo sobre tota la Hispània; al seu rei se'l denomina emperador ... És lògic 
que la reacció fos d 'autèntic rebuig per part dels bisbes del que serà el 
Principat de Catalunya. Aquests no volen saber res d 'aquest intrús i neguen 
que l'apòstol sant Jaume evangelitzés Hispània. Accepten, però, que el ·seu 
sepulcre estigués a Compostel.la. En aquesta reacció, veiem també un trenca
ment dels lligams de l'antiga Hispània visigòtica i un desig d 'autèntica inde
pendència eclesiàstica que es confirmarà en les famoses butlles del papa Joan 
XIII a favor d'Ató de Vic. Ja abans, concretament l'any 887, trobem el primer 
intent d'independència eclesiàstica en relació als francs. Ens referim a Esclua 
que segons la ·.Yita sancti Teodardi,, (bisbe de Narbona) .. se clam furtimque 
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fecisse archiepiscopum·. 12 Però tal pretensió durà escassament tres anys es 
féu sense la intervenció de Roma. 

Els testimonis documentals de la independència cie la província tarraconense 
són els tres privilegis papals originals en papir i les dues còpias del segle XI -
conservats en l'arxiu episcopal cie Vic-, gràcies als quals Ató es constituí 
arquebisbe de Tarragona en la seu cie Vic. Vegeu l'àmplia bibliografia en el 
nostre estudi: Regesta Pontflicum Romanorum de la Marca Hispànica siglo X: 
Revista Catalana cie Teologia IV/2 0979) pàgs. 391-393. I també en el catàleg 
·Millenum: Història i art cie l'Església catalana" (Barcelona, 1989), pàgs. 114-
115. Els originals són cie l'any 971. Tots representen el rebuig més clar de la 
pretesa reinstauració visigòtica i una clara adhesió a !'obediència romana. 
Aquells bisbes optaren no pas per seguir la referència a la fita compostel.lana, 
sinó a la de sant Pere, ja que era més segura. Així s'integraren definitivament 
a les esglésies europees. Recordem que tan important acció (submissió al 
papat i independència eclesiàstica de la narbonense) fou recolzada per la 
màxima autoritat civil cie l'època: l'emperador Otó I.13 Aquestes butlles també 
representen l'inici cie la que podríen denominar independència civil, ja que en 
aquesta època de teocràcia .. reconèixer la independència eclesiàstica de 
Catalunya era tant com afirmar-se la política,,14. 

12. ·El nou pretès arquebisbe ohtingué l'o bediència dels bisbes de Vic i de Barcelona (Frodoí 
i Gomat). Els tres bisbes consagraren el de Girona , Ermemir, i fundaren un nou hislx1t (el de 
Pallars) consagrant un bisbe, pe r a aLxí congraciar-se amb el comte Hamon de Pallars, el gran 
fautor d 'aquesta operació d 'independènci:1 edesi:'istica i política. Efectivament, els comtes cie 
llarcelona, de Pallars i de Girona volien treure 's el jou franc en front de l'anarquia dels anys 887-
889, e n els quals prentenia el tro francès Ocló (rei no reconegut pels de la Marca). En 890, Odó 
s 'afiançà al tron francès i el metropolità de Narbon:1 pogué imposar els seus drets a Catalunya. 
Així. en 890 es re une ixen gairebé tots els bisbes de la Narhonense i deposen sole mne ment 
,,l'intrús· Esclua. La gravetat cie l'incident d 'Esdua radic:1 en e l fet de voler restaurar una província 
eclesiàstica quan el cap metropo lit;'1 (T:1rragona) e r:1 encara sota la cle nominaciú dels moros . 
L'actuaciú d 'Esdua conculcava e l dret del metropolit:I veí (Narbo na) que. en aquest cas -en estar 
irrede mpta Tarragona-, suplia, segons els c:lnons. les funcions de president d 'ambdues prov.íncies 
eclesi:lstiques. Aquestes foren les raons jurídico-edesi:'istiques i que foren a llegades, segons cons
ta e n el judici contra Esclu:1. Perú les que realment influïren en l:t deposiciú de l denominat, pel 
sínode, ·intrús· foren de tipus polític•. MAHTÍ BONET, .J.l'vl., Roma y las lf.!,lesias 13 9. SOLOEVILA. 
F., Hist1)rüt dels catalans, Barcelon:1 1970. vol. 2, p:lgs. 698-699, D'A!IA[)AL. R., Comtes catalans, 
llarcelona 1961, p:lg. 236. 

13. RICARD OE RE!MS, Historiamm lihri !V( = R LATOUCHE, l.es c/assiques de l h istoire de 
France au m.1~yen UMe. vol. 2 (París 1930) p:lg. 'i2; E DUMMLEH - lt KOl'KE, Kaiser Ol/o der 
Gm sser (Berlín . 1876), p:lg. 47'i . 

14. J. \/!CENS VIVES. Notícia de Ct1tahwya ( ll:ircelo11:1 , 1984) p:lg. 78. 
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Les butlles papals cie l'any 791 dirigides a la Tarraconense tingueren la 
importància d'ésser uns documents sobre els quals es podria construir l'edifici 
de Catalunya. Malgrat que en la pràctica hagueren cie passar alguns anys per 
a fer eficaç l'esmentada independència; ja que, tot just, tornat cie Roma Ató 
fou assassinat pel bàndol contrari a ell (22 d'agost del 971 ). 15 Però els privile
gis papals romangueren i foren fonts cie drets posteriors. Així és com, entre 
l'obediència compostel.lana i la romana, l'església tarraconenese escollí deci
sivament la del successor de Sant Pere. 

15. L'e lecció del seu successor és un enigma. especialment perquè no hi ha indicis que es 
pretengués. tal com havi:1 decretat el p:1p:1 , una elecció i orclen;ició dins la província 
T:1rr.1c:onense (a Vic). Tot el contrari: hi hagué un cisma. ja que s 'ordem1ren dos bisbes: Guadald 
i Fru ja . A aquell h>rclen:I l'arquebisbe d 'Auch i a Fruja l'arquebisbat de Narbona. Homa recolz:) e l 
de Narbon:1. Aquest present:! els privilegis de b seva Esglési:1. El pap:1 llenet VII els confirmà 
.. libenti animo" en una butlb que es conserv;¡ a l'arxiu capitular de Vic. No s'hi parla en aboslut 
del arquebisbat tarraconense unit a Vic ni del seu successor Ató. Conjuntament amb aquest privi
legi, el papa envi:I una calta als .. majore et minores· de les províncies d 'Ausona , ·Barcelona , 
Girona i Urgell, notific:1nt-los que havia concedit la confirm:1ci(> cie les possessions de la di<'icesi 
cie Vic :d bisbe Fruja i amena<;ava amb l'excrnnunic:1ci(> qui gosés an:1r contr:1 l'esmentat bisbe. 
Perú la lluita entre Fruja i Guadald continu:) després de la mort del p:1pa Benet VII. El nou pontí
fex rom:! Joan XV ana tematitz:) l'intrús Gaucl:1ld. Per<> :iques! féu :1ssassin:1r e l hishe Fruja. Amb la 
protecció dels prínceps H:1mon Borrell i Ermengol , successors del marquès llorrel (mort e l 992), 
fou elegit bisbe de Vic l'abat Arnulf de S:mt feliu de Guíxols. el qual ti>u ordenat bisbe de Vic 
pel metropolit:I de N:1rbona. Es tonü a ape l.lar ;¡ Hom:1. El nou p:1pa Gregori V. en el sínode 
celebrat ;¡ l'església de Sant Pere. el 9 cie m:1ig del 998, depos:I el hisbe Guad:dcl. Hi eren pre
sents, :1 més a més dels bisbes. l'emperador Ot(> Ill i els comtes Hamon llorrell i Ermengol. 
Guadald fou desposseït de les seves insígnies episcop:1 ls i degradat per dos alts dignataris de 
l'Església romana. Arnulf fou reconegut com a bisbe de Vic i reinvestit amb l'anell i el b:kul. 
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BREVES APUNTES AL SEMINARIO ASILO SAN JOSÉ 
Y MONTEPÍO DEL CLERO. DE LÉRIDA. 

Amparo Miñamhres Ahad 

En el año 1908, por los meses de septiembre, se encontraba en Lérida el 
Reverenda ]osé Castarlena del Oratorio San Felipe de Neri, situada en el 
barrio de Gracia de Barcelona. En sus visitas se dia cuenta de la indigencia 
en la que vivían algunos sacerdotes, ancianos o enfermos, que carecían de 
los mas elementales cuidados después de haberse dedicada toda la vida a Ja 
tarea del sacerdocio. Sin familia, ni medios para subsistir,estaban abandona
dos después de toda una vida al servicio de los demas. Esta situación le hizo 
pensar en buscar soluciones al problema, y parella decidió crear un asilo,en 
el cua] se pudieran acoger los sacerdotes ancianos y desam parados l. 

Pensada la idea, no le quedaba mas que intentar huscar el local. En el 
primer local que pensó fue en el del viejo edificio del Seminario,que estaba 
siendo usada para cosas de caracter profano. Pondría al frente del mismo a 
una pequeña comunidad de P.P. Oratorio. La idea era perfecta, pera carecia 
de medios. Su situación no le arredró y se puso en contacto con el dueño de 
dicho edificio, que en aquellos momentos era el sacerdote ]osé Rufés. 
A Rufés la idea le pareció excelente, pera como Castarlenas, tampoco andaba 
sobrada de dinero y no podía cederlo para tan magna obra. Se pensó, y el 
propietario estuvo çle acuerdo, en que se lo compraría por poca dinero,dine
ro que tampóco poseía. 
Castarlenas pensó que el dinero para la adquisición del edificio podria venir 
de la caridad. Se abrió la subscripción, y la inició el prelada de la diócesis 
Juan Antonio Ruana Martin, que entregó la cantidad de 5.000 ptas, le siguie
ron el Cabildo Catedral con otras 5.000.el Provisor Vicaria General con 500 
ptas etc. El problema monetario de momento pareda resuelto. 

El 19 de noviembre del mismo año, el notaria Manuel Gaya, hizo el docu
mento a favor de la Mitra de Lérida. El edificio del antiguo seminario ya tenia 
nuevo dueño. Este edificio, Hamada el Seminario viejo, había sida fundada 
por los Jesuitas para instalar en él su Colegio y su Iglesia en el año 1603, y lo 
estuvieron ocupando hasta el 9 de abril de 1767 en que fueron expulsados de 

l . ES'lllADA BADIA .Memoria le ida sobre el Montepio del Clero y Asilo San josé.Imprenta 
Mariana 1912. 
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España, lo abanclonaron a las clos cie la madrugacla , los Jesuitas cie la ciudad 
de Léricla marcharan hacia Tarragona para ser expatriaclos. 
Al quedar el eclificio abanclonaclo, Carlos III lo cedió como sede del Seminario 
Conciliar de la ciuclad, permanecienclo en él hasta 1894, en que se construyó 
la nueva sede. En esos momentos fue comprada por el Reia. José Rufés. 
En 1909, rodo estaba preparada para paner en marcha el asilo cie ancianos 
sacerclotes, pera trapezaran con un grave impedimenta. El eclificio estaba 
ocupada por el ejército. En sus clependencias se albergaban las oficinas de los 
Regimientos cie Navarra y Albuera, la Caja cie Depósito Cuaclra cie Reseivas , 
Zona cie Reclutamiento, Artilleria, Cruz Roja, con sus respectivos archivos, 
almacenes, imprentas, carpinterias ... y alegaron que no poclían marcharse por
que no clisponían cie otro lugar para instalarse. Se había llegaclo a esta situa
ción, porque al traslaclar al nuevo eclificio el Seminario, el obispo Messeguer 
Costa, lo entregó como hospital cie los solclados venidos de Filipinas y Cuba. 
Años màs tarde Rufés, lo ceclió a los militares. 
Poca a poca los militares fueran abanclonanclo las instalaciones y en julio cie 
1910, se marchó el clestacamento Navarra, en agosto el Albuera, y por fin el 3 
de mayo de 1911 abandonaran el eclificio los últimos solclaclos. 
El Asilo había sida no obstante inaguraclo oficialmente el 19 cie noviembre cie 
1909, ya que lograran se les cecliera una parte del eclificio. Se nombró Prior 
de la lnstitución al Rvdo. Castarlenas, que climitió al poca tiempo y ocupó su 
Jugar Reia. Juan Tomé. A pesar cie haberse inaguraclo, no estaba en condicio
nes cie realizar sus funciones , ya que se clebían hacer muchas y costosas repa
raciones. En esos momentos tan críticos ser pidió ayucla a los socios, que en 
aquellas fechas eran ya, 362. Con la ayucla cie toclos prasiguió la obra del 
Asilo San José. 
Los objetivos que se prapuso alcanzar con esta institución P.P. Castarlenas 
fueran los siguientes: clar una asistencia esmeracla y digna a toclos "quellos 
sacerdotes desvaliclos, y a toclos aquellos que lo pidieran y lo deseasen. Como 
es de suponer el ingreso no era forzoso sina a voluntacl de los interesados, 
pera por lo menos el fundador quería que hubiera un lugar, que de clesearlo 
ellos, se puclieran refugiar los últimos años cie su vicla.Ya que el Seminario se 
debía considerar como la casa propia de todo sacerdote, y por tanta tenían 
derecho a poder acabar santamente sus clías en él. 
A los poca años cie funcionar el asilo, vieron los fundadores (se había decla
rada fundador nata de la institución al obispo cie la cliócesis),que este asilo no 
era suficiente para llevar a cabo la obra comenzacla, ya que muchos sacerdo-
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tes, por tener familia o alguien que les cuiclase, no querían ingresar en el asi
lo, y aclemas las necesiclacles poclían presentarse en eclacles anteriores a las 
cleseaclas para ingresar en él: enfermeclacles, invaliclez etc. En esos momentos 
pensaran en crear otra institución,con miras mas amplias que las del asilo, y 
asi se creó en el año 1911 , el l cie julio , con caracter oficial el Montepío del 
Clero. 
Los ohjetivos cie esta nueva institución serían e ntre a tros: socorro mutuo 
entre los sacerclotes cie la Diócesis , que se encontraran enfermos, imposihili
taclos o fueran cie avanzacla eclacl 2. Esta ayucla estaha pensada en forma cie 
móclicas pensiones que aliviaran las necesiclacles cie sus asociaclos. 
Corno ohjetivos secunclarios y clerivaclos del anterior, se proponían sostener 
el Asilo San .José, socorrer a los sacerdotes asociaclos que estuvieran enfer
mos, en cualquier parte cie la Diócesis y, a torgar pensiones a los sacerclotes 
imposihlitaclos que no quisieran o no puclieran acudir al asilo. 
Con estas dos Instituciones, pareda que el problema del sacerclote clesvalido 
quedaha cornpletarnente solucionaclo. El Montepío del Clero, llegaha allí clon
de el Asilo San .José no poclía. Amhas instituciones secomplementahan a la 
perfeción. 

Vida interna de las Instituciones: 

El Seminario Asilo San .José, estaha regiclo por una junta de eclesiasticos, 
presidida por el ohispo, que fue declaraclo presiclente nata cie la misma; los 
cugos eran el de vicepresidente, secretario, vicesecretaria, tesorero y tres 
vocales. La primera junta estuvo constituïda por los siguientes personajes: 
Presiclente: Crispín Rahola (clean); vicepresiclente: Ecluarclo Soliva (canónigo 
lectoral) ; tesorero: Gregorio Mor (parraca); secretaria: .Julian Estrada (secreta
ria cancelario); vocales: Francisca Castarlenas (profesor del seminario) Jacinta 
Mur (fiscal eclesiústico) , José Rius (ecónomo cie San .Juan) . 
La junta tenía una cluración cie tres años, y a partir cie esta primera que aca
h~unos cie transcrihir, las sucesivas fueron elegiclas por los socios cie la institu
ción.Toclos los cargos eran gratuitos, y por lo tanta no se recihía ningún esti
pendio por el desempeño cie las funciones inherentes a los mismos-">. 
El Asilo San José , a parte de la junta rectora, estaha al carga cie un prio r. 
Para poder ingresar en dicha institución se clehía estar en unos cie los casos 
siguientes: sacerclotes impeclidos que no podían celebrar la Santa Misa, los 

2. Heglame nto Asilo San José.Artículo 3. lmprenta Mariana.1908. 
3. lhidem Artículo,6 
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que carecían de recursos aunque pudieran celebrar, y todos aquellos sacerdo
tes ancianos que aunque no estuvieran imposibilitados, su salud era de 
manera usual, precaria. 
Como la situación económica de los sacerdotes asilados, no era idéntica para 
todos, el asilo tenía estipulada un baremo de los pagos que se debían efec
tuar según fuera la categoría del sacerdote que llamara a sus puertas. Si tenían 
una dotación de 60 a 90 ptas, entregaba para la manutención del asilo las dos 
terceras partes de la misma. En caso de que fuera menos de 60 ptas y mas de 
30, entonces debía contribuir con la mitad. Si estaba en posesión de alguna 
renta, competía a la junta fijar la cuantía, siempre en relación a lo que él 
cobrase. Esta en el caso de rentas elevadas. Pera si no llegaba a 30 ptas y el 
sacerdote no podía decir misa, entonces abonaba 25 ptas. Si estaba impedida 
para celebración, la cuota era de 12'50. Los que estaban en precaria situación, 
es decir, que no poseyeran ni dotación, ni renta , entonces debía entregar al 
asilo el importe de 12 misas al mes.Y en los casos extremos, que nada tenían 
y no podían celebrar misas, era totalmente gratuito 
Todos aquellos que sus medios se lo permitieran y desearan los servicios de 
un criada personal, debía pagar 75 ptas por su persona y otras 45 ptas en 
concep to del criado4. 
Como todos los ingresos resultaban escasos ya que abundaban mas los sacer
dotes que no poseían nada, en relación a los que estaban en posesión de ren
tas o dotaciones, se crearan las categorías de socios protectores del asilo, los 
cuales debían pagar una cuota diferente ya se declarasen socios de primera, 
segunda o tercera clase. En total las clases fueron cuatro y las cuotas iban des
de 24 ptas los de primera, pasando por 18 los de segunda, 12 ptas los de ter
cera y 6 ptas los de cuarta. Estas cuotas se recogían una vez cada año, y la 
fecha era siempre los primeros días de enero. Los encargados de recibirlas 
eran o bien el habilitada del clero o el tesorero del la junta del asilo. 
El reglamento interno del asilo en cuestiones de orden y disciplina era muy 
sencillo. Solamente tenían como obligación visitar al Santisimo Sacramento 
antes de la corhida, o un cuarto de hora antes de la cena, y rezar' el Rosaria 
en comunidad .El encargado de velar por el cumplimientos de los mismos era 
el prior del asilo. 
El desayuno se servía de 8 a 9 de la mañana, y hacia las 11 h. se les servía 
una sopa. La comida constaba de tres platos, postre, pan y vino. En la cena se 
suprimia el vino. A las 9 de la noche debía haber silencio ohsoluto. 
Disponían de médico propio, que a la vez era cirnjano, pera en el caso de 

4. Jbidem Articulo 10. 
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que el asilada quisiera avisar a otro médico podía hacerlo siempre y cuando 
se hiciera cargo de las minutas del mismo. 
Tal como se puede apreciar las normas de convivencia eran mínimas, y los 
sacerdotes ancianos y desamparados podían acabar sus días en paz y recogi
dos. 
El Montepio del Clero, al igual que la anterior institución, estaba regida por 
una junta eclesiastica, compuesta con los mismos cargos, y siguió sus mismos 
pasos, la primera de la junta fue la misma que la del Asilo, y las restantes ya 
fueron también elegidas por los socios. Como figura propia de esta institu
ción estaban los visitadores, encargados de revisar las pensiones y ayudas 
dadas por el Montepío, para que en todo momento fueran las adecuadas. 
Estaban en número de dos por cada arciprestazgo, y también estaban encar
gados de dar las altas o bajas de los socios que recibían pensiones y ayudas. 
El Montepío del Clero poseía un capital fijo e intangible, con cuyas rentas se 
alimentaban los fines benéficos del centro. Este capital estaba integrada por 
5.000 ptas dadas por el obispo, por las cuotas de los asociados, los sobrantes 
de las cuotas mensuales si los hubiere y los donativos de los seglares y ecle
siasticos. Todo el capital lo tenían colocado en Título de Deuda perpetua al 
4% de interés, menos un 5% del mismo que lo tenían colocado en otros valo
res cotizables en bolsa, pero jamas en empresas particulares. 
Como dicho Montepio, tenía hajo su custodia monetaria al Asilo San ]osé, 
cada semana era visitada por un componente de la junta y así podían saber 
en todo momento las necesidades de aquél5. 
La asistencia a los enfermos se llevaba a cabo de la siguiente manera: toda 
enfermedad aguda, ya fuera de medicina o de cirugía, que impedía al socio 
el total ejercicio de su ministerio, y cuya duración fuera de mas de cuatro 
días y menos de sesenta, le daba derecho a una pensión diaria de dos pese
tas, a contar desde el primer día que se había declarada la enfermedad. 
Cuando pasaban los sesenta primeros días , la pensión se reducía a 1'50 ptas 
diarias, que se pagaban hasta el momento en que el socio fuera dado de alta 
clínicamente. Si la enfermedad se hacía crónica entonces la junta estipulaba la 
pensión que debía recibir. 
Era requisito indispensable para recibir la pensión, que la enfermedad se 
padeciera dentro cie la diócesis, es decir, los que no tenían justificante ade
cuado y caían enfermos en otras diócesis distinta de la de Lérida, no recibian 
pensión alguna, aunque fueran socios de dicho Montepio, se consideraba 
que estaban en ese otro lugar por motivos personales, y esta cuestión anula-

5. Reglamento del Montepio del Clero.Artículo. 3. lmprenta Mariana 1910. 
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ha por así decirlo la póliza cie pensión. 
Tamhién queclaban exentas de pensión todas ac¡uellas enfermedades que se 
huhieran contraido por impruclencia temeraria del asociaclo. Y cuanclo se acla
raha una epiclemia el reglamento queclaha sin efectividad, aunque se ayuclaha 
según las posihilidacles del momento. 
Para demostrar la enfermeclacl, dada la caliclacl cie los asociaclos, no se les 
peclia certificación alguna, pero en los casos de engaño, se exponian a la pér
dicla cie todos los derechos aclquiriclos como socios cie la institución . 
No se podía clar socorro a ningún socio basta pasados seis meses cie su sub
cripción. Para evitar que alguno se apuntara en el momento cie la enferme
clad, con rniras cie abusar del Montepio. 
Las cuestiones de pensiones por invalidez o ancianidad seguían los siguientes 
requisistos: todos aquellos asociados que fueran cleclarados imposibilitaclos 
totales y no poseyeran ningún cargo, ni puclieran celebrar la Santa Misa, se les 
entregaha la cantidad cliaria de 1'50 ptas. Si sólo lo eran pardales y podian 
celebrar, la pensión era de l pta cliaria. Si el sacerdote quería ingresar en el 
Asilo San José se anulaha la pensión. En el caso de los sacerclotes juhilados 
que no estuviesen imposihlitados no tenían derecho mas que a ingresar en el 
Asilo San .José. Para poder recihir estas prestaciones dehían tener una antigüe
dacl de 10 años. 
Los socios eran de tres categorías: pensionis/as jimdadores,__que eran todos 
aquellos que se hahían asociado en el mes de enero cie 1911, y pagahan una 
cuota al ingresar, corresponcliente a una peseta por año que tuviera el asocia
do. ; pensionistas no .fimdadores, los afiliados clespués del mes de enero cie 
1911, la cuota que clehían pagar era mensual , y al igual que los anteriores, 
pagahan una peseta por año cie eclacl mas 10 ptas mas; socios honorarios. se 
claha esta clenominación a toclas aquellas personas fueran clérigos o seglares, 
pertenecientes a la cliócesis de Léricla o cie otra cliócesis cualquiera, que, sin
tiendo simpatía por clicha institución, entregahan 100 ptas para la misma. 
Todo socio si quería tener clerecho a los tres fines dispuestos por clicho 
Montepío, dehia pagar una cuota mensual de clos pesetas6. 
Si se daha el caso cie que algún sacerdote c¡uisiera hacerse socio y no dispu
siese del dinero para pagar la cuota, se le concedia un periodo cie tres meses 
para poder hacerla efectiva. 
La idea cie los fundadores era, que si con el tie rnpo la situación económica lo 
permitia , suprimir las cuotas mensuales. Dados los gastos de la institución 
esto no pudo realizarse jam:ís. 

6. lhid t· m :111ículo. 20. lmprenta Mari;1m.19LO. 
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La vicia del Montepio y del Asilo San José siguió su curso basta el año 1936, 
fecha de la guerra civil. Durante los años que funcionó cumplió perfectamen
te los ohjetivos y metas que se hahían propuesto sus fundadores: dar cohijo y 
cligniclad a los sacerclotes ancianos que no disponían de hienes ni clotes. 
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IA DESAMORTITZACIÓ ECLESIÀSTICA A LLEIDA (1838-1851) 

Carme Solsona i Sorrosa! 

Som davant un dels temes que més estudis ha generat en els darrers anys. 
No obstant això és hora d 'elaborar un criteri unificador per tal de començar a 
tenir unes conclusions coherents. De la desamortització de Mendizabal gaire
bé s'ha dit tot. Hem d'inserir les seves lleis en el marc de la reforma de la 
propietat liberal. Amb Josep Bonaparte s'havien venut terres, amb el trienni 
liberal també, però sempre hi havia l'angoixa sobre què podia passar amb 
aquells béns adquirits. Mendiz:íbal va assegurar aquells béns als seus compra
dors, els va assegurar la propietat1. Paraula màgica per al nou ordre burgès. 
Aquest ordre burgès tindrà l'elegància de tractar bé la noblesa; no oblidem 
que després del decret de 1837 abolint els senyorius,la calma fou l'element 
més notable. Això per una banda, i per l'altra també sabrà simpatitzar amb els 
qui volien sintonitzar amb el nou ordre emergent (petits propietaris locals), 
però ja veurem aquest cas amb més detall. Potser de moment més que afavo
rir la productivitat de la terra2, es tractava més aviat de tenir-ne molta. 

Si Mendizahal posa a la venda les propietats del clergat és precisament 
per la seva idea de no atacar la propietat privada. A més, si aquests béns es 
posaven a la venda en subhasta pública, en teoria tothom hi podia 
acudir.Així va contactar amb el rics, però que no eren prou rics perquè no 
tenien béns, sinó diners. Amb tot va aconseguir de reunir gent fidel a la seva 
causa liberal; ara bé, si a més pretenia dur a terme una reforma agrària, el cas 
ja és bastant més difícil.A partir d'aquest moment és quan gaudirien els seus 
detractors .Però Mendizabal tenia la idea molt clara, si la venda de terres li ser
via per a pagar despeses de guerra i, a més, per a atreure gent al seu partit, el 
cas estava guanyat. La relació deute públic-desamortització és força correcta. 
Pensem que es tracta d'una mesura liberal duta a terme en condicions extra
ordinàries3. 

Després de la crisi del Set-cents, el capital anà perdent opcions d'inversió: 
la depreciació de vals reials, l'encariment del preu de la terra a causa de les 
restriccions de l'oferta. És clar: davant aquesta situació, per què no s'optava 
per una solució diguem-ne "jovellanista'', d'incrementar la productivitat? La 

l. Des de començaments del segle XlX gran part de la legislació va encaminada a obtenir 
aquestes transformacions. Aquest fet queda demostrat en els decrets de les Corts de Cadis dels 
dies 6 <l 'agost de 1811 i del dia 8 de juny de 1813. 

2. Idea pròpia d'una personalitat com Jovellanos en el seu Informe. 
3. Després de la Guerra dels Matiners. 
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raó és precisament l'essència de la revolució liberal: calia accedir a la propie
tat. 

El que ens ha d'interessar de la desamo1tització com a realitat jurídica no 
és solament el fet cie posar en circulació allò que encara resta amortitzat, sinó 
el fet cie voler garantir la consolidació d'un nou tipus cie propietat: la capitalis
ta. La revolució liberal es proposa, principalment, eliminar les diferents formes 
cie propietat imperfecta cie la terra per a conve1tir-la en propietat total. En 
l'aspecte econòmic reclama l'abolició cie les formes tradicionals de les rela
cions socials, amb la garantia cie la inviolabilitat cie la propietat privada, trans
formant-la per tal que sigui lliure, és a dir, comercialitzable (ni vinculada ni 
amortitzada)4. Així es consolidarà la nova propietat. 

Pel juny de 1838 es posaven a la venda els béns cie la desamortització de 
Menclizabal a Lleida. Les vendes durarien fins al 1849, malgrat algunes subhas
tes celebrades durant el 1850. 

L'Església perdia en aquesta província 3.143 finques5, de les quals 1.143 
eren finques rústiques adquirides per sengles compradors i 276 finques urba
nes. La resta es distribueix cie la forma següent:de 525 finques solament es 
venia el domini directe; de 849, l'arrendament en metàl.lic; de 54 algun dret 
senyorial, i 296 quedaven per vendre. En total a Lleida es desamottitzaren 
42.856 jornals6 cie terra, taxats en 19.090.804 rs . i rematatsen 35.298.260 rs. Si 
a més hi afegim els guanys per tots els altres conceptes esmentats, Hisenda 
ingressava 39.224.120 rs.(no podem oblidar els diners moguts pels censals, la 
seva taxació arribava a 23.812.409 rs)7. Si ho comparem amb altres províncies, 
la quantitat cie terra desa11101titzada és reduïda: es tracta de 17.142,4 ha men
tre que a Valladolid la xifra voltava les 59.000 ha, a Caceres les 90.000 ha o a 
Sevilla les 70.000 ha. D'altra banda hom pot trobar províncies similars, per 
exemple Tarragona8, Mallorca 9, Múrcia 10, Navarra 11, Sòria 12 i Canàriesl3. 

4. C. MALUQUEH DE MOTES. "Un intent d 'imposici6 jurídica: la rndificaciú civil (]812-1889) 
dins: •Hevista de Catalunya• 33, setembre 1989, 35-46. 

5. Pensem que 2.306 eren finques rústiques , però podi:1 ser que solament es vengués l'arren
dament, el cens o algun dret. 

6. Els béns del clergat regular representen el 8.'3 ,86'Vci, és a dir. 3'i .728 jornals, comprada era 
2'\.146,9 j. 

7. En total b suma és doncs de 63.026.539 rs., molt semblant a Girona, on la suma pujava a 
63.788.589 rs. M.MOLI . La desanwrtizaci<ín en la pmuincia de Gemna (JH3 7-1854), tesi doctoral 
Universitat Aut!inoma de Barcelona 1974. 

8. Salvador Hovira esmenta la xifra de 10.905 ha.La desam()r/ilzaci<í dels héns de /'r~'iRlésia a 
la pmuínciti de Tarruuona (JH3 5-JH45J.Diputaci(i Provincial de Tarragona. Tarragona 1979. 
Vegeu conclusions. 

9. Joana Ferragut comenta que !:1 quantitat de diners ingressats per Hisenda és de 26.398.206 
rs. "La desam()r/izaci<in de Mendizúhal en Ma/l()rca". tesina llegida a la Universitat de Barcelona 
1974. 
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Malgrat que les cases de religiosos més riques siguin les forànies14, no 
podem menystenir les 51 cases de regulars exclaustrades. Els béns del clergat 
regular15 representen el 83,86% del volum total de terres, és a dir, 35.728 jor
nals, i els del clergat secular16 solament 7.128 jornals (16,31 %). La xifra total 
de terra rematada (és a dir, comprada) fou cie 25.146,9 jornals. 
Els ordes religiosos acaparaven una quantitat irnpo1tant cie béns rústics; bé és 
cert que Lleida no comptava amb cap casa important com els monestirs cie 
Poblet, Montserrat o la cartoixa de Scala Dei. En total s'exclaustraven 51 cases 
(cie les 57 existents) cie religiosos regulars. 
L'orde religiós més ric eren els dominics, després els cistercencs i els cartoi
xans. Els tres ordes reunie n el 44,85% de les finques venudes pel clergat 
regular i el 26,30% de les venudes pel clergat en general. Si a més hi afegim 
els monjos cie Montserrat, les quatre cases ja sumen el 54,46% de les finques 
del clergat regular i el 75,48% cie les terres del mateix clergat. Es tracta 
d 'hisendes, boscos i terres cie qualitat variada. Els diners invertits en l'adquisi
ció d 'aquestes terres equivale n al 65,37% de ls pagaments de les finques 
d'aquest clergat. 

El clergat secular fou expropiat en 1842; la qüestió d'aquest retard envers 
les terres dels ordes regulars rau segurament en la dificultat de mantenir tots 
els capellans de parròquies; no oblidem la creació d 'una forma de subvenció 
especial "de cuito y clero". Però les seves terres eren de qualitat inferio r, 
excepció feta cie les terres dels capítols catedralicis i cie les cie l'orde santjoa
nista . 

De les finques transferides pertanyents al clergat secular solament foren 
re matades 275, és a dir, 1980,2 jornals. Entre e ls grans propietaris hem 
d 'esmentar el capítol de Lleida i els curats de Peramola, el Tarràs i Vilagrassa 
(recullen el 69,57% de la terra cie tots els curats). 

Pel que fa al conjunt de les terres, gairebé totes eren parcel.les de secà, 
però també hem constatat que les terres del clergat eren sensibleme nt de 

10. A Múrcia es varen vendre al voltant de 6.000 ha. G. HUEDA,"La desamortizacüín de 
Mendizúhaly ¡.;o;pa11em en ¡.;o;pmia. C:1tedra. Madrid 1986. p.52. 

11. Es tractava de posar a la venda 5.212 ha . .J .DONEZAH. La desamortizacicín de Mendizcíha/ 
en Ntwarra, 18:36-18'i1.C.S.I.C. Madrid 1979. 

12. Es vengueren 6.305 ha al preu de 11.801.397 ha. més 1.710.000 rs del censos. H. O RTE
GA, La desamorlizadcín de Mendizúha/ y Madoz en Soria . Tesi doctoral llegida a la l)niversitar 
cie Barcelona 1980. 

13. La venda fou de 2.500 11,1. J.J. OJEDA QUTNTANA, Ltt desttnwrtizacüí11 en Cttnarias 
(1836y 18'i'iJ. C.E.C.A. Las P:dmas 1977. 

14. Monestirs de Poblet i Montse n:lt i la c 111oixa de Scala Dei. 
15. Vegeu quadre en l'ApèndLx. 
16. Vegeu quadre en l'Apèndix. 
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LA DESAMOHTITZACIÓ ECLESIÀSTICA A LLEIDA 5 

Distribució geogràfica: La venda de terres afectà totes les comarques 
excepte la Vall d 'Aran; potser guarda certa relació l'impacte de la transmissió 
més o menys important de terres amb el nombre comarcal de cases de reli
giosos. Si és així, la comarca amb més cases és el Segrià (12) , seguida de Ja 
Segarra (9), la Noguera (8) i l'Urgell (7); la resta de terres es distribueixen 
entre les comarques pallareses i l'Alt Urgell. Ara bé, la presència dels ordes 
religiosos foranis ens desvirtua tot intent d'esquematització. Potser la realitat 
seria tal com nosaltres intuíem, però els prats per a la transhumància del bes
tiar desequilibren la balança cap a les Garrigues, comarca amb poques cases 
de religiosos però amb moltes terres eclesiàstiques. 

Comarques l 7 % definques % terres cotització 
Alt Urgell ....... 8,31% 2,28% 202 
Garrigues ........ 14,69% 36,5% 76 
Noguera ........ .. 12,34% 17,27% 58 
Pallars Jussà .. .. 1,13% 0,51% 111 
Pallars Sobirà ... 1,66% 0,60% 365 
Segarra .......... 27,03% 5,82% 159 
Solsonès ......... 8,66% 12,9 148 
Segrià ........... 10,93% 18,3% 176 
Urgell ........... 15,22% 5,6% 167 

Predomini de les terres garriguenques, però de les finques 
segarrenques i de la cotització muntanyenca. Les peces petites predominen a 
la Segarra (82,52%) i al Solsonès (86,86%) amb un resultat de 116 nous pro
pietaris de 43 poblacions. Les finques mitjanes predominen a la plana i 
donen lloc a 23 nous propietaris de Lleida, Barcelona o poblacions impor
tants; i les grans i molt grans les recullen nou persones (3,93%) que compren 
18.654,5 jornals (73,8%), residents a Lleida, Barcelona i Madrid . Es confirma la 
tesi de Richard Herr segons el qual si les subhastes es realitzaven en un país 
agrari, la concentració de propietats serà proporcional al grau de concentra
ció ja existent i, per tant, no canviarà l'estructura de propietat sinó que que
darà reforçacta18. Els mateixos o semblants resultats ha trobat German Rueda 
en una mostra estudiada de la desamortització arreu d 'Espanya19. 

17 . Genè ricame nt la desamo rtització afect;! 131 poblacions, però a 21 ja es reculln e l 78.73°/t, 
de les terres venudes, a 10 el 63,29'X> i a l (Caste lldans i vo ltants) el 22 ,55%. Però a 13 poblacions 
s 'inverteixen e l 58,75% dels diners;s<rn Anglesola , Balaguer, Boldú , Brenui, Caste lldans, Cervera , 
Ivars d'Urgell , Lle ida , Pine ll , la Seu d 'Urgell . Solduga , Torre Nera l, Torrefarrera. 

18. R. HEim, El significado de la desam011ización en España. Moneda y Créditu, nº 131. 1978. 

p:lg.80. 
19. G. HUEDA, La desamortizaci<ín deMendizúhal .... p .142 i ss. 
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Les preferències dels compradors depenen també del poder adquisitiu. Els 
petits forçosament havien cie conformar-se amb terres ubicades al seu terme 
municipal o en una població propera i, així, com diu Herr2º, com més gran 
era la peça adquirida més llunyà era el futur beneficiari. Obse1veu: solament 
el27,58% cie les terres foren rematades per compradors residents a la mateixa 
població que hi esmerçaren el 13,48% dels diners i el 6,61 % cie les terres ana
ven a mans cie veïns amb l'll ,40% dels diners bestrets, però la resta de terres 
(65,80) era per als foranis, que pagaren el 75,22% de les rematades. 

Cotitzacions: La xifra mitjana de cotització a Lleida és de 184; certament no 
és la més alta cie Catalunya, ben al contrari. Però no ens podem afegir al 
repetit tòpic que sovint s'observa en els estudis sobre la desamortització. 
Pensem que, sobre la base de taxació 100, arribar a 184 pel que fa solament a 
les finques rústiques i després d 'haver-ne observat la qualitat, el resultat és 
certament satisfactori21. 

Si ho ponderem per comarques, veurem que la variació taxa-rematada és 
més important a mesura que augmenta la qualitat de les terres, mentre que a 
les terres e rmes roman inalterable. A excepció dels Pallars, la resta cie comar
ques se situen al voltant de la cotització mitjana (tot depèn cie la qualitat de 
les terres). La presència o absència cie terres de regadiu maximitzarà més o 
menys la rematada. Cas semblant esdevindrà en el clergat, regular amb la xifra 
202,72, i en el clergat secular, 149,72. A hores d'ara no farem un comentari 
minuciós cie les raons: ja hem elit prou vegades la qualitat cie les terres de l'un 
i de l'altre clergat. 

Convé matitzar finalment la periodització cronològica cie les vendes. Els 
càlculs esmentats abans són de referència obligada; per això convé recordar 
que en 1838 començava a Lleida la venda de finques del clergat regular. 
Numèricament no es posaven a subhasta moltes finques, però sí moltes terres 
i cobe jades (quan es rematen en 1840 la xifra cie rematada arriba a 227, 
situant-se entre les més elevades). En canvi, en 1842, quan comença la desa
mortització cl 'Espartero entre els anys 1842-1843-1844, ja es taxaren el 76,2% 
cie totes les peces subhastades a Lleida, però la quantitat cie terres esdevé dis
cre ta. Pel que fa al conjunt de les terres rematades entre 1842 i 1843, s'adqui
ria el 50% cie totes les terres transferides a Lleida. 

Quan ens situem en l'any 1842; el 55,61 % de les finques i e l 43,86% cie les 
terres ja eren en mans de nous propietaris, i hisenda ja s'havia assegurat el 
75,08% dels diners invertits. A partir d'ara començarà una lenta agonia potser 
alleugerida en 1848 per la taxació de les finques de Sant Joan cie .Jerusalem. 

20. R. HEHH, hl sif!,niflcado .. . ¡xºig.79. 

21. G. HUEDA. "La desam.ortizaci<ín de Me11dizcíha/. :· püg.87. Come nta un cas semblant sor-
tint a la defensa de ce1ts t<'>pics sobre la desamrntitz:JCió. 
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Però, cie fet , entre 1845 i 1851 només es taxaran el 6,29% cie les finques , però 
el 21,68% de les terres (vegeu la importància cie l'orde santjoanista i d 'algunes 
peces escadusseres del clergat regular) , que podien recollir el 8 ,4% dels 
diners . La migradesa d'aquestes darreres ciades demostra la relaxació en què 
es trobava la clesamo1tització. 

A tall cie recapitulació podríem reiterar algun dels aspectes cie la qüestió ja 
:malitzats. El primer seria la impo1tància quantitativa de la desamortització a 
les comarques de la plana. Això va compo1tar un cop fott a l'Església, car li 
féu perdre els prats on hivernava el bestiar dels ordes monàstics. Un altre 
aspecte important és que l'operació permeté que sortissin a la llum els vals 
reials en un períodes de devaluació en el qual els seus posseïdors pogueren 
accedir a les subhastes amb condicions favorables, alhora que es desferen 
d 'aquella mena cie ròssecs . 

Desamorització de.finques urbanes 
A la província cie Lleida és cl esamo ttitzaren 40 convents, 18 molins cie fari

na (de 4 molins cie farina se subhastava solament l'a rrendament) , 14 d'oli , 1 O 
forns (5 eren establerts); i la resta, fins a arribar a les 276 finques urbanes 
desamo1titzades, eren cases. La situació cie les cases és variada, malgrat el 
predomini cie les 92 cases situades a la ciutat cie Lleida en els diferents barris , 
les 17 cie Castelldans, les 18 cie la Seu d'Urgell , les 8 de Juneda i la resta es 
distribueixen entre 60 poblacions diferents. 

Predominen les finques del clergat regular, per hé que quatre orcles22 
recullen una part important cie les peces subhastades i dels diners esmerçat
sen la compra cie sengles finques. Del clergat regular es recolliren 181 fin
ques, taxades en 4.482.306 rals , rematades en 7.574.237 rals i la seva cotitza
ció arriba al 169%. D'altra banda e l clergat secular prescindia cie 95 finques , 
taxades en 998.705 rals, rematades en 1.465.633 rals i cotitzades al 147%. 

De fet, els grans beneficiaris que descriurem en l'apartat proper cercaven 
sobretot els molins, autèntiques indústries d 'aleshores, i després les cases cie 
la ciutat cie Lleida. Principalme nt les cases situades prop cie la pa1t nova de la 
ciutat, als carrers Nou , Sant Antoni i Major. També eren apreciades les cie 
Tàrrega, Balaguer i la Seu d'Urgell. Podem dir que a totes les ciutats esmenta
des l'oferta de cases se centrava entre els 25.000 i els 10.000 rals; i, a les 
poblacions petites, entre els 5.000 i e ls 10.000 rals ja es podia gaudir d'un 
habitatge. 

De les 276 finques subhastades se'n remataven 221. que anaven destina
des a 68 compradors, dels quals solament cl 2,05% adquiriren una sola casa i 
res més; la resta eren "cl ients" habituals cie les subhastes cie finques desamor-

22. l\enels. ca11oix:ms. cistercencs i dominics . 
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titzades. Hem d'afegir-hi també les finques que els ajuntaments demanaven a 
l'Estat per a equipaments de tot tipus (cies cie col.legis a presons o escorxa
dors). 

Ben"!ficiaris. Observem la distribució dels diners bestrets en l'operació desa
mortitzadora i els seus beneficiaris. 

RALS INVERTITS PER CADA GRUP DE COMPRADORS23 
Valor de les compres 
+l.000.000 rals24 
500.001 a 1.000.000 
250.001 a 500.000 
100.001 a 250.000 
50.001 a 100.000 
-50.000 

Nºcompraclors 
2,68% 
4,58% 
9,16% 

11,07% 
7,26% 

65,27% 

% finques 
8,37% 
6,69% 

13,60% 
13,60% 

6,14% 
51 ,62% 

% remat 
34,42% 
19,12% 
23,40% 
11,64% 
4,39% 
7,05% 

La burgesia és sens dubte la classe social interessada a accedir a la propie
tat; representa el 32,08% dels compradors, adquireix el 44,96% cie les finques i 
paga el 72,56% dels diners. Els propietaris (entre els quals hem afegit els que 
apareixen en els protocols notarials com a hisendat, pagès o propietari, cie 
vegades de forma al.leatòria) representen el 61,82%, compren el 47,89% cie les 
finques i hi esmercen el 20, 17% dels diners. Segons aquestes xifres hom pot 
dir que el mateix percentatge cie finques han recollit els grups propietaris i els 
burgesos; ara bé, aquests darrers hi aportaren una xifra molt més important cie 
diners i, de fet, es quedaven les finques millors25 i sobretot part de la terra. 
No oblidem les xifres següents: el 3,04% dels compradors aclaparen el 20,12% 
de les finques i el 74,18% cie les terres, pagant el 38,71% dels diners bestrets. 
Podem seguir amb aquesta mena cie xifres desorbitades: set persones gasten 
més d'un milió cie rals cie billó -cada una- en tota l'operació: es tracta d'Ignasi 
Girona, Lluís Vanclenbossche, Francesc Murlans, Jaume Mestres, Pau 
Figuerola, Jaume Torrents i Gaspar Remisa. En canvi, si ens fixem en les xifres 
de diners gastades per compradors foranis i els cie la província cie Lleida, el 
resultat és el mateix, gairebé. La qual cosa confirma la idea que els lleidatans 
compraren terres bones i cares, i els foranis , moltes i barates. 

El fet que els beneficiaris fossin els burgesos i els propietaris26, i que tard 

23. No oblidem que solament 9 persones adquirien el 45'Xi de les terres; 20 el 18'V.i; 261 el 
23,3% i el l 3,7% es torna al clergat. 

24. En aquest grup cal citar Ignasi Girona, Lluís Vande mbossche, Francesc Murlans, Jaume 
Mestres, l'au Figuerola, Jaume Torrents i Gaspar Hemisa . 
25. En e l sentit de grans extensions, malgrat que la seva qualitat potser no era excel.lent. 
26 . Amb tota la varietat de no ms que els escrivans podien afegir-hi: ptq~ès. hisendat. pmpietari ... 
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o d 'hora un grup forneix gent a l'altre (sovint alguns comerciants acaben 
identificant-se com a hisendats), ens mostra una aliança entre la classe agrària 
i la burgesia industrial o comercial. S'estava gestant el procés d'inserció agrí
cola en l'òrbita de l'economia de mercat. Una de les idees més clares de la 
burgesia fou eixamplar el seu patrimoni; quan això no fou així, afavorí altres 
grups 27. Així intentava harmonitzar-se amb aquestsaltres grups i acostar-los a 
l'estat burgès. Al capdavall, si la burgesia no hi participà més activament és 
una conseqüència del tipus de finques posades a la venda. 

En síntesi, la desamortització ha suposat per damunt de tot un canvi radi
cal en la naturalesa de la propietat; per això sol ja mereix el qualificatiu de 
revolucionària. D'altra banda, contribueix a mantenir el ritme dels canvis que 
ja s'havien observat en l'estructura de la propietat i en la de l'explotació. La 
burgesia ha estat la gran beneficiària d 'aquesta revolució que, a la llarga, és la 
seva. 

27. Creiem que podrien servir d 'exemple aquests hisendats locals. 
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Annex 

BENS DESAMORTITZATS AL CLERGAT REGUIAR 

ORDE RELIGIOO FllQOES JORW.S Till/ rals RlllAT /rals CXl'fITZACIO t 

CARroIXAIS (Scala llei) 99 9.161 2.400.135 4.037 .614 168 

BEIEDICTIIS: 

Gerri de la Sal 42 101 298.433 1.408.059 472 

Montserrat 42 4.038 2.204.174 2.904.412 132 

CISTERCEICS: 

Monestir de Poblet 85 4.309 1.255.096 2.762.271 220 

Monestir d' l'.scarp 16 567 197 .306 237 .690 120 

Santes Creus 10 97 129.083 129.083 100 

Lava ix 15 134 206.976 206.976 100 

Vallbona de les Monges 3 22 23.270 56.620 243 

Monges de Taaarit 5 12 17 .666 17 .666 100 

IX»IIIICS: 

Balaguer 24 37 208.043 253.686 122 

Cervera 5 41 83 .300 116.600 140 

Ciutadilla 12 25 39.000 151.200 388 

Lleida . 11 84 496 .989 1.077 .900 217 

Puigcerdà 15 47 69.800 90.600 130 

La seu d'Urgell 37 104 287. 711 442.585 154 

Solsona 22 2.552 457 .969 1.390.214 304 

'Pre1p 33 78 87 .241 121.525 139 

.llOllGES DE L'EllSEllYAllÇA: 

Lleida 12 44 232.124 812.386 350 

La seu d'Urgell l n.c. 34.266 101.200 295 

Solsona 51 1.812 133. 781 157 .873 118 
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AGUSTIIS: 

Cervera 2 14 21.166 45.600 215 

Guissona 8 37 25.366 26.993 106 

Lleida 4 54 291.200 291.200 100 

Puigcerdà 2 l 

Sanaüja 35 302 232.612 374.605 161 

La Seu d'Urgell 18 79 225. 747 655.333 290 

Tàrrega o o o o 

CLARISSES: 

Balaguer 7 22 60. 700 80.600 133 

Lleida 18 51 127.960 379. 727 297 

Puigcerdà 26 83 14.550 56.666 389 

Tarragona l 52 293.245 293.245 100 

CAPUTXDIS: 

Cervera 2 l 12. 760 36.000 282 

Lleida l 2 58.217 102.500 176 

SOlsona 2 2 5.970 5.982 100,2 

Tre1p l 2 12.500 13.900 111 

MERCEDARIS: 

Agraaunt 18 168 108.446 156.582 144 

Lleida 8 13 304 .504 354 . 933 116 

Sant Raaon 14 139 122.143 145.593 119 

Tàrrega 9 36 69.137 118.831 172 

CARMELITES: 

Balaguer (Descalços) 3 2 36.000 78.000 217 

Borqes Blanques 18 95 153.485 153.485 100 

Lleida (calçats) 3 82 336.579 371.247 110 
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Lleida (Descalços) 3 9 38.033 166.600 438 

Salqar 11 42 70.320 70.320 100 

'l'àrreqa l l 8.000 45.500 569 

'l'RIII'l'!RIS: 

Anqlesola 23 161 183. 395 246. 900 135 

Avinqanya 2 94 208.666 310.010 149 

Balaguer 4 3 26.600 37 .900 142 

Bellvís 11 72 19.042 35.867 188 

Lleida 2 5 53. 700 126. 400 235 

MIJillS: 

Cervera o o o o 304 

Ponts 4 344 164. 754 420.559 255 

PRAllCISCAHS: 

Agra11111t 2 4 5.833 5.833 100 

Balaquer 7 12 40.800 68.000 167 

Bellpuig l 4 6.300 6.300 100 

Cervera 2 2 48.872 65. 758 135 

Lleida l 2 19.200 61.200 319 

JFSOÏT!S: 

La Seu d'Urgell 14 14f324j 6.733 20. 734 308 

M!GDALEJl!S: 

Barcelona o o o o 161 

MISSIOllIST!S: 

Barcelona 18 182 87. 700 97 .300 lll 

Guissona 20 122 136.295 668.043 490 

PRlllOllSTRATESSOS: 
IDIG!S DE SAH'l'A TERESA: 
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Lleida o o o o o 

MOllGES DE SAllT JOAll DE 
JERUSALEM: 

Alguaire 5 945 115.500 125.100 108 

TOl'AL 874 28 .361 12.840.193 23, 564. 905 

• - DESA!!ORTITZACIO DE Btl!S DEL CLERGAT SECULAR 

CLERGAT SECULAR FillQUES JORHALS TAXA REllAT COUTZACIO . 
ORDE MILITAR DE S!BT JOAll 
DE JERUSALEM: 

Coaanda Barbens 8 49 o 

Coaanda de Cervera 17 85 8 32 . 480 32 .480 100 

Coaanda i:spluga calba 3 14 o 

Coaanda Granyena 7 69 7 166 .400 166.400 100 

Coaanda Gran Priorat o o 

Coaanda Ter11ens 17 283 17 104.102 

Coaanda Torres de Seqre o o o 

CAPITQLS: 

Lleida 279 35 22 61.574 129. 746 211 

Solsona 5 822 659 .538 1.262.517 191 

La Seu d'Urgell o o 106.908 109 .233 102 

P~IES: 

Saldes 9 7 4 8.433 8. 799 104 

RECTORIES: 

Cervera 7 42 7 17 .366 17 .366 100 

Gòsol 10 9 8 22.164 22 .682 102 

<X>llFRARIES: 

Ponts, Santa Anna l 2 l 1.240 1.240 100 
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Fuliola, Sant Esteve 2 2 2 2.100 2.100 100 

CX>l·lJGIATA: 

Guissona 14 7 + n.c. 14 

PRIORAT: 

Meià 12 11 8 26.045 27.205 104 

llITR!: 

La Seu d 'Urqell 4 n.c. 4 15.490 67 .370 435 

CIJll.!.TS: 

Albagès 3 n.c. 3 22.300 22.700 102 

Alpicat 7 n.c. 7 82.631 86. 916 105 

Belianes l 0,2 l 320 370 116 

Benavent de seqrià 2 7 2 20.600 57.700 280 

Blancafort 2 4 2 11.233 11.233 100 

castellnou de Seana 4 D.C. 4 15. 766 16.166 103 

castellserà 4 7 3 2.485 2.585 104 

Ced6 4 7 4 7.985 24.250 304 

Menàrguens 6 10 · 5 26.300 44.540 169 

Peruola 2 50 2 1.200 1.200 100 

Per~ l 2 l 966 1.006 104 

Sant Martí de Maldà 4 9 4 20.572 21.246 103 

La sentiu 5 2 5 7.192 15.452 215 

Sidalon 2 8 2 11.600 11.600 100 

.J Tarrl>s 14 44 14 69.650 69.650 100 

Vilagrassa 27 34 27 22.367 63. 799 285 

<XJIUJITATS: 

Guissona 19 68 19 47.489 51.955 109 

Sanaüja 94 291 74 156. 788 161.932 103 
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Borqes, capellania 12 o 12 o 

BDIFICIS: 

Vva. lleià, Santa Llúcia 7 D.C. 7 7.765 9.985 129 

Vva. Meià, Orque l n.c. l 833 853 102 

'l'Ol!L 616 1.980,2 275 1.655. 780 2.522.276 
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EL DELME l IA PRIMÍCIA AL BISBAT DE TORTOSA 

Antoni Virgili 

Sens dubte, l'estada del rei Pere el Catòlic a la ciutat de To1tosa entre les 
darreries de l'any 1198 i els inicis de ll99 tingué una gran trascendència per 
l'escleveniclor cie la regió. Foren, especialment, dues jornades memorables. En 
la primera, el 31 cie desembre cie 1198, el monarca es pronunciava sobre la 
percepció cie certs drets episcopals: el delme i la primícia, a través cie la 
Carta composicionis decirr¡¡:1,rum et primiciarum Dertuse. L'endemà mateix 
reordenava l'aparell judicial que es mantenia vigent cies cie la concessió cie la 
cana pobla per Ramon Berenguer IV el 30 cie novembre cie 1149, malgrat les 
alteracions del mapa senyorial cie la regió, amb l'expedició cie la Carta 
luditiorum Dertuse. 

Mentre que el segon document ha estat objecte d'una continuada, i quasi 
devota, atenció per pan dels historiadors, sobretot dels historiadors del dret l, 
e l primer ha romàs desconegut. El seu interès en relació als drets eclesiàstics, 
i específicament, el delme i la primícia, radica en el fet cie centrar-se amb 
gran precisió en la seva recaptació. Dit d 'una altra manera, com graven 
aquestes taxes sobre les collites dels pagesos i quins criteris comptables 
s'empren per fer-ne la captura. El document contribueix, per la seva concre
ció, a conèixer més detalls sobre el nivell extracció cie la renda generada pel 
camperolat per part cie la classe feudal. L'objectiu d 'aquesta comunicació és, 
sobretot, donar a conèixer aquest excepcional document i atorgar-li l'atenció 
que mereix i reclama. 

Conquesta feudal i organització eclesiàstica 

Paral.lelament a la noció cie "reconquesta" es desenvolupa la noció de res
tauratio, que s'aplica per definir l'organització eclesiàstica dels territoris i 
regions conquerits arran cie l'expansió feudal. Una organització estructurada 
sobre la base territorial del bisbat i la seva divisió en parròquies. El triomf de 
l'anomenada Reforma Gregoriana preveia, entre altres coses, la transferència 
del delme i la primícia a les seus episcopals, que s'encarregarien cl'adminis-

l. El document ha estat editat per B. Ouvi-:H , Historia del derec;ho en Catalw1a, Valencia y 
Mallorca (O)dif.!,O de las Cos/umbres de Tortosa), li , Madrid 1881 , 55-56; fragmentàriament per]. 
M110-:T 1 SANS, Les Cases de Templers i Hospitalers Catalunya, Barcelona 1910, 178-179; J MASSll'. La 
gestac;i<í de les Costwns de Tortosa. Tortosa 1984 , 310-312, i per L. l'AlÒAHOl.AS, La 0Hnanda del 
Temple de Tortosa: primer període ( 1148-1213), Tortosa 1984 , doc. 116. 
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trar-lo i de gestionar-lo. Tanmateix, la disposició concilia poc amb els privile
gis dels papes Innocent II i Anastasi IV en favor dels ordes militars i altres ins
titucions religioses sobre la percepció del delme, l'exempció d'aquesta obliga
ció respecte dels bisbats, i l'administració de sagraments. I en efecte, la qües
tió originà agres disputes entre les diverses seus episcopals i els ordes religio
so-militars, especialment. 

La simultaneïtat entre la conquesta i l'organització eclesiàstica de Tortosa i 
la seva regió té un reflex claríssim en la concepció del primer intent d'ocupa
ció de la ciutat per Ramon Berenguer Ill a partir del gener de 10972, quan el 
comte encarregà aquesta tasca a Berenguer, abat de Sant Cugat del Vallès, i 
als seus successors: concedimus, decernimus atque unanimiter laudamus 
eleccionem episcopi; et tocius episcopatus disposicionem esse in potestate et 
dominatione et eleccione et regimine Sancti Cucuphatis Martiris et tua tuo
rumque successorum in perpetuum3. El document evoca l'antic bisbat en fer 
referència a l'església de Tortosa, quae dudum episcopatusfuit. 

No ha estat estudiat perquè els prelats osonencs foren desplaçats pels 
abats de Sant Cugat de la preferència i el suport comtal. De fet, havia estat 
Berenguer de Vic, un reformat convençut, qui havia posat les bases de 
l'arquebisbat de Tarragona en substitució de Narbona, i així havia estat reco
negut pel Papat, tot i que l'empenta definitiva la donaren els bisbes de 
Barcelona4. Per això, no és d'extranyar el fet que siguin els prelatstarragonins 
els que reben l'encàrrec, ara per disposició directa dels papes, d'organitzar 
l'església de Tortosa quan es produeixi la seva conquesta. Gelasi 11, Lluci 11 i 
finalment 'tügeni Ill encomanaven la tasca a Oleguer de Bonestmga i al seu 
successor Bernat Tort. Precisament, la lletra d'Eugeni Ill a l'arquebisbe Bernat 
resumeix prou bé els propòsits en disposar que: Sane Dertosam, si divina cle-

2. Les expedicions militars anteriors no es poden considerar projectes de conquesta, sinó 
més aviat atacs amb la finalitat d 'obtenir botí, aconseguir pàries o forçar treves en condicions 
favorables. No hi ha condicions ni context per una conquesta abans de Ramon Berenguer lli. 
Aquest, desviades les pàries en favor del Cid després de Tévar (1092), llenç~! una campanya a 
gran escala amb suports militars, eclesiàstics i financers . L'operació fracassà, i s'estroncà del tot 
amb l'establiment dels <ilmoràvits al Sharq al-Andalus. 

3. AHN, Madrid, Ordenes Militares, carpeta 686, perg. l (trasllat segle XlV). Edició de M. 
H1sc:o, fapaña Sagrada, XLII, cloc. l (no inclou les signatures cie l'escatocol). 

4. Vegeu al respecte L. ]. MCCi{ANK, Restauracirín canúnica e intento de reconquista de la 
sede Tarraconense ( 1076-J JORJ: ·Cuadernos de Historia de Espafla· LXI-LXll (1977) 145-245, 
Buenos Aires. A. 1'1.ADEVAl.I., Maduresa de l'església dels comtats catalans: la restauracirí de la 
Metròpoli de Tarragona, dins: M. C. MAS, E. A. Smrn (ecis), Recull Ignasi Mallol i Casanova.i· 
(1892-1940), Tarrngona 1991, 31-65. Del mateix autor, La Metlr]poli de Tarragona. Nou-cents 
anys de la seva Restauraciú medieual, facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 1991. Cal 
veure els suggeriments de f . J FACI, Alguna.1· observaciones sobre la Restauraci<ín de Tarragona, 
dins: Miscel.lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona 1991, 469-485. 
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mentia populo christiano reddiderit, in suhurhanam parrochiam metropoli 
Terraconensi concedimus, donec prestante Dea Terrachonensis ecclesia rohur 
status sui recipiat; mox Dertosa ipsa proprium pastarem ohtineaP. L'inconve
nient era la pròpia conquesta de Turtusha, que no es produïa. 

Ramon Berenguer IV va reprendre el projecte de conquerir Tu1tusha. En 
el temüni de dos anys va formalitzar les aliances militars més remarcables 
(Guillem Ramon de Montcada, el Comú de Gènova), va assegurar els canals 
de finançament i va rebre el suport papal en forma de butlla de croada. El 
compromís del comte vers la futura església de Tortosa era la dotació material 
per garantir el seu manteniment. 

Després de sis mesos de setge, Turtusha capitulava davant l'exèrcit feudal. 
Immediatament després, Ramon Berenguer IV feia realitat la seva promesa 
amb l'expedició de la prima donacio comitis, la primera concessió a l'esglé
sia, adreçada a Bernat Tort, on entre altres dàdives hi figuraven el delme i la 
primícia6. El 5 d'agost de 1151, amb motiu cie la consagració del primer bisbe 
tortosí propi en la persona de Gaufred d 'Avinyó, Ramon Berenguer confirma
va i ampliava les concessions a la Seu, entre les que hi tornem a trobar el del
me i la primícia7. 

Existeix, amb tot, una contradicció: La conquesta, com a acció militar, 
s'havia aturat a l'actual riu Sèn¡a, mentre que l'antic bisbat, evocat en els 
documents ja com a bisbat, ja com a taifa amb el nom de Regno Tortuose, 
ocupava una geografia molt més extensa que la determinada per la carta 
pobla de 1149, gran part de la qual -tota la regió meridional, al sud del Sènia
' restava per conquerir. La paralització de la conquesta, clones, obligà a una 
definició dels antics límits del bisbat, continguda en el document cie consa
gració de la catedral romànica el 28 cie novembre de 1178 8 , en el qual, els 
monarques ratificaven i confirmaven les concessions fetes a l'església cie 
Tortosa amb anterioritat, entre elles, el delme i la primícia. La línia limítrof del 
bisbat passava pels termes d'Almenara, Son, Nules, Onda, Bounegre, 
Alcalaten, Moró, Culla, Ares, Morella, Matarranya, Riba-roja , Flix, Garcia, 
Cabessers, Marçà, Tivissa, Pratdip, i d'allí, al Coll cie Balaguer fins el mar. 
Encara hauran cie passar bastants anys perquè el bisbat de Tortosa controli 
efectivament el territori meridional. Un bisbat, per cert, a cavall de tres reg-

5. Ed. de P. KEHR, Papsturkunden in Spanien. Vol. l: Kaltllanien, Berlin 1926, doc. 54. 
6. Arxiu Capitular de Tortosa (ACD , Calaix Donacions i Privilegis reials, pergs. 25, 31 , 32, 65. 

Calaix 11.lm. Sr. Bisbe núm. 2, perg. 17. Calaix Bisbe i Capítol, perg. 38. Copiat, a més, en tres 
volums dels Cartularis. 

7. ACT, Calaix Donacions i Privilegis reials, pergs 8 i 18. Calaix Delmes, pergs. 10 i 11, etc. 
Reproduït també en tots els volums dels Cartularis. 

8. ACT, calaix Donacions i Privilegis re ials pergs. 3, 33, 62. Comú del Capítol, calaix l , perg. 
4 i calaix 3, perg. 72. Es reprodueLx en tots els volums dels Cartularis. 
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nes, tot i que amb un sobirà comú. 
Gaufred d'Avinyó, només arribar, posà mans a l'obra en l'organització del 

bisbat, amb la Prima ordinatio Dertusensis Ecclesie 9, que preveia, fins i tot, la 
fundació d 'un hospital de pobres i configurava la primera comunitat canon
gia!. El bisbe Ponç de Monells continuà la tasca del seu antecessor en la digni
tat. El juny de 1166, es determinava la divisió de les rendes entre el bisbe i el 
capítoPº, i just un any després es constituïa formalment .1a Cambreria n Fins 
el maig de 1181 no s'instituïa oficialment la Sagristia12. 

Però aquesta tasca organitzativa no fou exempta de tensions arran dels 
enfrontaments entre la Seu i els ordes militars provocats, sobretot, per la per
cepció i la distribució del delme. Les controvèrsies per raó del delme van 
assolir la màxima tensió a partir de 1180, durant l'episcopat de Ponç de 
Monells. No hi ha dubte que en el seu enverinament hi van tenir molt a veu
re, d'una banda la donació d 'Ulldecona als hospitalers per part del rei Alfons 
(1178), i de l'altra la donació de To1tosa al Temple (1182) pel mateix monar
ca. Ambdues concessions alteraven sem;iblement el panorama senyorial de la 
zona, i en definitiva, afectava el repartiment de les rendes: aquí resideix l'ori
gen dels conflictes. Les disposicions decretades per la Cúria i les concòrdies 
que s'establiren van resultar ser el mitjà per articular,organitzar i consolidar la 
classe feudal13. 

Els diversos senyors es van repartir el territori en àrees de domini, van 
establir els drets que corresponien a cada un, i en el seu cas, com s'havien de 
repartir. La tasca no sempre resultava planera, de tal manera que sovint sor
gien confusions, com el cobrament del delme a l'antiga porció genovesa de la 
ciutat cie To1tosa. Per aquesta raó, els senyors es van rodejar d 'administradors 
eficaços, e ls batlles (haiu!t}, la presència dels quals és ben documentada. 

Però la importància del delme i la primícia va molt més enllà cie la simple 
distribució entre les institucions que el perceben. Per això cal cercar e l seu 
interès en la pròpia recaptació i en la seva contribució a la configuració cie la 
renda feudal. 

9. ACT, Ca1tulari, vol. 8, fs. 6v-8r. 
10. ACT, Comú del Capítol, calaix l , perg. l. Document reproduït en els diversos volums 

dels Cartularis. 
11. ACT, Cartu lari, vol. 8 , fs . 152-153. 
12. ACT, Cartulari, vol. 4, f. 62. 
13. Els enfrontaments senyorials de la regió han estat objecte d e recents estudis. L. 

i'AGAl!Ol.AS, op. cit., 132-152; A. Vmc;11.1 , Les relacions entre la Catedral de Tortosa i els Ordes reli
Rioso-militar.;, actes de les Primeres .fornades sohre Ordes religioso-militars alç Pa[wis Catalans, 
Montblanc 1985, en premsa, i ..... ad detrimendum Hispanie ...... Conquesta ifeudalitzaci<í de la 
ciutm i regicí de Tortosa (J 14H-1200), tesi de doctorat, inèdita, Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1993; M. BONET, l·l dominio Hospitalario en el 
Montsià: siglosXIJyXlll, tesi de llicenciatura, inèdita, Universitat de Tarragona, 1989. 
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La recaptació del dehne i la primícia a Tortosa 

Coneixem el document a través de vuit còpies, però no ha estat possible 
de localitzar, ara per ara, l'original. Tanmateix, la quantitat de trasllats de que 
ha estat objecte reflecteix prou bé l'abast de la concòrdia. Davant la con
trovèrsia sorgida entre els homes de Tortosa i el bisbe, ambdues parts es van 
sotmetre a l'arbitri del rei Pere i de la seva cort, que van disposar el següent. 
El delme de l'església gravaria sobre tots els homes de Tortosa en la desena 
garba de totes les collites de cereals, un cop retirada la porció de la tasca, 
que era la onzena garba. La precisió en el mecanisme comptable serveix per 
determinar la proporció de la captura en dues de cada 11 garbes (el 18,18%). 
Cas d 'aplicar el model contrari, que la onzena garba es retirés després de la 
desena, la proporció seria de dues garbes de cada 12 (el 16,66%). 

Respecte de la tasca que apareix amb tanta concreció, sembla vincular-se 
als senyorius eclesiàstics i, com en el cas que ens ocupa, acostumava a gravar 
l'onzena pa1t dels frnits14. Tot i que la naturalitat en la forma de presentar-se 
fa pensar en una pràctica corrent, la tasca no figura entre la llista de les taxes 
feudals -que és d 'on precisament pren el nom- que s'enumeren en els docu
ments tortosins. L'hem localitzat, en canvi, en les donacions a cens (els futurs 
establiments) atorgades per la Catedral, sempre associada amb el delme i la 
primícia. Hem d 'incloure la tasca, en definitiva, entre els cànons regulars que 
configuren els drets episcopals, no pas com una càrrega extraordinària, i con
firmar que grava l'onzè dels fruits, que en aquest cas sembla restringida als 
cereals. 

Els altres productes sobre els quals grava el delme són la llana, els raïms, 
els fruits dels horts, l'oli i les figues, el ferratge; pels po ltrons i els vedells es 
lliuraran dos diners per cap en concepte cie delme tal com ja havia estat acor
dat, i pel peix pescat en aigües dolces i en els estanys de vora el mar, s'havia 
cie lliurar el delme, amb algunes excepcions acordades, un cop deduït l'ali
ment dels pescadors. Per l'oli i les figues el delme s'aplicarà un cop deduïdes 
les despeses per la collita de les figues i l'elaboració de l'oli si no l'han venut. 
Per les gallines i els porcs no s'exigeix el delme. 

La primícia s'estableix en la quarantena part de les collites de cereals i de 
raïm: la quarentena garba en els camps i la quarentena mesura en les vinyes. 
La primícia no grava sobre la resta de productes. 
A continuació es fixen clàusules i condicions diverses. En primer lloc, una 
mida per dissuadir dels possibles fraus: el delicte d 'amagar la part o la totali-

14. E. Ro1>0N, Al lenguaje técníw delfeuda!Lrnw en el siglo XI en Cataluña, Barcelona 1957, 

242. 
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tat cie la collita es castigarà amb el lliurament del doble cie la quantitat retin
guda. 

S'anuncia també que la present disposició sobre el delme i la primícia no 
s'ajusta al dret escrit ni a les constitucions cie l'església, sinó que és un règim 
especial pels homes cie Tortosa, que són a la frontera, i han cletreballar amb 
gran perill pels seus cossos i les seves coses. Tanmateix, aquesta especificitat 
no afecta els ordes del Temple i cie l'Hospital, el rei i els Montcada -és a dir 
els senyors efectius del territori- que hauran de lliurar delmes i primícies ínte
grament, tal com mana el costum, sots pena d'excomunió en cas de negar
s'hi, i puguin ser obligats pel veguer i, en darrera instància, pel rei. 

Entre les signatures detectem alguns membres cie la cort reial , com Pere, 
sacristà de Vic, Arnau cie Castellbò, Bernat de Po1tella, Guillem Durfort i Pere 
de Bellavista. Altres dignitats signatàries són el bisbe Gombau, el prior Ponç i 
el veguer de Tortosa Pere cie Sentmenat. 

Malgrat que el caràcter "fronterer" de la regió de To1tosa sembla conferir-li 
ce1ts aventatges, la documentació del període és bastant explícita respecte del 
grau d'aprofundiment de la renda feudal sobre la pagesia. Els contractes de 
cens més corrents oscil.Ien entre la tercera i la cinquena part dels fruits, però 
s'hi han de sumar el delme, i en determinats productes, la tasca i la primícia. 
La renda feudal pot rondar la meitat de certes collites com poden ser els cere
als, i a poca distància, els raïms. És inferior en els productes hortícoles, poc 
apetibles com a renda per llur poca perdurabilitat. La circumstància explicaria, 
com suggereix M. Barceló l 5, l'interès feudal vers conreus clarament especula
tius com els cereals, la vinya i les oliveres, un fenomen ben perceptible ja en 
la pròpia demanda de renda en espècie, ja en les clàusules dels contractes de 
cens, ad seminandum, o ad plantandum vinyes o oliveres. 

El delme i la primícia, clones, contribueixen a definir, i també a aprofundir 
un grau més, el nivell de la renda feudal cie la regió. Sort en tenen, els page~ 
sos, cie gaudir d 'un règim especial, una "deferència" que tanmateix no exclou 
altres exaccions, com les taxes per l'us dels molins, dels forns, etc, i per la 
jurisdicció Cplacitos, iusticias, stacamentos), és a dir, per una justícia que el 
propi rei s'encarregà cie definir l'endemà mateix d 'arbitrar sobre el delme i la 
primícia. Una justícia que, entre altres coses, deia que les causes entre els sen
yors i els habitants de Tortosa, domini Dertuse ( .. .) constituant iudices in cau
sa illa etfaciant eam iudicare de iure et secundum rationem. Quant als plets 
interposats per l'església , decidatur per iudices ah ecclesia ihi constitutos. Hom 
pot estalviar-se comentaris addicionals. 

15. M. 13Al·lCEl.O, La arqueolugía extensiva y el estudio de la creación del espacio rural, dins: M. 
BAHCELO 1 Al.Tl·lES, Arqueologia medieval. En las afi1.eras del "medieualismo ", Barcelona 1988, 195-
274. 
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Tot i que, ara per ara, cap notícia no en doni pistes, no es pot descartar 
que la controvèrsia no tingui el seu origen en la resistència dels tortosins vers 
el que la col.lectivitat podia considerar una extralimitació de l'exigència feu
dal, en aquest cas, de l'església. De fet, bé que els drets episcopals no sem
blen tenir discussió, el cert és que no estaven contemplats en la carta pobla. 
De composicions sobre el delme i. la primícia en trobarem durant la centúria 
següent, per la qual cosa, aquesta aportació no fa més que iniciar el camí. 
Finalment, cal constatar la relació entre la concòrdia sobre el delme i la primí
cia i la disposició sobre l'administració de justícia. En dos dies, Pere el Catòlic 
arbitrava sobre dues qüestions que, o bé calia reformar respecte de les dispo
sicions inicials, o bé s'havien desviat molt del camí previst. El rei no acostu
mava a intervenir en afers trivials. 

Apèndix 

Tortosa. 1198, desembre 31. 

Disposició del rei Pere i de la Cúria davant la controvèrsia entre el bisbe 
de To1tosa i els habitants de la ciutat sobre la percepció del delme i la primí
cia, que es fixen en la desena i la quarantena part, respectivament, dels fruits 
que s'especifiquen. 

A.C.T.: Calaix Delmes, perg. 3 (trasllat). 
A.C.T.: Cartulari, 3, fs. 19v-22r. 
A.C.T.: Cartulari, 4, fs. 54-55. 
A.C.T.: Cartulari, 5, f. 20. 
A.C.T.: Cartulari, 6, f. 8. 
A.C.T. : Ca1tulari, 8, fs. 42v-44r. 
A.C.T.: Ca1tulari, 9, fs. 40-4lr. 
A.C.T.: Cartulari, 9B, ps. 83-86. 
A.C.T.: Calaix Donacions i privilegis reials. Còpia en paper sense numeració. 

Sit notum cunctis, quod controversia fuit inter dominum episcopum 
Dertusensem ex una parte et inter homines Dertuse ex altera parte, super 
decimis et primiciis, tandem utraque pars compromisit se staturam arbitrio 
amicabili et manclato domini P.[etril, Dei gratia regis Aragone et comitis 
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Barchinone et curie ipsius. Dominus itaque Petrus, Dei gratia rex Aragone et 
comes Barchinone, cum consilium procerum suorum et discretorum virorum, 
mandat et arbitratur in questionibus permissis inter prenominatas partes, quod 
omnes habitantes De1tuse, de pane idest de omni et quolibet genere annone, 
donent decimas integre et fideliter, scilicet, decimam garbam in campis deduc
ta prius tasca, que sit undecima garba; similiter de lino, de agnis etiam detur 
decimam integra et fideliter; de uvis in vineis detur decima integra et fideliter; 
de ortis omnibus decima integra detur et fideliter nulla deductione facta; de 
oleo et ficubus donetur decimam integram et fideliter nisi vendantur tercia 
parte, excepta qua retineant homines pro factura olei et pro collectione 
ficuum; si vero vendantur decimam integram et fideliter donent et sine dimi
nutione; similiter de ferragine si vendantur; de equlis et vitulis pro quolibet 
capite nomine decime dentur duo denarii sicut componitum fuit inter episco
pum et parrochianos; de pisce capto in aqua dulci vel in mari stagnis, exceptis 
de quibus fiat sicut fieri consuevit, detur decimam integre et fideliter, deducto 
conducta idest comuní cibariis piscatorum; de gallinis et porcis nulla omnino 
detur decima. De primiciis vero dent quadragesimam garbam in campis et XL 
mensuram in vineis, fideliter, de oleo, de ficubus , de ortis vel de aliis fructibus 
sive rebus non detur aliquid pro primícia vel nomine primicie. Si vero quod 
absit decime et primicie non daretur fideliter sicut superius est prenotatum in 
retinentem si convictus fuerit talem statuimus penam quod retentum restituat 
et aliud tantum si episcopus vel ecclesia exigere voluerit. Est autem sciendum 
quod permissam, indulgentiam et gratiam in decimis et primiciis facimus spe
cialiter hominibus De1tose contra ius scriptum et consuetudines ecclesiasticas 
propterea quia sunt in frontaria et quia cum maximo labore et periculo rerum 
et corpum in To1tosa et in terminis suis percipiunt fructus et emolumenta. De 
supradicta composicione et mandato excipiantur templarii, hospitalarii, domi
nus rex, et Raimundus de Monte Catano, qui dent decimas et primicias inte
gras et fideliter sicut olim dare consueverunt composicione presente nisi inter 
supradictos dumtaxat ecclesie vel episcopo nichil preiudicante. Si vero nolue
rit dare decimas et primicias ut superius continetur, episcopus excomunicet 
eos, et si forte propter sententiam excomunicationis quod absit nollent satisfa
cere vicarius Dertose quicumque fuerit teneatur compellere ipsos 01nnia 
supradicta complere et attendere ecclesie episcopo et successoribus suis sine 
aliquo placito etprolongamento in quorum deffectum dominus rex et succes
sores eius teneantur parrochianos compellere ad omnia supradicta complenda 
et attendenda ecclesie et episcopo et successoribus suis sine aliquo placito et 
prolongamento. 
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Data Dertose pridie kalendas ianuarii per manum Iohanis Baxerensis , 
domini regis notarii , et mandato eius scripta anno Domini Mº.Cº.XCº VIIIº. 

Sig+num Petri , regis Aragone et comitis Barchinone. Petrus, Ausonensis 
sacrista. Sig+num Guillelmi cie Granata. Sig+num Arnalcli cie Castro Bono. 
Sig+num Bernarcli de Porte lla. Ego Gombalclus, Dertusensis episcopus, quo 
sig+num. Sig+num Poncii , prioris. Sig+num Guillelmi, camerarii. Sig+num 
Guillelmi, canonici et presbiteri. Sig+num Iohannis, presbiteri et canonici. 
Sig+num Poncii, sacriste. Sig+num Guillelmi Durfortis. Sig+num Petri de Bella 
Visu. Sig+num Girberti, qui hoc firmo. Sig+num Arnalcli Garidel. Sig+num 
Hominis Dei. Sig+num Iohannis cie Podia. Sig+num Guillelmi de Podia. 
Sig+num Iordani. Sig+num Guillelmi de Solanis. Sig+num Guillelmi de 
Granata. Sig+num Guillelmi Aimerich. Sig+num Guillelmi Sancti Cucuphati. 
Sig+num Iohannis Piconis. Sig+num Berengarii Garidel. Sig+num Raimundi de 
Centellis. Sig+num Raimundi Ferrarii. Sig+num Bernarcli Formiga. Sig+num 
Berengarii Tornamira. Sig+num Guillelmi Rabaza . Sig+num Petri de Sancti 
Minati, vicarii Dertuse. 
Sig+num Iohannis Baxerensis, domini regis notarii. 
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EL.5 RELIGIOSOS A CATALUNYA. 1600 ANYS D'HISTÒRIA 

Alexandre Masoliver 

Quant som a punt d'arribar al segon mil.leni del Cristianisme, i celebràvem 
fa poc el Mil.lenari cie la Catalunya autònoma (encara formalment dins l'impe
ri carolingi), impressiona cie notar que els religiosos són al nostre país (bé 
que encara fóra anacrònic d'anomenar-los catalans) ben bé fa més de 1600 
anys. I, penso, sense cap apriorisme ni falsa presumpció, que ja de llavors 
ajudarien a conformar la Catalunya que coneixem, una Catalunya on 
començava tot just a fruitar amb els primers mà1tirs la llavor cristiana. 

Diu el Concili Vaticà II, en el seu Decret "Perfectae Caritatis" sobre l'ade
quat renovellament de la vida religiosa , 228 d 'octubre de 1965, que, en efec
te, "ja des dels inicis de l'Església, hi hagué homes i dones que, mitjançant la 
pràctica dels consells evangèlics, es proposaren de seguir el Crist amb més lli
be1tat i d 'imitar-lo més de prop i, cadascun a la seva manera, portaren una 
vida consagrada a Déu. Molts d 'ells", segueix client el document conciliar, 
"per inspiració de l'Esperit Sant, visqueren vida solitària o bé fundaren famí
lies religioses que l'Església rebé i aprovà de bon grat amb la seva autoritat. 
D'aquí nasqué, per designi diví , una meravellosa varietat d'agrupacions reli
gioses"1. 

l. ASCETES I VERGES 

Com pràcticament arreu, ha elit amb encert Pérez de Urbel, també a la 
Península, i clones amb tota seguretat a casa nostra (la Tarraconense fou amb 
la Bètica el país més aviat romanitzat i també cristianitzat cie la Península 
Ibèrica) , "els ascetes i les verges es presenten com a precursors dels 
monjos"2. 

Així veiem, que el primer concili hispànic conegut, e l d'Elvira (Granada), 
que podem situar amb probabilitat, tot seguint Gauclemet i Ramos-Lissón, pel 
maig del 306, fa un esment molt interessant, ni que sigui negatiu, de la virgi
nitat consagrada, en el seu cànon 13, tot castigant la incontinència de les "uir
gines quae se Dea dicauerunt" a l'excomunió perpètua o bé fins a l'hora de 
la mort, segons el cas3. 

l. Així en el n. l , raràgraf segon de l'esmentat document. 
2. J. Pt1iEz DE UHllEI., Le mrmachisnze en r~o;paµ,ne au temps de saint Martin , dins: Saint Martin 

et sun temps, Homa 1961, 45. 
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El famós bisbe Osi de Còrdova, el qual, com a conseller que fou de 
l'emperador Constantí, presidí el concili ecumènic de Nicea el 325, escriví a 
intenció d'una germana seva un tractat "De laude virginitatis'', desgraciada
ment perdut. De fet els concilis 
es declaren, normalment, només sobre els abusos, cosa que ve de fet a par
lar-nos indirectament de l'entusiasme que regnava a favor de la vida conti
nent i virginal. Ens en dóna un exemple palès el concili de Saragossa del 380, 
quan prohibeix la velació de les verges, si no havien complert ja els 40 anys (!)4. 

L'Església es reservava amb exclusivitat el dret de rebre el pactum virgi
nitatis -compromís de conservar-se verge-, un precedent clar del que, més 
endavant, serà "característica essencial ", diu Mundó, del monaquisme visigò
tic (un monaquismepactual doncs)5. 

I en el I concili de Toledo, anys 397-400, trobem que els ascetes reben el 
nom de continentes o confessores, i els de professae, Deo-votae, pue
llae Dei o religiosae les verges6. 

Curiosament, tot i que penso, amb el pare Cebrià Baraut, que res no ens 
permet de parlar encara de veritables monestirs a la Península, on encara s'hi 
donava només un monaquisme individual (que predominaria fins ben entrat 
el segle V), ja el citat concili saragossà del 380 ens cita abans per primera 
vegada la paraula "monjo" -monachus-, cànon 6. La circumstància, però, en 
què l'esmenta ens revela clarament la causa d'aquest recel de l'Església davant 
aquests homes i dones de Déu: el perill gravíssim de l'heretgia priscil.lianista, 
de naturalesa difícil de precisar pel seu esoterisme, però que semblava caure 
en el maniqueisme, i tot centrant-se només en els electi, menyspreava els 
cristians que no duien una vida ascètica 7. 

3. Vegeu PL 84 , col. 303, i Concilios visiwíticos e hispano--rvmanos" , ed. Josí: V1vEs, 

Barcelona-Madrid 1963, 4 , i per a la datació J. GA ll Dl'MET, article tlvire, dins: DHGR, 15, col. 

318--320; i Do MI N\;o RAMOS--L1sso N, Los Concilios hispanicus antes de la crmversi<Ín de Recaredo, 
dins: Josí' On1.AND1s, DoMI N\;o llAMo s--L1sso N, Historia de los Concilios de la lispm1a romana y visi
goda, Pamplona 1986, 21--159, a p.30. 

4. V1v1'S, Concilios visig<Íticos, 18 (es tracta del dnon 8 de dit Concili) , i cf. en general 

ALEXANDl!E MAsouvEn, HistcJria del monaquisme cristià, l , Montserrat 1978, 119--120, i notes corres
ponents. 

5. ANSCAl!I MllNDO, 11 monachesimo ne/a Penisola lherica.fino al sec. VII, dins: JI monacbesimo 
ne/l Alto Medioevo e la.formazione delia ciuiltà occidentale, IV Settimana di Studio, Spoleto 1957, 

73--117, a 10.1, i J. Pí' l!EZ DE ll1mE1., Le mrmacbisme en r~-;pagne au temps de saint Martin, dins: 
Saint Martin et son temps, Roma 1961, 45--05 , a 45 i 47. 

6. J. VIVES, Gèmcilios visigríticos, 21 , 22 , i 23--24 (e<lnons 6, 9 , 16 i 19); i Pí' IU'7. DE llHllEI., Le 
monachisme, 47. 

7 . ]. V1vEs, Concilios uL>ig<Íticos, 17, i pel que fa al priscil.lianisme i la seva relació amb el 
monaquisme, ZACAHIAS GAnCIA V11.1.ADA , HL>toria Eclesiastica de r~-;paña, 1/2, Madrid 1932, 91--145; i 
CYl'lllEN BAHA llT, E-;pagne: l. La période patrislique, OS 4 (1961) , col. 1096--1098. 
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Desgraciadament, era inevitable que això arrossegués un cert ambient de 
sospita per a l'ascesi en general i el monaquisme incipient en particular. Un 
altre exemple d'això ens el ve a donar Vigilanci, un personatge original, rude 
i sense lletres pel que sembla, el qual, originari del sud de la Gàl.lia, de 
Cazères, a l'Aquitània, assolí el presbiterat, i consta el 396 al càrrec d'una 
parròquia a Barcelona. Coneixem els seus atacs al celibat i l'ascesi per la dura 
impugnació que en fa sant Jeroni en el seu tractat "Contra Vigilantium", del 
4058. 

Afortunadament, i tot i que hom no podrà desarrelar del tot l'heretgia fins 
al concili de Braga del 561, comença a canviar el clima, a favor ara dels mon
jos. Ens consta d 'un document cabdal i únic, la famosa carta decretal del 
pàpa Sirici al bisbe Himeri de Tarragona, que prefereixo datar del 384, amb 
Baraut i Orlandis (la majoria parla del 385). S'hi ordena que els monjos infi
dels a la seva vocació, siguin separats de la comunitat -a coetu monasterio
rum-, tancats en estretes cel.les, i privats de la comunió fins abans de la 
mort. L'impottant, però, és una altra disposició, per la qual el Papa, a consul
ta d'Himeri, estableix que en endavant també els monjos puguin ser incorpo
rats a l'estat clerical, cosa que ve a inaugurar d'alguna manera la tendència 
aviat manifestada de cercar, precisament, els bisbes en els monestirs9. La dura 
disciplina anterior ha propiciat doncs, en ben poc temps, la purificació de 
l'ambient ascètic, en endavant del tot ortodox i subjecte a la jerarquia, fins al 
punt que aquesta hi cerqui els seus membres amb predilecció. Cal notar en fi , 
que el Papa s'hi adreça a Himeri com a veritable primat, que havia de fer 
complir les seves prescripcions, no sols als bisbes sufraganis, ans també als 
del nord de la Península W 

8. Vegeu aquí e n particular jllSTO l'f.:nEZ DE U1m1-:1., Lus monjes españo/es en la J::dad Media, l , 

Madrid 1945, 132-135, i la meva Introducci<í a JEnoNI, Homilies . Vides d'ermitans. Cartes, 
(Clàssics del Cristia nisme 36), Barcelona 1993, 23. 

9. Vegeu aquí e n particular M1 1Nno, li mnnachesimu, 80: "Monachos quoque [. .. ] d e ricorum 
officiis aggregari e t optamus et volumus", l'L 84, col. 635, i cànon 13 d e la Cullectio canunum 
Hispana. I cf. per a la datació 13AHAl lT, !ispagne, col. 1096; i .Josl' 01u.AND1s, Los Concilios en el 
Reino visigodu catcilico, dins: On1.AND1s, RAMOS, L1ssoN, Historia de /us Cuncilios, 161- 507, a 237, 
nota 42. · 

10. MtJNDO, op. cit ., 80, i 76; i ANTONI P1.ADEVAl.I., Història de /'fag/ésia a Catalunya, Barcelona 

1989, 11. Cal notar que sant Benet pren de la decretal una frase, a ls capítols 28 i 29 de la seva 

Regla. 
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2. EL MONACAT VISIGÒTIC 

La tendència ara nascuda cie fer dels monestirs autèntics seminaris on es 
formarien els futurs dirigents de l'Església, es demostra amb la simple enume
ració cie bon nombre de monjos-bisbes ja des cie l'inici del segle VI: tenim 
així els bisbes de Tarragona Joan i Sergi (anys 469-520, i 520-555, respectiva
ment), fundadors ambdós cie monestirs, no localitzats fins ara, prop de la seva 
seu, tal com es pot deduir cie l'epigrafiaH Precisament, el primer presidí un 
impo1tant .concili al nostre propòsit a Tarragona el 516, on limita les so1ticles 
dels monjos fora delmonestir, i atribueix a sols l'abat la potestat d'habilitar un 
o altre dels seus monjos per a qualsevol afer clerical o forense . Del segon, 
bon amic d 'un altre bisbe-monjo, sant Just d 'Urgell, el qual li dedicà una 
exposició al Càntic dels càntics, sabem que "Non procul ah urhe construxit 
cenohiuni sanctum"l2. 

Cal ara parlar d'un sorprenent i bon xic misteriós i impo!tant personatge, 
sant Victorià, abat del monestir d 'Asan, al Sobrarh aragonès, al Pirineu central, 
sota la Peña Montañesa, municipi abans cie Los Molinos, i ara cie Pueyo cie 
Araguas, a pocs quilòmetres al nord cl 'Aïnsa. Aquest home, ben probablement 
aragonès o hé nadiu del sud cie la Gàl.lia (Mundó rebutja el seu origen italià 
amb bon criteri, i explica que Venanci Fortunat en parli, pel fet que s'haurien 
conegut amb tota probabilitat llavors d'un sojorn en un monestir gal), el 
podem documentar en temps cie Gesaleïc (507-511), com a abat ja cie Sant 
Martí d'Asan (abans hauria viscut com a ermità en una cova i aixecat la cape
lla cie Sant Miquel, traslladant-se segurament cap al 506 a Arrasate, on hauria 
format una mena de !aura), el monestir que, restaurat més tard llavors de la 
Reconquesta per Sanç Ramírez d'Aragó en 1076, prendria el seu nom. D'ell 
dependrien petits monestirs ribagorçans com ara Taherna, Obarra, Santa Justa 
o Graus (Santa Maria de la Peña). Ell sembla haver molt el 558, anys més tard 
que el seu benefactor, el rei Teudis (111011 el 548), el qual el tingué per conse
ller, tot i ser arrià. Se'ns ha conse1vat un bell epitafi: "augmine multo monaco
rum Ihe riam Galliasve replebit cellas senioresque prohos sanctitate [ ... ] reple
hit", i efectivament, molts dels seus deixebles ocuparien seus a Aragó, 
Catalunya o la Gàl.lia. Assenyalem entre ells Tranquil.lí, bisbe de Tarragona 

11. Mt rNDO, // monachesinw. 80-81 i nota 29; Pí·: ltEZ DE U1rnE1., Los 111<J1~jes. l, 167-168, i nota J 
d'aquesta darrera pàgina, on cita els estudis epigràfics de Hühner i e l pare Fidel Fita, als quals cal 
afegir més modernament J. VIVES. lnscrípciones cristianas de lar.:~pCll1a romana y l'ísí¡.:oda, 
Barcelona 1942, 83-84 i nn.277- 278; i la molt útil llisti dels Episcopologis catalans que formen 
Apèndix. en ANTONI 1'1.ADl,VAl.I., Hístciria, concretament a p .22.3. 

12. Ibídem; F11>1-:1. FITA, Hpi¡.:n((ía cristiana de fapw1a: ·Boletín de la Academia de la Historia· 
37 (1900) , 414; i cf. també el c:lnon 11 de l'esmentat concili l de Tarragona , a Josí·: V1vEs, 
Cuncilíos l!isi¡.:ríticos. 87. 
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(560-580), o Vicenç cl'Osca13. 
Molt interessant també és el fenomen, típic cie l'època, cie diversos ger

mans bisbes. És el cas en particular del famós Justinià cie València, i e ls seus 
germans Just d 'Urgell , ja esme ntat (527-546), Nebricli cl'Egara (516-545 
-Mundó, sens dubte per error material, cita en comptes d'ell Pere cie Lleida, 
d'ençà del 519), i Elpidi cl 'Osca14. Podem citar igualment el cas d 'altres mon
jos-bisbes parents o amics, com els bisbes cie Girona Joan cie Bíclar, lusità 
sembla, i no català , i Nonnit (respectivament, 591-621, i 621-633) ~ sant Valer 
cie Saragossa; o encara més enclavant el cie Quirze cie Barcelona (toledà pot
ser, 656-666), fundador d'un monestir a la ciutat, on es guardaven les relí
quies de santa Eulàlia, amb Licinià cie Cartagena i Eutropi de Valèncial5. 

Aquests temps trasllueixen un clar transvasament cie la Gàl.lia al nostre 
país, i en general a tota la Hispània visigòtica, de tot el que fa referència al 
dret monàstic. N'hi ha prou per a fixar-ho amb els clars esments que fan el 
concili I de Tarragona cie! 516 (cànon 11: "canonum ante omnia gallicanorum 
de eis -els monjos- constitutione servata"), o el de Lleida del 546 (cànon 3: 
"De monachis vero icl observare placuit quocl synoclo Agathensis - cl'Agda
vel Aurelianensis -d'Orléans- noscitur clecrevisse")l6 

Certament, no pot pas admetre's l'autoria de Joan cie Bíclar respecte de la 
Regula Magistri, per motius cronològics i filològics, però és en canvi molt 
interessant e l coneixeme nt cie la decretal del papa Sirici per part de sant 
Cesari d'Arles o de la Regula Benedicti, capítols 28 i 29, com ja he elit. Cal, 
però, sobretot assenyalar amb Mundó, que el costum establert per sant Benet 
en la seva regla, cap .13, 2, de resar cada dia a laudes ivespres el parenostre, 
ve amb tota probabilitat de l determinat pel concili de Girona del 517, cànon 
1117. 

És cosa clara, per altra banda, que els "abats i bisbes no es restringiren", 
en aquests temps, "a l'observança d 'una sola Regla". És època més aviat de 
l'ús del "ve1tacle r llibre de l'abat", que "era el codex regularum"; dels conci
lis regionals d'abats, d'on naixeria p.e. la Regula Consensoria; i del mona
quisme "pactual" típicament visigòtic, en el qual el pactum, que recullen ja 

13. l'í' l!l'Z DE U 1mu., up. cii., 178-182; Mt lNDO, up. cii. , 89-90, i J. V1v1's, lnscripciones, 87-89, i 

n . 283 i 284; com també l 'anicle d 'AN1UNI D1 °11AN G11D101., OHEE 3 0973), col. 1660. 
14. M tiNDO. 81. i l'í-:111'Z DE U 1!11EI., 168-169, com també, per a les datacions, l'IADEVAl.1., 218, 

228, i 238. 
J 5. M1 'NDO, ihidem, i 1'1AIWVA1.1.. 26. i 211 de l 'Apèndix. 

16. M11NDO, J/ monachesimu, 91-91; l 'edicié> de la Collectio Hispana en l'L 84273-278, 312 i 

323, i V1vEs, Conci/ios 1Jisi¡.:<íticos, 37 i 56. 
17. Per a tot això , M11NDO, 91-92, i citacions de nota corresponents. Per a l 'atribució de la RM 

al Bidarense, cf. J. Pí-:ii1'1. DE U1mE1.. ¡.;¡ Maestm, san. Benilo y.fuan Biclarense: ..J--!ispania· l (1940), 
7-42; i 2 0 941), 3-52. 
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les Regles de sant Isidor i sant Frnctuós, entre el monjo candidat i el seu abat, 
venia a ser una veritable professió monàstica 18. 

Ja he parlat dels misteriosos monestirs fundats pels bisbes Joan i Sergi 
prop Tarragona, i del de Quirze a Barcelona. Ben probablement, amb Pérez 
de Urbel, és possible d 'afegir-hi una memòria de Sant Fèlix a Girona, sota 
Nonnit. I cal citar encara en aquest sentit la casa monàstica del segle V o V1 
que és possible deduir dels indicis arqueològics trobats a Sant Cugat del 
Vallès, prop del lloc martirial del sant. L'Arqueologia sembla parlar-nos, sem
blantment, de restes d'alguns eremitoris al Baix Llobregat i a d'altres llocs 
encara; i l'ús sovintejat del topònim "monistrol", de monasteriolum o petit 
monestir, particularment a la comarca del Bages, és igualment eloqüent. 
M'inclino, amb Albareda-Massot i Mundó, per un origen visigòtic de les qua
tre capelles o ermites montserratines: les superiors, Santa Maria, versemblant
ment a la base del posterior monestir d'Oliba, i Sant Iscle, encara existent en 
l'esglesiola pre-romànica al jardí del monestir; i les inferiors, de Sant Pere i 
Sant Martí, que donarien posteriorment origen a la vila de Monistrol de 
Montserrat19. 

Tot aquest sistema monàstic català, encara incipient, s'enfonsà llavors de la 
invasió musulmana d 'ençà del 711. Ben aviat, però, en veiem la represa a 
ambdues vessants del Pirineu Oriental, i amb un signe del tot nou i més sòlid, 
el benedictinisme, el qual, a diferència de la resta de la Península, entra ara ja 
a la Marca, afavorit sens dubte per la dependència de l'Imperi Carolingi. 

Gots encara són Pirmí, evangelitzador d'Alemanya i fundador de monestirs; 
i Wititza, fill del comte de Magalona, el qual, amb el nom de Benet d 'Aniana, 
intentà d'uniformar tot el monaquisme benedictí. El cas més clar i interessant, 
però, és el de sant Pròsper de Tarragona (des del 713), el qual, acompanyat 
d'alguns dels seus clergues, emigrà a Itàlia, passant per Sardenya, i s'establí a 
Camogli (Ligúria), on s'endugué les relíquies dels sants proto-màrtirs tarrago
nins Frnctuós, Auguri i Eulogi, i fundà un monestir a CapodimonteW 

18. Per a tot això, molt particularment, Ml lNDO, 94-106, el qual nega que la Hispània visigòti
ca conegués la Regla de sant Benet, i deixa dar que l'única llei comuna era l'establert per les lleis 
oficials. és a dir, les lleis imperials (com en el codi Teodosi:), recollides en la Lex Romana 
Wisi¡!,otbonun o Breviari d'Alaric, o les nouel/ae de Justinià), les decretals dels Papes, però sobre
tot els decrets i cànons dels Concilis ecumènics: és el cas, p.e., del darrer cànon del conc ili J de 
Barcelona, any 540, que prescriu l'observança del manat pel de Calcedònia del 451. 

19. ANTONI l'IADEVAl.I., Hist<lria de /Es¡!,lésia a Catalunya. 26; Pím1·:Z DE UHBEL, Los mrmjes espa
ño/es, li, 14; MuNDO, J/ monacbesimo, discussiú sobre el tema, 109-117, a 115-117; i ANSELM M. 
Al.llAHEDA, HLl'l<iria de Montserrat, 6' ed. a càrrec de JOSEP MASSOT 1 Mt !NTANEH, Montserrat 1977, 
12-13. 

20. l'IADEVAl.L. op. cit., 16, i Apèndi..x. 223. 
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3. MONACAT BENEDIC'Ii. PRIMERS CANONGES REGUIARS 

a) Sembla que l'abadia més antiga que podem documentar rere l'ensulsia
da del monacat que provocà Ja invasió musulmana, és a la Catalunya Nord, 
concretament al Vallespir, Santa Maria d'Arles de Tec, fundada pel monjo 
hispà Castellà vers l'any 778 sobre les nines d'uns banys romans. Un intent 
no reeixit, pa1t d'ençà dels Pirineus, fou el d'un altre abat hispà, Àtala, que 
volgué bastir un o més monestirs a Peralada, vers l'any 780. La inseguretat, 
però, del país l'obligaria poc més tard a passar els Pirineus, per a establir-se 
dos· anys després a Sant Policarp cie Rasés(Limós -Limoux-, Llenguadoc). 
Placlevall té com a probable, que alguns dels seus monjos restessin, però, 
encara al nostre país, i bastissin algunes cel.les eremítiques en un lloc cie difí
cil accés, el que seria el futur important monestir cie Sant Pere cie Rodes, com 
també a d'altres llocs, que acabarien tots depenent temps a venir d'aquesta 
casa21. 

Les circumstàncies cie l'ocupació devien millorar a poc, però, perquè 
d 'entorn del 800 són almenys dos monestirs catalans, la petita casa de Sant 
Vicenç d'Isona, Pallars Jussà, i la molt més important de Sant Serní o Sadurní 
de Tavèrnoles, a Anserall (Alt Urgell)22. El monestir ribagorçà de Santa Maria 
cl'Alaó (o de Ja 0), és del 806, i del 807 sembla ser un altre gran monestir, 
Santa Maria de Gerri (Gerri cie Ja Sal, Pallars Sobirà). Segueixen Sant Martí de 
les Escaules (Alt Empordà) i Santa Grata o Senterada (Pallars Sobirà), ambdós 
del 814, i ben probablement anterior és el molt més impoitant cie Sant Esteve 
de Banyoles (al Pla de l'Estany). Assenyalem encara, entre altres, el 819 el de 
Sant Genís les Fonts o de Fontanes (Vallespir) , i el 820 el de Sant Medir i Sant 
Genís de Girona (Sant Gregori, Gironès), que un segle més tard es traslladarà 
a Amer. Trobem després, el 823, Sant Andreu cie Sureda (Rosselló)23. 
Segueixen Sant Salvador cie la Vedella (Cercs, Berguedà), 830; Sant Pere de 
Taberna (Ribagorça, Osca), 831 ; Sant Vicenç cl'Oveix (Surp, Pallars Sobirà), 
834; Sant Andreu d'Eixalada (Conflent), 840, que, destrnït per una avinguda, 
es traslladarà el 879 a Sant Miquel de Cuixà; Sant Climent de Ja Reglella (Illa 
de Rosselló) i Sant Quirze de Colera (Rabós, Alt Empordà), tots clos del 844; 
Sant Pere de les Maleses (a la Pobla de Segur, Pallars Jussà), 845; Santa Maria 

21. ANTONI 1'1.ADEVA1.1., His monestirs catalans. Barcelona 1968, 34; i Hist1iria de f°r~1glésia a 
Catalunya, Barcelona 1989, 26. 

22. No sembla prou segur, en canvi, que el famós i polèmic bisbe Fèlix d 'Urgell (781-799) , 
acusar després d 'adopcionisme i expulsar de la seva dic'icesi. s 'hagués format :.t Tavèrnoles. Ho fa 
difícil la cronologia , i cf. l'l.ADEVALI., Hist<iria, 19, i Episcopologi de p .228. 

23. Segueixo el llistat de monestirs de l'Atlas histc'>ric G1.tuh!nia Religiusu, Barcelona 1991 , 
101. amb alguna correcció.Noteu que Sant Medir, deixat pels monjos el 949, és habitat des del 
1980 per les monges cistercenques de Cadins. 
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cie Lavaix (Ribagorça), del 849, que d'ençà del 1064 passà a ser una canonica 
agustiniana, i en 1223 es convertí en abadia cistercenca; i un llarg etcètera24. 

b) Es produeix ara el que Linage ha pogut anomenar la "beneclictinització" 
del nostre monacat. En efecte, "tots els monestirs del segle IX abans esmen
tats, i els que es crearan en endavant, adoptaran la regla cie sant Benet, 
segons disposició del concili d 'Aquisgrà del 816'', de manera que "els benedic
tins arribaran a tenir a Catalunya més d'un centenar de cases entre grans i 
petites, abadies o priorats"25. 

L'historiador benedictí dom Schmitz assenyala que "abans del segle X [ ... ] 
els monestirs situats a la Península Ibèrica no havien acceptat pas encara 
l'observança benedictina, llevat, però, dins la Marca hispànica"26. 

Pel que avui sabem, "el rastre més antic de l'observança de la regla a la 
Marca, i per tant en tot l'actual territori peninsular, el tenim en la concessió 
d 'immunitat atorgada a Sant Esteve cie Banyoles 1'11 cie setembre del 822, a 
Attigny, per l'emperador Lluís"27. El monarca pren el monestir sota la seva 
defensa i protecció, amb els seus monjos i senyoriu territorial, i concedeix la 
llibe1tat en l'elecció abacial , mentre s 'hi trobi "qui pugui regir la mateixa con
gregació segons la regla cie sant Benet". Diplomes carolingis semblants es 
concedeixen als altres monestirs catalans al llarg dels segles IX i X. Així les 
concessions d 'immunitat esdevenen "regla general'', diu Abadal. I veiem que , 
tant Lluís el Pietós com el seu fill Carles el Calb, diuen, respectivament, en 
concedir-la els anys 823 (Senterada i Sureda) i 866 (Sant Julià del Munt): 
"Sicut cetera monasteria infra Septimania" i "sicut et alia regni nostri monaste
ria "28. 

Trobem en efecte, en semblants circumstàncies Sant Martí de les Escaules, 
Sant Medir i Sant Genís d'Amer, Santa Cecília d 'Elins, Sant Pau cie Fontclara, 
Sant Joan cie les Abadesses, i ja en el segle X, Ripoll , Sant Pere de Rodes i 
Camprodon, del 881 al 952. És clar clones , que pel que fa a la recepció de la 
regla benedictina, "ja en el segle IX Catalunya no era pas diferent" cie la resta 

24. Cata/<lnia Religiosa, ihidem, i cf. per a Sant Medir, p.104, i lO'i i 103 per a Lavaix. 
25. l'i.AIW.VAl.I., /uc. cit .. 27: i, pel que fa al neologisme, A.'<TO.'< IO Ll"At:I' Coi-:m:, l:'/ Mon.acato en 

¡.;,pa11a e Hispanuamérica, S:1lamanca 1977, p.e. en p.62: "Y ya nos ha salido al paso el tema de 
b henedictinización de nuestro monacat<>. Cua! ya apuntamos, el retraso en ésta. para todo el 
país postvisigótico, excluída la Marca carolingia, es una singularidad", o t:1mhé abans Los ur(qenes 
del monacato benedic;tinu en la Península Ihérica , l, Lecin 1973, 61 o 276 i ss. i passim. 

26. 1'1111.illl'lff Sc1 IMITI. , His/oi re de l'Ordre de Saint Benoft, I. Maredsous 1942. 210. 
27. ANTo.,10 Ll "At:I' Co,DI', Los orígenes del nwnacato henedicti1111 en la Península Jhérica, 11. 

D!/itsi<ín de la Regula Benedictí, Llec> 1973, 498; i vegeu també 10\MON 1/A11ADA1., Catalunva caro
língia, li , f:'/s dipl11mes carolingis a Catalunya, Barcelona 1926, primera ¡x111 , doc. l. 45-47. 

28. ABADAi., op. cit., ibidem i p.!X, i 219-221. 
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de l'Europa central i occiclental29. I és que, "una intensa tasca de reconstruc
ció monàstica, iniciada amb el retorn a Ja pau dels territoris catalans d'ençà 
de l'any 800, en portar cies de la Septimània el nou esperit cie la regla cie sant 
Benet, allà propagada per Benet d'Aniana, reforçarà, sobretot des del regnat 
de Lluís el Pietós, la relació espiritual entre ambdós vessants pirinencs"30. 

l és palès l'impottant paper que tingueren els monjos per a la colonització 
(habilitació per al conreu i repoblament) del que ben aviat quedarà configu
rat com la "Catalunya vella", delimitada per la ratlla que va cie la desemboca
dura del Llobregat, al sud-oest de la capital cie la Marca, Barcelona, passant 
pel curs d'aquest riu i del seu principal afluent, e l Cardener31. 

Penso, com Linage, que els fets curiosos que hom ha invocat a Catalunya 
per a monestirs corn Amer i Serrateix, per a una vigència cie la regula mixta, 
quan apareixen mencions documentals cie sant Basili i sant Isidor, no proven 
cie fet res, quan es tracta, al màxim, cie simples mencions erudites. Ho repe
teixo: feia temps que la Regula Benedicti era llei única en tots els monestirs 
cie la Marca. Aquest no és el cas, en canvi, encara per als monestirs riba
gorçans cie Taberna, Obarra o Alaó (a diferència del cie Labaix), per al 
cl 'Asan, al Sobrarb, ni per a l'aragonès cie San Juan cie Ja Peña, ni per a San 
Millan, Santa Torihio o Sahagún, com cie vegades s'ha pretès32. 

Podem clones establir sense cap dubte raonable, que és la sobirania caro
língia la que ha fet possible que els monestirs cie la Marca entressin ben aviat 
clins e l marc cie la unificació moguda per sant Benet cl'Aniana, fundats com 
eren tots -amb l'única excepció, com ha mostrat Baraut, cie Tavèrnoles, cie 
probable origen visigòtic-, ja sigui per iniciativa reial , ja per la d 'algun abat 

29. Ll ~AGJ ·:. Los orí¡.wnes. li. 499. 
30. J. A. GAHCJA DE 011rrAZAH, Historia de Fspmla. li. La época 111edie1•al, Madrid 1976, 3" ed., 

148 i en general 149 i ss. 
31. GAHCJA DE CrnrrAZ.AIC ihidem, 151 . 
32. Segueixo el que ja va ig dir en MAS<ll.1\11'11. I-Iistriria del 11u111aq11is111e cristià., 52 i ss. l cf . 

. L1NAl;1•. up. cii., li . 528--746 i 757-758. wndusiones de p .757-768. i 111:1pes li, lli-V i Vlll-X del 
mateix volum; AllAllAI.. Catalu11ya camlí11gia, lli. His co11/lats de Pallars i Rihagorça, Barcelona 

1959. primera part. 216- 217. i segona pan, n .163, p.368--369. i n.170. p.373: i vegeu a més per :.1 
Lahai.x. ultr:t AllAllAI., op. cii .. lli . n.169, [>.372- 373 i p.21 7; i MANI .El. fü¡; , l·l nwnasterio de Santa 
Mar ít1 de Lahaix o Lcwaix, dins: J-Iomena¡e aji-ayjusto Pérez de Urhel, OSB, li , Silos 1977, 

455-482: i per a Alaó. MAi\t 'l'l. R11 ·. U nwnasterio de Santa María de Alarín y su j.lt ttrimonio en el 

siglo IX. dins: J-Iomena¡e a Don .fosé María Laca1-ra f. . .} fat11dios Jl.fedief!ales. 1, Saragossa 1977. 
64-85, i f1<A~<:1sco CAST11.1.or-;. Los ahades de Ala1í11 . .furisdiccilín y ¡irermgatiuas: ·Argensola .. 20 

(1978) 41- 123. 
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repohlador sota la protecció comtal (cas de Ripoll), o hé, entrat ja el segle X, 
a càrrec de comtes i ahats33. 

A mitjan segle X, però, es registra un espectacular canvi d'estratègia en els 
monestirs, que cerquen ara prop del Papa la seva protecció jurídica, mit
jançant la recerca del privilegi d'exempció. L'ohté el primer l'ahat Sunyer de 
Cuixà el 950 prop Agapit li (946-955), i el mateix el 951 Ripoll, llavors d'un 
pelegrinatge a l'Urbs del seu abat Arnulf. I Mundó ha mostrat bé, tot seguint 
una intuïció d'Abacial, que això es cieu clarament a l'influx cie Cluny, que es 
deixa notar ara amh força, per bé que a Catalunya "és exclusivament espiri
tual", a diferència d 'altres llocs cie la Península. Una de les seves petges seria, 
sens dubte, la cleciclicla orientació de l'església i del monaquisme catalans vers 
Roma34. 

Un problema interessant, i dramàtic també, arreu d 'Europa, encara que a 
casa nostra no adquirís la gravetat que tingué a França o Alemanya, és el de 
les "investidures" d'esglésies i monestirs per part cie senyors seculars. En 
aquest sentit, ha dit García de Co1tazar, durant els segles VI a X, la religiositat 
i les ofrenes dels fidels es canalitzaven a través de les ''. esglésies pròpies''i, 
després de la restauració cluniacenca, delsmonestirs , fins que, d'ençà del segle 
XI, tornà el Papa a trobar tremp i autoritat moral (el trist segle X ha estat ano
menat el "segle cie ferro" cie l'Església), com tamhé l'episcopat i la 
parròquia35. 

I és que l'Església tenia en els comtes els aliats més forts i més fidels. És el 
cas, p .e., dels comtes Oliha Cahreta, que morirà monjo a Montecassino, o de 
Bernat Tallaferro36. 

Especial importància revesteixen en aquests anys dos grans ahats, Garí cie 
Lézat (961), monestir que nodrirà "el monacat català cie la nova saba" clunia
cenca , i de Cuixà (965), cap que fou , a títol personal, d 'una veritable congre-

33. AllADAI., Catalunya wmlín¡¿ia, II , primera part , p.Vll-!X (introducció): i CE!ll!IÀ IIAHAl 'T, 

r.J monestir de Sant Sadurní de Tauèrnoles i les se1•es possessions a Andorra: ·Stuclia Monastica• 10 
0 968) 239. El cartulari del monestir ha estat publicat per joSl·l ' INA Sol.Ell , Hl cartulario de 
Tauèrnoles. Castelló cie b Plana 1961. 

34. A:"\St:Al!I Ml' NDo, Moissac, Cluny et les 11w1111ements nwnastiques de fr~'t des Pyrénées du Xe 
a11 Xlle sièc/es, dins: Moissac etl"Occident au Xle sièc/e. Actes du Colloque International de 
Moissac, 3- 5 mai 1963, Toulouse 1964 , 229, i 242- 244: i HAMON u 'AllADAI., L 'esperit de Cluny i les 
relacions de Catalunya amb Roma i fltllia en el sef.ile X: ·Studi Medioeva[i .. 2 (1961) 5, i cf. LI NA<;E , 
li. 873. Vegeu també en general P. Kurn, Hl Papat i el Principat de Catalunya.fins a la 1mi<í amb 
Arag1í: .. Estudis Universitaris Catalans• 12-15 (1927-1930) , extret. Barcelona 1931 , 8-9. 

35. GAl{CIA DE COlffA/.AH. op. cii. , 41 i 213-214; KEI Ill , op. cit., 28, i en general l'obra de RAMON 
lllDA<;o¡¡. La Iglesia Pmpia en fapaiht. r.:,tudio Hist<Írico-C.an<ínico, Homa 193.3. La paraula 
r.\qenkirche, inventada per Stutz, fou introduïda a España per Torres Lé>pez, important historiador 
del Dret. 

36. Vegeu aquí MAsouvrn , Història. II. 63 i nota 37 amb la bibliografia esmentada. 
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gació fins a la seva mateixa 111011, l'any 998. Durant el seu abadiat, es produí 
l'interessantíssim fet de l'entrada al monestir del Conflent del dux de Venècia 
sant Pere Ursèol (a la 111011 del qual a Cuixà, deu anys després, però, es dis
solgué el grup), acompanyat del seu gendre Joan Morosini, futur fundador 
del monestir venecià de San Giorgio Maggiore; Joan Graclenigo; sant 
Romuald, futur fundador cie Camalcloli, i el seu deixeble Marí37. 

Molt més imponant, però, és el segon personatge, Oliba, que serà abat cie 
Ripoll i de Cuixà, bisbe cie Vic, i fundador de Montserrat. Tal com ha elit amb 
raó Abacial, "l'experiència cluniacenca d'un abat comú a diversos cenobis 
havia estat reeixida amb l'abat Garí. L'encenacla tradició continua amb Oliba". 
Monjo aquest cie Ripoll eles del 1002, assoleix l'abadiat en 1008, i el mateix 
any, pocs mesos després, és cridat a regir igualment Cuixà, càrregues a les 
quals haurà d'afegir-se encara el bisbat de Vic l'any 1017 o inicis del 1018. 
Com en el cas de Garí, els monestirs d'on Oliba era abat "formaven un con
junt a l'estil d'una congregació monàstica cie l'antic tipus cluniacenc"38. 

Mostra la vitalitat del nostre monacat, e l qual, després cie la tràgica desfeta 
que significà en els anys 980-1002 la ràtzia cl 'Al-Mansur, que poc abans del 
saqueig de Barcelona (985-986), destruí el monestir de Sant Cugat del Vallès, 
on moriren assassinats l'abat Joan i nou dels seus monjos, la represa fou qua
si immediata, perquè ens consta el naixement, en aquesta època, entre altres 
a la Península, de dos monestirs catalans: el barceloní cie Sant Pau del Camp, 
i el de Sant Pere cie la Ponella (Berguedà)39. 

Si el concili de Coyanza, 1055, estableix l'obligatorietat per a tots els 
monestirs hispànics de les Regles de sant Isidor i sant Benet, o b é només 
d 'aquesta, si ens atenim a l'edició cl'Ovieclo, no hi ha dubte que el cànon és 
inspirat per Cluny, i que és un esperit que ha estat introduït a la Península 
des de Catalunya. És el que entrà a la Marca de mans de Garí, l'obra del qual 
continua ara Oliba, abat ensems de Ripoll i Cuixà (any 1008), que incorpora 

37. Vegeu aquí LlNAl;I', !l, 875-878, i especialment l{A~I01' D'ABADAL, Com neix i com creix un 
Mran monestir pirinenc; abans de /'any mil: f'.ïxalada-Cuixci: ·Analecta Montserratensia· 8 
(1954-1955) 124-338. És de fet per pròpia iniciativa que uneix Garí a Lézat successivament Sant 
Hilari de Carcassona, Sant Miquel de Cuix;I, de molt la casa més important. Sant Pere de Caunès 
(Mas-Garnier) i Santa Maria d'Alet (ibzés). 

38. MllNDO, Les nwuuements munasliques, 234, que sosté que, contra el que diu Abadal, tin
gué encara la supremacia sobre monestirs com Santa Maria d'Arles de Tec o Sant l'au de 
Fenollet. I cf. molt especialment RAMON 1>'A11ADA1., L àbat Oliba bisbe de Vic i la seua època, 
Barcelona 1962, 84-86, i cf. també ANs1u1 M. Al.llAl·ll'llA, L 'Abat Oliba, fundador de Montserrat 
(97J?-1046), Montserrat 1972, 2" ed., 79-83: Kl'lrn, 21 i regests en JAFl·l'-LOl'WENFELD, ReMesta 
Ponti/icum Romanontm, I. Leipzig 1885, n.3973-3977, 50'i. 

39. Vegeu aquí en general SrnMrrl., I , 213-214, i per a Sant Cugat Josl: Dl' l'EHAY, San Ci.tMat 
del Vallès. Su. descripci<ín ysu historia, Barcelona 1931 , 2• ed., 99 i 108-109. 
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al primer Santa Maria de Montserrat en 1023, monestir que consta com a tal 
cenobi almenys des del 102740. 

És el veritable creador cie la institució cie "pau i treva", i no pas sant Odiló, 
com hom acostuma a dir, perquè, juntament amb Berenguer de Gurb, bisbe 
d'Elna (l 014-1027), havien establert aquestes transcendentals constitucions a 
Elna mateix, cosa que ve a confirmar en 1027 el sínode cie Toluges (Rosselló), 
i de la qual farà llei després a Vic, en 1031, el propi Oliba (que en fou bisbe 
els anys 1017 o 1018 a 1046)41 . Ell fou, finalment, qui renovellà la tradició cul
tural de Ripoll, duent al seu apogeu la fama cie scriptorium del monestir, on 
es formà Gerbert cl'Orlhac, futur papa Silvestre n42. 

Desapareguda la seva marcada personalitat, es conve1teix en abassegador 
l'influx dels puixants monestirs ultrapirinencs, cie manera que molts dels 
monestirs catalans seran absorbits per congregacions monàstiques llenguado
cianes, en concret les comandades per Sant Víctor de Marsella, priorat de 
Cluny des del 1052; Sant Ponç de Tomeres (a l'Erau); i la Grassa (no lluny de 
Carcassona). Constitueix a més un cas a pa1t el monestir italià de La Chiusa. 
Vegem-ho: 

Els senyors cie Mediona oferiren ja en 1026 Sant Pere cie Riudebitlles a la 
Isola Gallinaria, però el primer que clonà un monestir seu a un casal estranger 
fou Gombau cie Besora en 1042, en clonar Sant Miquel del Fai a Sant Víctor, 
"el primer d 'una llarga sèrie", perquè seguirien Ripoll en 1070, Sant Esteve de 
Banyoles abans del 1081, i Sant Joan cie les Abadesses (llavors cenobi mascu
lí) en 1083, cie forma que Sant Víctor, el monestir fundat per Joan Cassià, arri
barà a comptar a Catalunya fins a 15 dependències, entre les quals cal citar 
Sant Martí del Canigó i Sant Miquel cie Cuixà, al Conflent, i la gran abadia 
pallaresa cie Santa Maria (abans Sant Vicenç) cie Gerri43. 

Moissac (prop de Castelsarrasin i Montalhan) dominaria sobre Cuberes, 

40. Al.llAHEDA, L'ahat Oliha. 79- 81 , 116 i sobretot 190- 193; ABADAi., L 'ahcll Oliha, 84-85, 124 i 

142- 152; LINAl;¡.; , li. 878 i 880; MI 't\ llO, Les 11Ul/l/Jements. 235. i Al.llAl!EDA- MASSOT, Histciria de 
Montserrat. Montserrat 1972, 5" ed .. 19-22. 

4 l. AilA!lAI., L 'a ha t Oli ha, 227-239 sobretot. En contra . .fAC:QI TS J-IOi 'l!l.IEI!, Saint Odi/on, ahhé 
de Cluny, Lovaina 1964. Cf. també Al.llAl!EllA, L'Ahat Oliha, po tser massa apologèticament, 

146--159: i també MANS!, vol. 19. col. 593: LINACI:. !l , 882-88,), i Jos(• ÜIU.A:'>illlS, Historia de la 
Iulesia, I , Madrid 1974. 333. 

42. R. Jl¡.;¡•11, Los 11w11uscrits del nwnestir de Santa Maria de Ripoll, Barcelona 1910. que sosté, 

¡1.79 i ss .. que fou la biblioteca més important d 'Espanya després ç.le Toledo; L1.. N1c01A1; n '01.wrn, 

Gerhert (Siluestre lJJ i la cu ltura catalana del seu/e X: "Estudis Universitaris Cata lans· 4 (1910); i .J. 
M11.1.As VA1.1.1rnosA, Assai¡; d'bist1iria de /,,s ideesfísiq11es i 11wtell/.àtiques a la Catalu11ya medieual, 
I , lbrcelona 1931, particularment en p .96-111 i 219 iss. 

43. M1 'NDO. Les mou11emenls, 239 i 243-244. El monestir incorporat a La Chiusa fou el de 
Santa M:tria de Cervi:'1, l'any 1054. 

446 



EL~ RELTGTOSOS A CATAUJNYA. I6!Xl ANYS D'HTSTÒlllA 

1073, i a partir del 1078 Sant Pau de Fenollet i Santa ·Maria d 'Arles, i pa1t ençà 
dels Pirineus Sant Pere cie Camprodon, tot per obra de Bernat II de Besalú. 
És, per altra banda, curiós que Cluny mateix rebutjà les ofe1tes que li feren 
successivament Arnau Mir de Tost respecte cie Sant Pere d'Àger, i Mir Geribert 
sobre un monestir a fundar a la Catalunya nova , a Berà, i no es decidirà a 
acceptar sinó més tard, en oferir-li els vescomtes de Cardona i Osona Sant 
Pere cie Casserres, i els seus priorats cie Clarà i Corbera44. 

Per la seva banda, Sant Ponç cie Torneres, a pa1tir cie la segona meitat del 
segle XI, estén la seva influència sobre Sant Benet cie Bages, Sant- Pere cie 
Rodes i àdhuc per breu temps Sant Cugat del Vallès (subjecció que no durarà, 
però, més que cie 1090 a 1098). Al contrari, el propi Sant Cugat, per voluntat 
cie Ramon Berenguer III, esdevindrà al seu torn cap de congregació, amb 
Santa Cecília de Montserrat (1097), Sant Llorenç del Munt (1098), i Sant 
Salvador de Breda (1099), i comptà a més, com a simples priorats, amb Sant 
Pau del Camp de Barcelona, Santa Maria del Coll (Fontrúbia), i Sant Pere de 
Clarà45. 

La darrera fou la Grassa, ja en el segle XII. Incorporada ~n efecte a Sant 
Víctor en 1070, lluità fins a assolir-ne la independència en 1114. Ja abans 
s'havia incorporat, pa1t dellà dels Pirineus el Sant Sepulcre cie Palera, Sant 
Andreu cie Sureda i Sant Martí del Canigó, i hi afegirà encara en 1117 Sant 
Pere cie Galligants cie Girona, i Sant Feliu cie Guíxols en 1118. Sembla a més 
que cal comptar també amb les petites cases de Santa Maria cie Ridaura i Sant 
Esteve cie Canelles, i, ja d 'ençà de 1106, Sant Pere cie Burgal, monestir sobre 
el qual conservava, però, alguns drets Gerri46. 

Caldrà doncs esperar al segle XIII perquè els monestirs catalans passin 
"d'una congregació monàstica segons el model d 'aquelles constitucions 
d 'acord amb els antics sistemes centra- litzaclors [. .. ] a l ... l una congregació 
moderna, d'un tipus federalista més conforme al temperament català", diu 
Mundó. Cal amb tot subratllar que, tot i que "en cap país estranger", com diu 
dom Schmitz,"l'orcle cie Cluny no ha jugat un paper comparable amb el que 
ha tingut a Espanya'', no és aquest e l cas de Catalunya, fora cie Camprodon; i 
que l'empremta més cluracloracl 'aquest imperi , l'adopció del ritus romà en 
comptes cie l'hispànic o visigòtic arreu cie la Península, any 1080, era un fet a 

44. Ml ·r-; no , Les mo1t11e1nenls. 239- 242. com també Fl!A'-CESC Mo1'SAl.VATIE. Munasterius del 
Anti/.(W! Crmdado de Besalú, dins: Notii.:ias histríricas de Olot H. Olot 1896, 63-64 i doc. XXVI, de 
p.171- 173; i J. M11u-:r 1 SANS, Relaciones entre /us mr11wsterios de Ca111pmd1í11y 1Hoissac, llarcdon;1 
1898, 14-18. 

45. Mt 'NDO, Les 11ui11l'enients, 244-245. 
46. Ml '1'1lO, ?46-247, i Sett,\ llTI. . l , 216; i la bibliografia que incorporo en MAsouv1 :n , Histriria, 

11, 71 , nota 61. 
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casa nostra de molt abans, des del segle rx:47 .. 

c) Podem ben bé dir que la "benedictinització" es produïa a Catalunya 
paral.lelament també respecte dels monestirs femenins. Com per als mascu
lins, en efecte, i a conseqüència del sínode d'Aquisgrà del 816, reunit sota 
Lluís el Pietós i presidit per sant Benet d'Aniana, i dels capitulars successius 
del 817 i 819 a favor de monjos i monges benedictins, comença a 
concedir-s'hi la immunitat, cosa que s'esdevé per primera volta per a un 
monestir femení català , amb Sant Joan de les Abadesses, l'any 899, tot i que 
no es faci menció explícita de la Regula Benedicti (cosa, però, que per 
paral.lelisme podem fonamentadament suposar), bo i prenent el rei Carles el 
Calb el monestir i la seva abadessa Emma, filla de Guifré el Pilós, sub nos
trae tuitionis mundeburdo. L'any 965 ens consta ja que l'habiten "l'abadessa 
Frideburga i tota la comunitat [. .. ) que militen per Déu (deo militantes) sota 
la regla del sant pare Benet". Desgraciadament, i sota la mateixa abadessa, la 
comunitat serà expulsada en 1017, culpables -es deia- de greus desordres 
morals. És lícit, però, de dubtar-ne, pel fet que el comte Bernat Tallaferro 
estava empès per una clara ambició de domini. L'ocuparien a partir de llavors 
canonges regulars48. 

La primera menció expressament benedictina correspon així al monestir 
barceloní més que mil.lenari de Sant Pere de les Puel.les, avui encara en ple
na vitalitat, monestir que fou erigit "cap als volts de l'any 945", el dia Ill de les 
kalendes de juliol49. 

Un monestir benedictí masculí del Pallars, el de Santa Cecília d 'Elins, serà 
poblat per monges des del 1080, tal com recull Villanueva. Per altra banda, 
val també per a les monges la norma general establerta a Coyanza en 1055, 
de forma que hem de tenir també per benedictins en aquesta època monestirs 
com ara Sant Daniel de Girona, 102050. 

47. Vegeu respectivament Ml!N DO, op. cii ., 247; i SCllMITZ, I, 218. Pel que fa al ritus romà, 
M1 ;NIJO, ihidem, 240-241. A Aragó fou també introduït abans, el 1071 , tot executant el decretat 
per Ramir I al concili de Jaca del 1063. 

48. AllADAL. Catalunya wrnlíngia, li. l , Barcelona 1926, 215-217, i L "ahat Oliha, 98-104; 
JAIME Vll.JANLIEVA, Via¡;e /iterario a las J¡;/esias de !!spaña, vol.H, document de l'apèndix Xll , con
servat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, 236-237; LtNA<òE, Los ori¡;enes, I. 275-277; 11, 498-499, i Ill , 

35; i M1 1NDO, fi monachesimo, 101-102. 
49. AllADAL, Catalunya carolíngia, li , !!Is diplomes camlin¡;is, Barcelona 1926-1952, 72, i 

ANTONI PA LJ J.I, FI Real Monasterio de Sem Pedro de las Puellas de Barcelona, Barcelona 1945, 
Apèndix li, 183-187. 

50. Vegeu respectivament V11.1.ANL:J·:VA, Via¡;e litercirio, XII , 26-30, i doc.VIII , p.223-225; 
L! NACE, Ill, 169 i 197; i l'LAIJEVALI., !!Is nwnestir.; cota/ans, 180-181. 
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cl) Passo ara a estudiar un fenomen religiós clarament diferent, el dels 
canonges regulars i la seva història a casa nostra. En tenim la prehistòria en 
sant Eusebi cie Vercelli, el veritable fundador cie la vicia canonical a Occident, 
en fundar a la seva catedral el 363 el primer monestir cie clergues. Més 
importància històrica, però, tindrà sant Agustí cl'Hipona, el qual essent bisbe 
d'aquesta seu des del 396, hi estableix a la mateixa domus episcopi un 
monasterium clericorum. Fundats en la seva regla, hi trobaran origen els 
canonges regulars clins la vicia cie l'Església 51. 

"La investigación sobre la "vida canonical" [. . .) se presenta'', diu el pare 
Jesús Alvarez, claretià, "extremadamente difícil como lo demuestra el amplio 
cuestíonarío elaborada para la preparación cie la Semana cie Estuclios cie La 
Mendola (Italia), celebrada en setiembre de 1959, que ha significada el relan
za-miento cie la investigacióh histórica sobre los Canónigos Regulares". De 
fet, sols després cie la regla cie sant Croclegang cie Metz (mort el 766), el qual 
l'establí per a la seva catedral l'any 754, i més encara, després cie la regla 
aquisgranesa, estable1ta com a institutio canonicorum el 816, restaran ben 
delimitats en endavant els estils cie vicia dels canonges i dels monjos52. Tot i 
que uns i altres portaven una vicia molt semblant,cliferien essencialment, en 
l'aspecte jurídic. Eren clergues regulars, sacerdots o no, que vivien en comú, i 
amb vots regulars, sota una regla o cànon, paraula cie la qual es deriva el 
nom amb què són coneguts un clergue regular, canonicus -canonge-, i la 
seva casa, canonica -canònica també en català-, o encara col.legiata regular, 
per tal com formaven comunitat o collegium-, fins a la secularització, impo
sada en 1592 pel papa Climent VIII a instàncies cie Felip II , quan l'institut era 
en obe1ta decadència, cie manera que les canòniques regulars (en són umca 
excepció els canonges regulars pre-monstratencs, que duraran fins al 1835) 
es convertiren en col.legiates seculars o simples parròquies53. 

De fet, ens diu Placlevall, "cada seu catalana va comptar, almenys des de 
la restauració feta després cie recuperar el país dels àrabs, amb una comunitat 
cie canonges o una canònica , que es regien per una regla dita aquisgranesa, 
perquè fou promulgada per Lluís el Pietós i Benet cl 'Aniana e n el Concili 
cl 'Aquisgrà l'any 816"54. 

Tenim així les de la Seu d 'Urgell, any 826; Barcelona, 878; Girona, 882; 
Elna, 898, i més tard, Roda d 'Isàvena. 957, i Vic. e l mateix any; i Lleida, 
114955. 

51. Ci i. DrnEl~E, a11. Chanoines, dins: DHGr.: 12 0953). col. 357. 
52. Cf. aquí, DEIH'li\I·:, Chwmines. col. 355-356: J Est •s Al.VAl·ll'Z GCJ,\·ll' I., Historia de la v ida reli-

giosa. li, Madrid 1989. 22-23 i 27: i (joA:-: llADA). CCllal<inia religiosa. 34. 
53. l'l.Alll'VAL.I ., Histriria de /"faglésia a Catalunya. 'i9 i 61. 
54. P1.Alll'V .... :.1.. Histr!ria, 59. 
55. Segueixo les datacions de Catalr!11ia religiosa, 105. 
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Al llarg, però, dels segles X i XI, "es varen crear altres canòniques, segons 
el model de les catedralícies, en diferents punts del país". És el cas d'impor
tants casals, com ara les abadies de Sant Feliu de Girona, en data que desco
neixem, però indubtablement molt antiga; Santa Maria de Solsona, futura seu 
episcopal, 913; Santa Maria de Manresa, amb aptiga comunitat de preveres, 
restaurada sembla en 1020; i també Sant Genís i Sant Miquel de Besalú, 977; 
Sant Vicenç de Cardona, 981; Sant Joan de les Abadesses, 1017, o Sant Pere 
d'Àger, 1048. És molt interessant la hipòtesi formulada per Pladevall d'una 
vida comunitària d'un petit nombre de clergues amb càrrec pastoral en certes 
cases, que, pel fet de la semblança de vida, eren anomenades monestirs. Això 
explicaria el cas, p.e., de Sant Llorenç de Morunys, 910, "que en un principi té 
com a abats rectors de parroquials veïnes"; de Sant Pere de Graudescales, 913, 
"que el 960 consta com a canònica regida per un abat". I podem citar igual
ment, Santa Maria de Talló, ja possiblement des del 813, i Sant Pere de Ger, a 
la Cerdanya com l'anterior, 965; Sant Joan de Montdarn, a Vives i Serrateix, 
Berguedà, depenent de Sant Joan de les Abadesses, des del 922 (petit mones
tir segurament abans, des del 899); Santa Maria de Lluçà, Osona, i Sant Jaume 
de Frontanyà, Berguedà, que encapçalaven extenses demarcacions parro
quials, del 922; Sant Maria de Lillet, Berguedà també, del 933; o Sant Pere de 
Vilamajor, Vallès Oriental, 960. Casos curiosos encara són els de petits mones
tirs que, en passar sota l'influx episcopal o de canòniques importants, com la 
d'Àger, es convertirien en canòniques també, així Senterada, d'ençà del 1042; 
o Sant Vicenç d'Oveix, a Surp, Pallars Sobirà, en 1060; o encara Santa Maria 
de Lavaix, canònica de 1103 a 1223, quan es convertí en abadia cistercenca56. 

Desgraciadament, la vida portada en aquestes cases no era prou estricta: 
els canonges posseïen en molts casos béns particulars i vivien sovint en casa 
pròpia. Així les coses, sorgeix un moviment reformador, quan en 1040, es 
crea a Sant Ruf d'Avinyó, a la Provença, una comunitat canonical que vol viu
re una vida més austera segons la regla de sant Agustí. D'aquí sorgiran (el 
moviment serà potenciat particularment sota Urbà II,1088-1099) les canòni
ques agustinianes o del moviment canonical de Sant Ruf. Tenim a Catalunya, 
p .e ., dins el mateix cases com ara Sant Genís de Bellera, a Sarroca de Bellera, 
Pallars Sobirà, 1053, o Santa Maria de Meià, a la Noguera, 1067. I, influenciats 
per aquest moviment, se'n produeixen ara d'altres, a Catalunya, en el mateix 
sentit, com l'encapçalat pel prevere Pere Rigalt, qui erigeix una important aba
dia canonical prop de Figueres, a Santa Maria de Vilabertran, 1069, que ens 
consta que cap al 1080 seguia ja la regla agustiniana. Ell mateix estendria la 

56 Vegeu aquí, ultra i'LADEVAJ.L, ihidem, i Catal<lnia religiosa, /oc.cit ., ANTONI 1'1.ADi;VALL, HL' 
monestirs catalans, 52 i 54. 
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reforma a altres cases, com Santa Maria de Lledó , 1089, també a l'Alt 
Empordà, o Santa Maria del Camp, Paçà, Rosselló, 1090, o àdhuc Sant Joan 
de les Abadesses , que regiria un temps ell mateix, 1086. I paral.lelament feia 
el mateix el gran bisbe vigatà Berenguer Sunifred (o Sunyer) de Lluçà 
(1078-1099), en fundar amb bon nombre de clergues l'abadia de Santa Maria 
de l'Estany, Moianès, 1084, veritable centre de reforma. Exerciria aquest paper 
cabdal a la seu de Manresa, 1095, i bastiria encara diversos priorats, com Sant 
Celoni, 1088; Sant Pere dels Arquells, a la Segarra, 1100; Sant Salvador 
d 'Arraona-Sabadell, ja molt posteriorment, 1185, etc., i "encarrila" la reforma 
de Lluçà, 1192. 

Les catedrals de Tortosa , 1152, i Tarragona, 1154, o l'abadia de Santa 
Maria la Real cie Perpinyà , molt més tard, 1381, posseeixen comunitats cano
nicals agustinianes també; i els canonges cie Sant Ruf reben l'església de Santa 
Maria cie Besalú en 1086, i "entren de ple al país a partir" d'aquesta data, en 
ser "nomenat bisbe cie Barcelona el canonge avinyonès Bertran", 1086-1095. 
Del 1090 és la canònica cie Sant Ruf a Sant Adrià cie Besòs, on es formarà sant 
Oleguer, futur abat de Sant Ruf d'Avinyó, bisbe cie Barcelona, 1114-1137 , i 
des del 1117 arquebisbe de Tarragona. El priorat de Sant Ruf es traslladà ja, 
però, en 1112 a Santa Maria i Sant Pere d'Egara-Terrassa. La comunitat de 
Roda d'Isàvena, ja reformada des del 1092, es traslladà en 1168 a la catedral 
de Lleida, i ja abans havia creat un priorat de Sant Ruf a la ciutat del Segre, 
1152. D 'aquesta manera , a finals del segle XII es comptaven arreu de 
Catalunya una seixantena de cases de canonges regulars agustinians57. 
Comença després una oberta decadència , pràcticament total a mitjan segle 
XIV, decadència que pressagia la supressió posterior. 

4. MONJOS i CANONGES REGUIARS BIANCS. ORDES MILITARS 

Sabut és, com sant Benet estableix en la seva regla , capítol 55, 7, en parlar 
"del vestit i calçat dels monjos", que aquests "no es preocupin del color i tos
quedat d 'aquestes coses, sinó que acceptin les que puguin trobar-se a la 
regió on viuen, o bé" -subratllem-ho-"el que hom pugui comprar més barat" 
-quod vilius comparari possit-. l molt sàviament i prudent, e l pare Odiló 
Cunill de Montserrat pogué comentar fa anys, que "el color de l'hàbit monàs
tic, al qual :;ant Benet no concedeix cap irnpo11ància, i amb tot ha estat objec
te de moltes i apassionades discussions, era probablement en general el de la 

57. P1ADEVA l.I ., Hist<lria, 59-61; i més extensament , fi,· monestirs catalans. 55-59; i Catalònia 
religiosa, 105-107. Segueixo les datacions dels Episcopologis que porta en Apèndix el mateix 
Pladevall , primera obra aquí <::itada. 
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llana sense tenyir, és a dir, gris. Els monjos tardaren encara molt de temps a 
adoptar el color negre" -pràcticament entre e ls benedictins a partir de Cluny
"posat que aquest era considerat com a color de luxe: tant és així, que sant 
Cesari (Regula ad virgines, 44 i 55)el prohibia a les seves religioses"58. 

Doncs bé, la reforma dels cistercencs, que tendeix en general a una més 
gran austeritat, com tota la gran floració d 'instituts monàstics reformadors sor
gits a l'Europa occidental particularment en els segles XI i XJI59, en reacció 
especialment enfront de Cluny, els més impo1tants i influents entre els monjos 
"negres" llavors, adopta, almenys a partir del segon dels seus abats fundadors, 
sant Alberic (1099-1108), el color natural de la llana sense tenyir, grisós o gro
guenc, per a l'hàbit dels seus monjos. I és notable que, no sols el primer dels 
esmentats moviments cie reforma, els camalclolencs de sant Romuald i sant 
Pere Damià, o més tard els olivetans, sinó un institut medieval que no és 
benedictí en absolut, els ca1toixans, i àdhuc una congregació benedictina sen
se pi-etensions de reforma, com la de Chalais, havien adoptat igualment el 
color blanc60. 

a) La Cartoixa 
En efecte, un impo1tant moviment reformador del monacat, que no té res a 

veure ni espiritualment ni, menys encara, jurídicament, amb el benedictinis
me, és el nou orde creat a darreries del segle XI per sant Bru cie Colònia, cie 
la família dels Hartenfaust (vers 1035-1101). En 1048 obté una canongia a 
Sankt Kunibert, i és ordenat prevere en 1055 probablement. Ensenyà a l'esco
la catedral cie Reims, d'on fou rector cie 1057 a 1075. En foren deixebles e l 
seu futur gran protector, el bisbe sant Hug cie Chateauneuf o cie Grénoble, i el 
papa Urbà II (Ocló de Chatillon). Fou sens dubte determinant per a l'abandó 
del món pel sant la desagradable contesa amb el bisbe simoníac Manassès, 
deposat finalment en 1080, que el tingué uns anys separat cie Reims. Bru es 
retirà llavors per un temps a b soledat cie Sèche- Fontaine, cedida per sant 
Robert, llavors encara abat de Molesrne i futur fundador cie Cister. Desitjós, 
però, d'una soledat encara més gran, amb e ls canonges cie Sant Ruf cie 
Valence Lancluí, Esteve cie Bourg i Esteve cie Die, i Hug "el Capellà'', marxà a 
Grénoble, on el ja citat sant Hug li · concedí el lloc de la Chartreuse, als Alps 
de l Delfinat, 24 quilòmetres al NE d'aquella seu. Allí comença cie fet en 1078 

58. En San Benilo. Su Vida y s11 Regla. BAC 115, Madrid 1954,ediciéi prepar:ida pels monjos 
de Montserrat. p.599 i comentari corresponent al verset 7. 

59. En faig un estudi particularitzat en MAsouvrn, Hist1iria del mrmaqu.isme cristià, II, 
Montserr~lt 1980. cap.Xlll, His nous Ordes nwnústics medie11a/.ç, 76-140. 

60. Sobre aixè> ,IEA1\-BAl"l1STE VAi\ DAM,\11', Les tmisfondateu.r.; de Cfteau:x, Chambarand 1960, 
85, el qual cita lJHSMEH l11•1u.1rnE. La Omgrégation hénédictine de Chctla(\: ·Hevue Bénédictine• 31 
(1914-1918) 402. 
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el monestir de la Grande Chartreuse, bressol de l'Orde cartoixà. 
No se'n pot dir, però, pròpiament el fundador del seu orde, posat que va 

romandre a la primera cartoixa només fins en 1090. Cridat a Roma per Urbà 
Il, funda la cartoixa de San Ciriaco alie Terme Cia futura Santa Maria dels 
Àngels, magníficament bastida per Miquel Àngel), d 'on es traslladà encara al 
desert de La Torre, prop Squillace, on funda una altra cartoixa, 1094, la de 
Santa Maria, a la qual s'unirà en 1099 la de Sant Esteve. 

Les seves converses amb Landuí, el segon prior cie la Cartoixa, formen el 
"testament de sant Bru", la substància mateixa de les Consuetudines, compi
lades pel cinquè prior Guigó, any 1127:Governant la Cartoixa sant Antelm, se 
li uneixen en 1142 5 petits monestirs del Delfinat, formant per primera vega
da capítol general, que en 1163 hom determinà que es reunís cada any, cosa 
que ratificà Alexandre Ill, que constitueix la cartoixa en orde en 116461. 

Pel que fa al nostre país , Josep de Vallès situa l'any 1163 la fundació de 
Scala Dei, la divuitena fundació de l'Orde, a la qual s'incorporà formalment 
eri 1167. Aquesta casa, prop la Morera cie Montsant, clonarà origen a la 
comarca del Priorat. És la primera cartoixa cie la Península, que donarà origen 
pràcticamenta totes les altres62. D'ella sorgirien la de Sant Pol de Mar, 
Maresme, 1265, donació del canonge Guillem de Montgrí, petit monestir exis
tent ja des del 968, donat a Lérins en 1068 per Ramon Berenguer I; i la de 
Sant Jaume cie Vallparadís, Terrassa, Vallès Occidental, 1345, que donarien 
origen ambdues, després de diversos esdeveniments, a l'única encara exis
tent, la de Santa Maria cie Montalegre, Tiana, Maresme, 1415. Una existència 
escadussera tindria la cartoixa d 'Araceli, Butsènit, Segrià, que duraria sols del 
1568 al 1590. 

Ja del nostre temps és l'única casa femenina de l'orde, la de Benifassà, 
establerta en l'antiga abadia cistercenca masculina filla de Poblet, al Baix 
Maestrat, Castelló, País Valencià, en 196763. 

61. Vegeu pe r al sant les biografies de P. D1·: FA HC:ONNl'T, Bntno (Saint), dins: DHGH 10 
(1938), col. 951-954: i MAHC:O A . CAi.AllHl~~I' , B runo, JlS 3 (1963), col. 561- 569. L'o bra de Guigó es 
troba a !'L 153, col. 631-760, i un desenvolupament doctrinal a INNOCENT LE MASSON, DL,c1p/ina 
Ordinis Cai1usiensL\ Mo ntreuil 1893. Pe r a la histò ria cartoixana , cf. Li' Ü ll iTl'l 'l.X, Anna/es en 8 
volums, Montreuil 1865- 1891 i, més mode rnament, l'obra d 'un anò nim cartoixà , Certusini, a pa1tat 

IV. Governo i apartat V, Storia, f)JJ> 2 0 975), col. 796-797 i 797-799. 
62. JosJ' l'I 1 DE VAJ.U·:s. Primer lnstiluto de la Saf.irada Relif.ii<ín de la Cartuxa, Barcelo na 1792, 

2• ed .; com també li.Dl'FONso GoM1·:z. Ltz Cart1~¡a en r~'i}Jaña: ·Studia Monastie<1" 4 (1962) 139- 175, i 
més bre ument , l'art . Cartujos. DH F:H 12 (1972) 367- 368. 

63. Vege u aquí, ultra la bibliografia esme ntada a la no ta ante rior, LI NAta', Hl M onacato, 
101-103: J. T1u'Nc.JIS, La propietat territorial de Scola Dei dels in ic is a 1300, dins: I Col.loqui 
dhistiitia del monaquisme català. Santes Creus 1966, Santes Cre us 1969, 263-270; i en ge ne ral 
les dades de JEs11s A1.vA1n:z, Histot"ia de la l!ida relig iosa, li. Madrid 1989. 146; i Catalònia 

relig iosa, 103 i 104. 
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El tret més original de la Cartoixa és que no segueix la regla de sant 
Benet."Bru representa la primera font autònoma respecte a ella" (s'entén a 
l'Occident medieval), i "enfront del cenobitisme benedictí, desitja quelcom de 
fonamentalment divers: la soledat eremítica64, ni que sigui viscuda, ben origi
nalment, en comunitat. 

h) Cister 
Al contrari de l'experiment cartoixà, el cistercenc se situa de ple dins la tra

dició benedictina (són, si no els únics, sí els més importants entre els "bene
dictins blancs"), en la intenció i en la realització del seu ideal, que no és sinó 
viure, sense concessions, secundum rectitudinem Reguiae65. 

Com un altre Antoni, sant Robert de Molesme (1028 o 1029-1111), el pri
mer dels Pares de Cister, se'ns presenta perseverant, santament tossut en la 
recerca d'aquest ideal de fidelitat a la regla que havia professat. Natural de la 
Champagne, i de la noble família de Maligny, entrà de només 15 anys al 
monestir de Moutier-la-Celle, prop de Troyes, d'on esdevé prior cap al 1050. 
És elegit abat de Saint Michel de Tonerre en 1069. Descontent del tenor de 
vida dels seus monjos, se n'apa1ta i toma al seu monestir de professió, i vers 
en 1071 o 1072 s'epcarrega de la filial de Saint Ayoul--en-Provins. En 1074 
transforma la !aura de Collan en monestir cenobític, que es trasllada finalment 
a l'alodi cobert de bosc del que serà el gran monestir de Molesme, 20 de 
desembre de 1075. Superades a partir del 1083 moltes dificultats i una gran 
pobresa, el monestir experimenta una ràpida expansió.El 1098 (la data preci
sament en què se'n separarà el seu abat i fundador, amb els monjos que amb 
ell fundaran Cister) compta ja amb 35 priorats, dels 65 que arribarà a comptar, 
com a cap d'una veritable congregació monàstica,i el duc de Borgonya hi 
celebra diverses corts feudals. "Com fos", diu la Vita Roberti,"que comences
sin a abundar en les coses temporals, començaren a buidar-se de les espiri
tuals". Això determina que Robert se n'aparti cap al 1090 per a regir un temps 
una comunitat d 'ermitans (una "!aura" doncs) establerta a Riel-les-Eaux. No 
tingué èxit un intent cie reforma encapçalat sembla pels dos principals 
col.laboraclors de l'abat i futurs successors seus a Cister, Alberic, el seu prior, i 
Esteve Harcling, i el 21 de març de 1098, Robe1t i 21 monjos més su1ten de 
Molesme i funden en un lloc aspre i apartat el novum monasterium, al bosc 
de Clteaux (en llatí Cistercium, cie "cis tertium lapidem milliarium", a la part 

64. A1.rnrno Lop¡.:z AMAT, l·l seguimientu radical de Cristo. f~1·hozo hist1írico de la Vida consa
grada, i , Madrid 1987, 150, qui cita l'anònim cartoixà Maestro Bnmo, padre de monjes, BAC 413, 
Madrid 1980, 100. 

65. Crec haver-ho provat en Al.l'.JAND110 MAso1.1v1-:n, Secundum rectitudinem Regulae. La inter
pretaci<ín cisterciense de la Regla, en Hacia una relectura de la Regla de san Benito: ·Studia 
Silensia· 6, Silos 1980, 395-405. 
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d'aquí de la tercera pedra o fita mil.liària, probablement), 20 quilòmetres al 
sud de Dijon, diòcesi de Chalon-sur-Saóne, a la Borgonya. Tot i que han 
rebutl'oportuna autorització de l'arquebisbe de Lió Hug de Die, legat pontifi
ci, les intrigues dels monjos molesmencs obtindran que Robert sigui obligat a 
deixar Cister per a tornar a Molesme pel sínode de Port-d'Anselle, juny del 
1099. Heròicament obedient, renuncia al seu ideal, i morirà a Molesme el 17 
d'abril de 1111. 
El substitueix com a abat de Cister el seu segon, Alberic, a qui toca de viure 
els anys més difícils de la fundació i la tristesa de la manca de vocacions. 
Obté diverses importants donacions de terres, i consagra l'església del mones
tir en el seu definitiu emplaçament el 16 de novembre de 1106. Li devem, 
sembla, l'adopció de l'hàbit blanc, i l obtenció sobretot del privilegi d 'exemp
ció, l'anomenat Privilegium Romanum, que posa el monestir sota la imme
diata protecció pontifícia, de part del papa Pasqual li, per la butlla 
"Desiderium quod", de 14 de les kalendes de novembre, indicció octava, any 
1100 de l'Encarnació del Senyor(= 19 d'octubre de 1100). Morirà, però, ben 
aviat, abans i tot que el seu predecessor, el 26 de gener de 1108. I ve rere 
d 'ell el tercer dels fundadors , l'anglès sant Esteve Harding, el veritable funda
dor del primer orde en la història de l'Església. Li devem una acurada recen
sió de la Bíblia, el criteri de la qual fixa en el Monitum de 1109. Ens consta 
igualment, que cercà els millors llibres litúrgics (assenyaladament l'Antifonari 
de Metz), i vers 1112, en un segon Monitum, determina que hom segueixi 
per als himnes (els "ambrosians") el manuscrit que ell mateix féu copiar a 
Milà. Ja poc abans, hom havia acabat en el scriptorium del monestir la 
còpia de les "Moralia in Job" de sant Gregori el Gran. I en aquest mateix perí
ode, hom hi edita igualment la que ha estat anomenada "Bíblia de sant 
Esteve", amb bellíssimes miniatures, exemptes encara del purisme que impo
sarà temps a venir sant Bernat en l'art cistercenc. La seva obra més important, 
però, com a pare de monjos, és sens dubte la "Ca1ta caritatis". La seva recen
sió anomenada prior fou probablement el text presentat en 1119 a l'aprova
ció del papa Calixte II (redescoberta per monsenyor Turk a la universitat de 
Lubliana, el pare Bernat Morgades de Poblet n'edità un text també de l'antic 
Arxiu pobletà). Aviat s'imposarà, però, una recensió més tardana i extensa, la 
posterior. Aquest codi jurídic cistercenc, quan ja havien arribat les primeres 
vocacions i hom havia començat a fundar, és el veritable text constitucional 
de l'orde naixent. Aquests són els trets fonamentals de dita Constitució: 
l i cada casa ha de gaudir d 'autonomia pròpia, és un monestir doncs sui iuris; 
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2/ en seguiment del principi de subsidiaritat, cada abadia mare ha d'exercir 
sobre les cases filials la visita regular cada any; 
3/ l'única instància suprema de l'orde és el capítol general, presidit per l'abat 
de. Cister, com a primus inter pares, i del qual són membres nats tots els 
abats dels monestirs cistercencs. Es reuneix cada any també, i fa la unitat de 
l'Orde. 
4/, finalment, l'abat de Cister, que no és més que els altres, té en raó de 
l'especial dignitat de què gaudeix com a successor dels fundadors de Cister, 
atribucions especials d'ordre administratiu i executiu, com a president nat del 
capítol general i cap del Definitori (després Sínode) de l'orde, que encapçala 
en els períodes intercapitulars, gestió de la qual donarà compte al mateix 
capítol. 

A més del propi Cister, les seves 4 primeres filials: La Ferté, 1113; 
Pontigny, 1114; Clairvaux-Claravall (la fundació de sant Bernat, sens dubte la 
personalitat més important de l'orde,que omple per si sol tot el segle XII) i 
Morimond, ambdues de 1115, constituiran les cinc línies a les quals pertanyen 
en endavant totes les cases cistercenques. Esdevingut cec, sant Esteve renun
ciarà a l'abadiat pel setembre de 1133, i mor el 28 de març de 113466. 

Vull ara subratllar tres importants realitats cistercenques, que exerciran, i 
molt especialment en els dos primers segles de la seva existència, un paper 
important a Europa: la institució dels germans conversos, germans llecs o fra
tres barbati, no creada (que ho fou pràcticament per Vallombrosa, a Itàlia, 
on la conegué probablement sant Esteve, segons Lekai), però sí potenciada 
per Cister; la granja, com a unitat econòmico-administrativa de producció 
agrària (conreu de la terra , ramaderia intensiva i extensiva, i indústria de 
transformació: vi, llana, 11101ins de gra o drapers .. . ), regida generalment per un 
germà convers, que dóna comptes anyalment a l'ecònom del monestir; i quel
com de molt diferent: l'art cistercenc, l'art de transició entre el romànic i el 
gòtic o, si voleu, l'art gòtic primitiu (primer gòtic), que els cistercencs exporta
ran arreu d'Europa al ritme de les seves fundacions, altres tants testimonis de 
l'anomenada amb encert "arquitectura pura", quasi sense cap ornament, tal 
com volia sant Bernat67. 

Dit això, resulta fàcil d'entendre el perquè de l'arribada i cie l'èxit especta
cular assolit a casa nostra per Cister, ja abans de la mon cie sant Bernat (20 
d'agost de 1153), quan l'orde comptava, nogensmenys, amb un total de 343 

66. Cf. per a tot aixc'> el meu article Al.l '.JA NIJIHJ MASO l.I VEI{ , Roherto, Alherico y r.:~tehan 
Hurding· los origenes de Cister. ·Studia Monastica• 26 (1984) 275-307, amb la documentació i 
bibliografia esmentades. Per a una història general cie l'Orde , vegeu Lrnils J. LEKAI , Los 
Cistercienses. Idealesy realidad, Barcelona 1987. 

67. Em remeto aquí al que diu Ll'KAI , op. cit., en parlar de vida i cultura cistercenca, capítols 
19 (A11) , 20 (Economia) i 21 (Els germans conversos), 341-448. 
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abadies, de les quals 65 havien estat fundades per ell mateix i eren fins 162 
les que pertanyien a la seva línia, seguida, en nombre minvant, per 
Morimond, per Cister mateix, per Pontigny, i per La Fe11é6H. 

Els cistercencs s'estenen ràpidament arreu d 'Europa, d'Escandinàvia a 
Sicília, i de Portugal a Polònia , i àdhuc fora, a Terra Santa. També la 
Península, el finis terrae, al sud--0est d 'Europa, experimenta el fet cister
cenc. I això és veritat, especialment, a Catalunya, i sobretot a la Catalunya 
Nova. En efecte, Cister (deixo cie banda aquí els nombrosos casos d'afilia
cions de cases benedictines, corrent a Galícia i Lleó, i cas també del monestir 
navarrès cie Leyre, i dels dos petits casals catalans de Lavaix, i de la jau, 
Conflent, Catalunya Nord) s'estén tot al llarg de la Meseta Nord (Duero), al 
voltant de !'Ebre, i pel que fa a Catalunya, al sud i a ponent de la línia 
Llobregat-Cardener, pràcticament fins al Tajo, l'altura del qual sobrepassaran 
només, als Països Catalans, Valldigna i Sant Bernat de Rascanya o de l'Horta, i 
més tardanament San Isidoro cie Sevilla, segle XIV, i Monte-Sión, Toledo, 
segle XV (el cas es produirà, en canvi, tot sovint pel que fa a les monges). 

Sens dubte, penso, la raó fonamental per a cridar ara els cistercencs és 
que es tractava de colonitzar i repoblar unes terres acabades cie reconquerir 
dels sarraïns: data cie 1148 la presa cie Tortosa, i cie 1149 la de Lleida, cie 
manera que només restava a Catalunya el petit reducte de Siurana, que cauria 
en 1154. I Ramon Berenguer IV, que havia fundat, com a marquès que era de 
la Provença, el petit monestir del Toronet (que resta amb Silvacana i Senanca, 
"les trois soeurs provençales", el més pur exemple de l'art cistercenc), conei
xia prou el nou orde, destacat precisament en el conreu dels camps i l'aprofi
tament agrari. L'estabilitat monàstica, i el sistema cistercenc de granges com a 
unitats cie producció agrària entorn dels monestirs , fóra ideal per a afavorir 
l'assentament de noves poblacions en les terresacabades de recuperar per al 
comtat cie Barcelona. Això, i l'empenta i el vigor típics d 'una institució nai
xent, n'haurien determinat l'elecció. 

Avui posseïm en còpia prou fefaent, que és a la Biblioteca Nacional cie 
París, el document fundacional de Poblet (que ve a sancionar definitivament 
l'inacabable plet amb Santes Creus), carta de donació que fa el comte a l'abat 
Sanç de Fontfreda (prop Narbona, al vessant nord de les Corberes), de l'Hort 
cie Poblet (Conca de Barberà), amb data 18 de gener de 1150. I ben proba
blement, els monjos són ja al monestir quan els Cardona fan a Poblet la 

68. Vegeu la meva conferència inèdita Hl amhito cisterciense. r~~pacio y tiempo en la mentali
dad y la ohra de los primeroscistercienses, Lleó, desembre de 1988, on prenc les dades de M1Gt1E1. 

A. LADEHO Qiil'SADA , Historia Uniuersal, li. Hdad Media, narcelona 1987, 495, que corregeixo 
d'acord amb LEOPOLD .JA NAl lSCI ll'K , OriRinum Oisterciensium tomus l (únic editat , de fet, Viena 
1877). I cf. igualment L1:KAJ , op. cit. , cap. IV. Sant Bernat i /'expansi<í, 47-67. 
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famosa donació perpètua de sal ("fratribus Deum timentibus qui ibi modo" 
-ara- "habitant"), 6 de maig de 1151. Segueix, 18 d'agost de 1151, una segona 
carta de donació del comte sobirà, fins ara tinguda per únic document funda
cional autèntic, on es precisen les afrontacions del monestir. Del 30 de 
novembre de 1152 és la butlla de confirmació d'Eugeni Ill, essent abat de 
Poblet VidaÍ de Fontfreda (que tornarà com a abat després al seu monestir 
d 'origen , deixant a Poblet com a successor Guerau), i segueix encara deu 
anys més tard una altra carta d'Alexandre III, amb força detalls d'interès , 
essent ja abat de Poblet Esteve de Sant Martí (1160-1165, al qual anomena 
Altisent Esteve l, després bisbe d'Osca, 1165-1186). 

El segon gran casal cistercenc català, a una trentena de quilòt'netres de 
Poblet, és el monestir de Santes Creus. Fundat a iniciativa dels Montcada i en 
terres que els pertanyien, a Valldaura de Cerdanyola (Vallès Occidental), pri
mer i breu emplaçament, 4 de desembre de 1150, amb monjos de la Gran 
Selva (diòcesi de Tolosa del Llenguadoc), d'on passà en 1153 a l'Espluga 
d'Ancosa, prop de la Llacuna (Anoia), i per fi a Santes Creus, Aiguamúrcia, a 
la riba del Gaià (Alt Camp), 1158-1169. 

Escassa importància revestiren en canvi els altres monestirs de monjos 
blancs a casa nostra: Lavaix, antic monestir pirinenc junt al riu 
Noguera-Pallaresa, afillat en 1224 pel monestir de Bonnefont, línia de 
Morimond, avui sebollit per les aigües de l'embassament d'Escales; i Escarp, 
prop de la confluència del Cinca amb el Segre, i no lluny de la d'aquest amb 
l'Ebre, fundació directa de Cister, del 1213. 

Cal comptar també, però, a la Catalunya Nord amb dues petites cases més: 
Vallbona del Camp, Argelers , Vallespir, fundació, com Poblet, de Fontfreda, i 
línia per tant, com els dos grans monestirs de la Catalunya Nova, de Claravall, 
1242; i La Jau , Mosset, al Conflent, afillada en 1162 per l'abadia llenguadocia
na d 'Ardorell, línia de Pontigny. 

De molt curta vida són encara dos petits monestirs, Santa Fe, o Fontclara, a 
Alcolea de Cinca (Baix Cinca), documentat de 1223 a 1341; i Valldaura . 
d'Olvan (Berguedà), priorat només de 1231 a 1237, quan es converteix en 
monestir femení. 

Fundació de Poblet seran: Piedra, Aragó, 1194; Benifassà, Maestrat, 1235; i 
La Real de Mallorca, 1236. Cal afegir encara el priorat de Sant Vicent de la 
Roqueta, llavors extramurs de València, 1238. Priorats pobletans seran també 
el de Natzaret, casa procura del monestir a la ciutat de Barcelona, 1311; i el 
de Santa Maria del Tallat, santuari marià a la carena de la muntanya que sepa-
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ra la Conca de l'Urgell i la Segarra, des de 1509. Seran també més tard prio
rats pobletans antics monestirs femenins, com ara Sant Pau de Manresa, 1472; 
les Franqueses de Balaguer, 1474; i Sant Joan de Berga, ja cies de 1461. 

Santes Creus funda Valldigna, Tavernes (València), en 1279(que fundà al 
seu torn Sant Bernat de l'Horta o de Rascanya , 1381); i Altofonte, prop 
Palerm, Sicília, 1307. Hi sumarà encara en 1567 el priorat rossellonès de 
l'Eula, prop Perpinyà (abans, des cie 1360, abadia femenina). I, a Ja Franja de 
Ponent, posseirà Escarp, en fi, el priorat de Santa Susanna, Maella 
(Saragossa), que li donà Jaume I, i que des de finals del segle XVIII fins al 
1845 allotjarà la comunitat "errant" dels primers monjos trapencs espanyoJs69. 

Important i nombrosa és també Ja implantació cistercenca femenina a 
Catalunya. 

Com veurem, la seva història és prou complicada. 
El monestir cistercenc femení més antic sembla ser el de Valldemaria, a 

Maçanet de la Selva (la Selva, Girona), on fou fundat en 1158 o 1159, per 
l'abadia occitana de Nonenque. No tingué mai molta vitalitat, com a simple 
priorat, que passa ja en 1169 a dependre de la seva fundació de Sant Feliu, 
després Santa Maria, de Cadins, a Cabanes (Alt Empordà, Girona també), com 
consta de butlla d 'Alexandre III de 25 de maig d'aqueix any. Poc després, hi 
consta com a abadessa la priora Ermessencla. Cadins passà en 1492 (en 
aquesta data deixa definitivament d'existir la seva casa mare) al Mercadal de 
Girona, on continuà vivint la comunitat fins al 1936. Rere la guerra civil, 
ocupà "provisionalment" la comunitat un convent preexistent a Salt 
(1941-1980), per a arribar finalment al seu nou monestir cie Sant Medir (Sant 
Gregori, Gironès). 

L'origen de Vallbona (Urgell) és, per la seva banda, en una agrupació mix
ta d'ermitans entorn de la figura de Ramon de Vallbona. En 1157, Ramon 
Berenguer IV li donà e l lloc cie Cérvoles (actual Pobla de Cérvoles, 
Garrigues), perquè hi bastís un eremitori masculí. Ramon, però, es posà 

69. Vegeu l'extens treball sobre Cister a Catalunya , i sobre Poblet, Santes Creus i Vallbona, 
que he elaborat per a Catalunya Romónica, en volum encara no sortit a la llum. En general, cal 
veure per als diferents monestirs de la Península i també per a la seva localització, MAlln 
Coc:111:1u1., art . r:~paRne cisterc:ienne, DHGr: 15 0963), col. 944-969; MAI ;n Coc1 ll'llll. encara , A·tudes 
sur /e monachisme en faPaRne et au PorluRal, París- Lisboa 1966: particularment en els seus capí
tols I , Citeaux, 146- 156; i V. Jmplantation et localisation des ahhayes cisterciennes dans la 
Péninsule Jhérique, 323-376; Au•xANDHJ·: MAso1.1v1:11, Hisl<lria, li, cap. XIII, paràgraf 12. Les.funda
cions cistercenques a fapanya , 122-126; i Cutalclnia reliRiosa, 103. Acaba de sortir a la llum el 
Diplomatari de Santa Moria de Puhlet, ed. A<;11s11 A1.ns1-Nr, Poblet-Barcelona 1993. Els documents 
esmentats aquí són els nn.123, p.115- 116; 139, p .126-127; 140, p .127-128; 152, p .136-137; i 228, 
p . 186-187. 

459 



ALEXANDHE MASOLIVER 26 

d 'acord en 1171 amb Poblet, al qual cedeix el lloc, a canvi que se li construís 
cel.la i oratori a Vallbona. Poc després , però, els ermitans són ja a Poboleda, 
al sud del Montsant (Tarragona), mentre resten a Vallbona només les monges, 
presidides per Berenguera de Cervera. Ja en 1172 sembla haver arribat al 
monestir per a implantar-ne l'observança cie Cister Òria Ramírez, enviada de 
Tulebras (Ribera navarresa, primer monestir femení cistercenc de la península, 
i fill de Lum-Dieu, 1157). Almenys, però, fins al 1174, presideix encara la 
comunitat Beatriu, mentre Òria en serà abadessa per dues vegades 
(1176-1180 i 1181-1184). Arrel cie Trento, la comunitat trasllada els habitants 
del llogarret cie Montesquiu del seu domini senyorial entorn del monestir, 
constituint així l'actual municipi de Vallbona de les Monges. 

Tota la resta del monacat femení cistercenc sembla ser a casa nostra , com 
ha defensat amb versemblança Piquer, fill del gran cenobi cie Vallbona. 

Fills de Vallbona són, efectivament, els monestirs c;le: 
Vallverd (Tragó de Noguera, Lleida), des cie 1172 (comunitat mixta fins a 

1189). D'ell sortí, sembla, el mateix any la comunitat fundadora de Casbas 
(Santa María cie la Gloria, Casbas de Huesca, Somontano d 'Osca, encara exis
tent, bé que amb migrada comunitat). L'any 1452 rebé la comunitat de les 
Franqueses de Balaguer, i en 1474 és suprimit per l'orde, i els béns són trans
ferits a Poblet. 

El Pedrega! (Talladell, Urgell , Lleida), de 1176. Rep en 1589 monges cie 
Vallsanta, i en 1604 és unit a Sant Hilari de Lleida. 

Santa Maria del Montsant i Bonrepòs Cia Morera de Montsant, Priorat, 
Tarragona). En 1164 són a la primera casa ermitans del grup de Ramon de 
Vallbona, que es traslladen en 1202 a Bonrepòs . De 1203 a 1210 el monestir 
és habitat per una comunitat mixta. De 1210 finalment a 1215, s'ha transfor
mat en cenobi cistercenc cie monges , que es traslladen definitivament a 
Bonrepòs. Dissolta la comunitat en 1473, les monges tornen a la casa mare de 
Vallbona, mentre els béns se 'ls repatteixen Scala Dei i Santes Creus. 

Abans del 1186 sembla haver estat fundat a l'horta cie Balaguer (Noguera, 
Lleida) el monestir cie Les Franqueses. Les poques monges que hi restaven, 
passen en 1452 a Vallverd, i el monestir passa d 'aquesta data a 1700 a ser un 
priorat de Poblet. 

D'abans cie 1195 és la Bovera (Guimerà, Urgell, Lleida), que funda al seu 
torn Valldaura d 'Olvan (Berguedà), 1231. Les monges, però, es traslladaren 
entre 1237 i 1249 a la riba del riu Corb, a la Vallsanta, que en 1589 s'incorpora 
al Pedrega!. 
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Valldaura, per la seva banda, on sembla haver existit una comunitat feme
nina ("dé "beates" potser) cies del 1006, durarà fins al 1398, quan passà part 
de la comunitat a Montbenet i part a Valldaura cie Manresa. 

Filial Montbenet cie l'anterior, neix sota l'advocació cie Santa Maria 
Magdalena en 1298, als afores cie Berga, d'on es traslladà a l'església cie Sant 
Joan d'aquesta ciutat, fins a la seva extinció en 1461, quan el monestir passà a 
ser un priorat pobletà. Semblantment, es traslladaren un grup cie monges 
d'Olvan a Manresa en 1398 junt a la capella del Sant Esperit, cedida per 
Bartomeu Amargós. Extingida també aquesta comunitat, però, en 1461, passa
ren els seus béns a Poblet, que hi bastí el seu priorat cie Sant Pau. 

De 1203 és la casa de Sant Hilari, extramurs cie la ciutat cie Lleida. Rep en 
1604 les monges del Pedrega!. en 1646, hom enderroca el monestir per a bas
tir la muralla de la ciutat, i després cie moltes penalitats, la comunitat es tras
llada a El Patrocini (Tamarit de Llitera, Osca). Expulsades l'any 1836, es distri
buïren entre Vallbona i Casbas. 

Ens consta que ja en 1147 existia un lloc anomenat Vallclonzella a Santa 
Creu d'Olorcle (Vallvidrera, Barcelonès). El bisbe Berenguer de Palou II 
(1212-1241) imposà a les "beates" que hi vivien la reforma cistercenca en 
1237. Ja en 1263 passaren a viure extramurs de Barcelona, a la Creu Cobe1ta. 
Destruït el monestir en 1652, es traslladaren clins les muralles en el priorat 
pobletà de Natzaret (mentre els monjos traslladaven la seva casa a la Rambla, 
al costat del palau cie la Virreina) . Reduït a cendres quan la "Setmana 
Tràgica", 1909, passarien a poc, 1913, a l'actual monestir modernista. 

La darrera cie les fundacions cie Vallbona se situa al País valencià: és la de 
La Saiclia (Nostra Senyora de Gratia Dei, extramurs cie la ciutat, a la riba del 
Túria), fundada amb monges cie Vallbona per Teresa Gil de Vidaure, l'esposa 
secreta de Jaume I, en 1268. Destruït el monestir durant la guerra 
d'Independència, inauguraren les monges un monestir nou en 1879. 
Fundaren en 1927 el monestir cie Fons Salutis, a Algemesí. La Saiclia, nova
ment destruït durant la guerra civil , passà finalment a Benaguasil en 1967. Ja 
cies de 1954 pertany la comunitat a l'orde cistercenc de rEstreta Observança 
(trapencs)70. 

70. Vegeu aquí molt particularment l' il.lustratiu fullet obra de J. J. l'IQI 'Ell, Cata/11nya cister
cenca, Barcelona 1967; l'extens i docun1entat article Los 1nunasterlus fen1eninus cistercie11ses en 
fapmla, Sclwla Carilatis. 92 (juliol- desembre 19Hl ), p .66- 97. que narra la histèiria d 'aquests 
monestirs des de llur fundaciéi fins al concili de Trento; Al.l'XAl\DllE MAsouvrn, Hist<lrict, Ill, 

Montserrat 1981 , 224-227: i Calalrinia rel i!!, iusa, 104. Pe l que f:t als dos monestirs gironins de 
Validemaria i Cadins, cf. també ALEXAl\DllE MAsn1.1v1•11, F/s monestir.; /!,imnins. una hislclria cen

tenària: ,,Jkvista de Girona" 155 (novembre-<lesembre 1992) 52-59, en particular a p .53. 
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e) Prémontré. Els canonges regulars hlancs 
Són l'ordo novus, que ve a corregir les tares abundants que evidenciava 

fins llavors l'orde canonical , en plena decadència. 
Alemany com sant Bru és el seu fundador. Sant Norbert neix de la noble 

família dels senyors de Gennep (Holanda, prop de la frontera alemanya, al 
sud de Nimega), a Xanten (Alemanya, a la riba del Rin) , efüre 1082 i 1085. 
Jove sots-diaca, aconsegueix una prebenda en el capítol canonical cie Sankt 
Viktor. Capellà d 'Enric V, experimenta una profunda conversió en 1115, i és 
ordenat diaca i prevere.Es dedicà per un temps a la predicació ambulant, fins 
que el bisbe de Laon el cridà a reformar el seu capítol catedral. La manca de 
succés el decidí a emprendre un nou camí. El propi bisbe li donà al bosc de 
Coucy el lloc de Pratum monstratum-Prémontré, en 1121, on inicià amb uns 
quants companys la nova vicia canonical. Bé que amb algunes tasques d'apos
tolat extern, portaven realment vicia monàstica i la seva constitució s'inspira 
obertament en la cistercenca, i dels cistercencs prengué pràcticament el que 
seria el seu hàbit: túnica blanca i escapulari negre. Ja en 1126 rebé l'aprovació 
pontifícia del papa Honori Ill, que els denominava "canonges regulars de sant 
Agustí", per la regla del qual es regien, "segons la forma de vida cie l'església 
de Prémontré". En ser nomenat Norbert el mateix any arquebisbe cie 
Magdeburg (morirà en 1134), confia el nou orde al seu deixeble Hug des 
Fosses (morirà en 1164), que en serà el veritable organitzador, i experimentà 
un ràpid creixement. De caire centralitzat, i amb cases autònomes a la manera 
de Cister, presidides per un abat , es divideix en províncies, anomenades 
Circaria, que a la Península seran dues de diferents: la d'Hispània , i la que 
comprèn Catalunya, la de Gascunya. 

Un tal Esteve de Flabémont, a la Lorena, vingut a la Península, sembla, 
c0m a croat contra els sarraïns, és a l'origen cie la primera fundació catalana, 
la de Vallclara de Cabacés (Amicabescir, o millor Avincabacer, en el document 
de donació per pa1t de Ramon Berenguer IV), 25 d'abril de 1149, al Montsant. 
La fundació, però, regida a poc per un tal Frederic, tingué curta vida, perquè 
ja nou anys més tard deixaven els canonges el monestir, que passà al bisbe 
de To1tosa, amb uns clergues al seu servei, que només ens consten documen
talment els anys 1163 i 1167. 

La primera fundació estable tingué lloc en 1166 a Mont Malet, prop cie 
Vilanova de la Sal (Noguera), sota la protecció dels comtes d 'Urgell i entom 
d 'un ermità (antic canonge de Vallclara?), Joan d'Organyà: serà el monestir de 
Bellpuig el Vell. I pocs mesos després -és potser la mateixa comunitat- i ben 
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a prop, al lloc de Fonts Amenes es funda un altre monestir, col.locat sota la 
dependència de La Casedieu , diòcesi d'Auch, Occitània, la qual és dotada 
amb l'església de Sant Nicolau de Fondarella (Segrià), i amb el lloc de les 
Avellanes. És Bellpuig el Nou, traslladat a poc al que serà el monestir 
pre-mostratenc per excel.lència a casa nostra , Bellpuig de les Avellanes, amb 

· un brillant esdevenidor, abadia ja a finals del segle XII (entre 1184 i 1195, diu 
Backmund). En dependran totes les fundacions futures. 

És el cas del santuari marià de Bonrepòs (Sant Salvador de Toló, Pallars 
.Jussà), des del 1205; i del propi Sant Nicolau de Fondarella, constituït com a 
priorat en 1224, on segurament es traslladaren els canonges de Bonrepòs. La 
casa esdevindrà abadia, anys 1231-1250, però entrà aviat en decadència , fins 
a la sevasupressió en 1340. 

Bellpuig intentà també en 1230, sense èxit, la reforma pre-monstratenca a 
la col.legial de Santa Maria de Mur (prop de Tremp, Pallars .Jussà). 

Resta molt misteriós el cas de la capella d 'Aguilar (Noguera, entre Bellpuig 
i Balaguer), on possiblement visqueren un temps unes canoneses depenents 
de les Avellanes, testimoniades almenys en 1204. 

Bellpuig fundà finalment a Mallorca, a Artà, cedida pel bisbe, en 1230, 
incorporant-hi la mateixa parròquia del poble. Erigit el priorat en 1240, durà 
només fins en 1425, quan els canonges permutaren Anà amb el lloc veí d 'Os 
de Balaguer71. 

d) Canonges del Sant Sepulcre 
És un cas del tot original, íntimament relacionat amb les croades i els 

ordes militars, nascut com és l'institut en 1099, llavors de la primera croada a 
Terra Santa, entorn del sepulcre del Senyor a .Jerusalem, del qual tenien la 
custòdia, i que es regia , òbviament també, per la regla agustiniana ... 

Curiosament, és datat ja l'any següent, 1100, el Sant Sepulcre de Peralada 
(Alt Empordà), que durarà fins al 1292.Amb seguretat, en canvi , ens consta 
que en 1126 lliurava el bisbe Ramon Gaufred de Vic (1109-1146) al patriarca 
de .Jerusalem, en la persona del prior del Sant Sepulcre Girard, l'església de 
Santa Maria (cie la Comanda) cie Prats de R1ei (Anoia) , canònica que durarà 
fins a la secularització, 1595, amb les seves dependències de fa Manresana i 
Sant Ermengol. 

Altres canòniques del Sant Sepulcre són, des del 1128, Santa Maria de 
Marcèvol (Arboçols, Conflent, Catalunya Nord); i el Sant Sepulcre d 'Olèrdola 
(Alt Penedès), de 1175. 

71. Vegeu aquí Noa1mrr BACKMll ND , Monasticon Praemonstratense, Ill , Straubing 1956, 159; 
162-168; 180-181 ; 201- 203; 204, i 205-206; P1ADEVA1.1., His monestirs catalans, 60-63; jEs L•S À1.vA- / 

IU' Z, op. cit. , 47--48; i Catal·lnia re/i¡.:iosa, 107. 
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La col.legial sens dubte més important, però, que d 'ells depenia fou !::i de 
Santa Anna de Barcelona, aleshores als enfores de la ciutat, centre dels domi
nis cie l'orde a Catalunya (diu Pladevall), 1141-142172. 

e) Els ordes militars: el Temple, l'Hospital, Sant}ordi 
Si bé l'Hospital de Sant Joan és més antic com a orde, dedicat de primer 

únicament a la cura dels malalts, el primer orde d'essència militar des del seu 
inici és sens dubte el Temple. 

Hug de Payns o de Payens -llatinitzat, cie Paganis-, cavaller de la 
Champagne, amb Gaufred cie Saint-Omer i set companys fundà cap al 1119 
una confraria, amb vots religiosos, dedicada a la protecció dels pelegrins a 
Terra Santa. Balduí 11 els concedí l'ala del seu palau que donava a la mesquita 
cl'al-Aqsa, dins l'àrea del temple de .Jerusalem. D'aquí el nom de "Pauperes 
commilitones Christi templique Salomonis", o més breument, cavallers del 
Temple. Les dificultats experimentades i la manca cie vocacions, els mogueren 
a presentar-se al concili de Troyes, França, 1128, on els fou concedida la ple
na aprovació. Els clonaren una regla, inspirada en la benedictina, amb 72 capí
tols redactats en part almenys per sant Bernat, que els dedicà entre aquell any 
i en 1136 el seu "De laude novae militiae". I, inspirats en Cister, rebran en 
endavant els cavallers el mantell blanc, al qual afegiran més tard una creu roja 
octogonal o patée, atorgada per Eugeni Ill. En un segle, l'orde agruparà ja a 
Jerusalem amb 300 cavallers, sense comptar escuders i servidors. La plena 
exempció data de 1139. 

A casa nostra, hom diu tradicionalment que Ramon Berenguer Ill es lliurà 
en el seu testament a l'orde, 1130, i li cedí el castell de Granyena (Segarra). El 
comte Ermengol d'Urgell, per la seva banda, els donava en 1132 el castell de 
Barberà de la Conca, a la mateixa frontera amb els sarraïns, afegint-hi després 
el lloc de Calsina. Però no fou, sembla, sinó en 1134 que es reuniren el comte 
de Barcelona Ramon Berenguer IV amb els comtes d'Urgell i Empúries i 
alguns nobles, com també sant Oleguer, arquebisbe de Tarragona i els bisbes 
Berenguer Dalmau de Girona i Ramon Gaufred de Vic, per a determinar les 
franqueses i immunitats de què gaudiria el Temple en entrar a Catalunya. En 
tot cas, el comte de Barcelona els confirmà ja en 1135 la possessió de 
Granyena i Barberà. · 

És cosa clara doncs, que, quan en 1137 comença Ramon Berenguer IV els 
tràmits per a fer que renunciessin als drets adquirits, com els canonges del 

7 2. Podeu consultar l'IADEVAl.I., op. cit. , 59: Catal<inia reli¡.:iosa, 107: J Est 1s ALVAl!EZ, 48-49, que 

se <.:entra. però, només a l'Aragó i en el testament e.l 'Alfons el Bataller a favor del Temple, 
l'Hospital i el Sant Sepulcre, any 1140. rnm també l'art. Camí11i¡.:os del Santo Si>pulcro, de .J. 
GONZAl.l'I. AYAIA, DHl:'r.: l (1972) 335-337. 
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Sant Sepulcre i els Hospitalers, a conseqüència del testament del rei Alfons el 
Bataller d'Aragó, dits ordes eren ja establerts al país. S'arribà a acord amb els 
primers en 1140, i en 1143 amb e l Temple mateix. Els foren cedits llavors, 
ent re altres, els castells cie Montsó i Xalamera (Bellver, Baix Cinca). 
Conquerida Lleida, obtingueren en 1156 el castell de Gardeny, al pas que la 
cie Tortosa els reportà la Suda i els castells d 'Ascó, Miravet i Horta d 'Ebre. 

El seu estudiós Joaquim Miret i Sans, ens en dóna la cronologia cie l'esta
bliment cie totes les seves riques i fortes comandes. 

Sabut és, però, com aquesta riquesa i poder, produïren l'enveja i el temor 
dels sobirans del temps, portant el Temple a una terrible fi , després d 'un sag
nant i injust procés, protagonitzat en especial per Felip IV el Formós de 
França. El secundà tristament el dèbil papa Climent V, qui, rere el concili de 
Vienne, en decretava la supressió per la butlla "Vox in excelsa" cie 22 cie 
març cie 1312. Una altra butlla , "Acl proviclam", cie 2 cie maig cie! mateix any, 
n 'atribuïa els béns a l'Hospital. Tot i la resistència dels templers cie la Corona 
fins al 1309 a Montsó i Miravet, claudicaren i foren tractats amb humanitat per 
Jaume !I. Eren cie tota manera també suprimits, podent optar per fer-se hos
pitalers -els seus béns passaven a l'Hospital , i al País Valencià a l'orde cie 
Montesa acabat cie crear- o per acabar els seus dies pensionats. 

Pel que fa a l'Hospital (després cavallers cie Rodes, i cie Malta finalment, 
una volta perduts els dominis a Terra Santa després cie! fracàs cie les croa
des), neixen quan ja en 1070 creen uns comerciants cl'Amalfi a Jerusalem un 
a lberg per a ls pelegrins, posat sota l'advocació cie sant Joan l'Almoiner, 
patriarca alexandrí del segle VII. El segon gran mestre , Ramon de Puy, els 
transformà cap al 1137 en orde militar, amb una nova regla aprovada per Luci 
III en 1184. Reben, bé que amb matisos, l'influx dominant de la regla agusti
niana, porten mantell negre, i la creu blanca (de Malta). Citem almenys les 
seves dues més importants fortaleses , el Krak cies Chevaliers, Síria; i el cie 
Margat, d'on passaren a Sant Joan d'Acre , i d'allí successivament a Xipre, fins 
a 1310, a Rodes, fins a 1522; i a Malta, cies cie 1530. 

Són els primers a entrar a Catalunya, on Miret ja parla de donacions 
d'ençà del 1109, i sembla que en 1111 posseïen ja un hospital a Ce1vera, casa 
que rebrà diverses donacions del comte d'Urgell. Entre les nombroses coman
des podem citar Susterris(Pallars .Jussà), Alguaire (Segrià - i notem que del 
1250 ençà serà habitada per la branca femenina de l'orde, que es traslladà en 
1699 a Barcelona, i a Valldoreix en 1976, amb una curt1 estança a Sixena, 
Vilanova cie Sixena, Monegres , Osca, ara monestir de la nova congregació 
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monàstica francesa de Betlem, i antic monestir de l'orde, de 1187 a 1936-), la 
d'Amposta, de gran importància, la cie Vallmoll (Alt Camp), la cie Sudanell 
(Segrià), la cie l'Espluga de Francolí (Conca cie Barberà), etc. 

A partir del 1319, després de la tràgica fi del Temple, la "Castellania 
d'Amposta" comprendrà totes les cases d'Aragó, i les dues catalanes d'Ascó i 
Horta, pel fet d 'estar a la riba dreta de !'Ebre, més encara dues cases de 
València no donades a Montesa, les cie Cervera del Maestrat i Vilafamés (Plana 
Alta), mentre que la resta cie cases catalanes, més les del Rosselló (Bajoles i 
Bompàs) i Mallorca, passaven a constituir l'anomenat "Gran Priorat de 
Catalunya"73. 

El petit orde militar català de Sant Jordi cl 'Alfama fou fundat el 24 de 
setembre de 1201 pel rei Pere el Catòlic. El rei concedia el lloc (a l'esquerra 
de l'aiguabarreig cie !'Ebre amb el mar, un extens territori de 500.000 quilòme
tres quadrats, amb el llogarret de la Fullola, desaparegut, i avui del Perelló) al 
cavaller Joan d 'Almenara i al clergue Martí Vidal, per a bastir-hi "un hospici o 
casa cie l'orde d'oració i de misericòrdia a honor de Déu, de sant Jordi, i per a 
càstig cie gents bàrbares". El nou orde professava la regla de sant Agustí, com 
els hospitalers. Ens consta l'aprovació canònica per part cie Gregori XI en 
1373. El bisbe cie Lleida (Romeu Sescomes, 1361-1380) rebé l'orde davant el 
rei i la coit sota la protecció pontifícia, al palau reial major cie Barcelona, i 
imposà als cavallers hàbit blanc i creu vermella llisa i cie braços iguals (la de 
sant Jordi), essent-ne llavors mestre Guillem de Castell. 

Les seves rendes eren poques, i minsos els seus efectius personals, i per 
aquesta raó l'orde sol.licità poc després la seva extinció, i Martí l'Humà ges
tionà en 1399 la incorporació a Montesa. El darrer mestre, Francesc Ripollès, 
continuà fins a la mort, 1414, essent comanador major, però, cie Sant Jordi 
cl 'Alfa ma 74. 

73 . .JOAQl llM MmET 1 SANS, Les c.:a.{es dels Templers i Hospitalers en Catalunya, Barcelona 1910; 
JOSEP MAHIA SANS 1 Tl!AVÍ', Hl pmc.:és dels Templers wtalans. Hntre el turment i la glòria, Lleida 1990; 

P1.ADEVA1.1., HL~ monestirs catalans, 72- 79; MAsouvEH, Història, II. 168-181; i Catal<Jnia religiosa, 
108-110. 

74. E[tJFEMIÀ] Fo1ff 1 CoG111., Sant ]ordi dA((atna, /"Orde militar wtalà, Barcelona 1971; i 

MASOl.IVEH, Hl1·tcJria, II, 196-197. Vegeu en general també Derek W. LOMAX, Las Órdenes militares 
en la Península Ibériw durante la Hdad Media, Salamanca 1976, 21-27(l'Hospital de Sant Joan); 
28-32 (el Temple); i 68 (Sant Jordi). 
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5. ELS FRARES MENDICANTS. CONGREGACIONISME MONÀSTIC. 
ELS JERÒNIMS 

En el segle XIII el fracàs dels cistercencs davant els albigesos, provocà el 
naixement entorn d'un canonge espanyol , sant Domènec de Guzman, d 'un 
orde de tipus revolucionari, fins llavors desconegut dins l'Església, el dels fra
res predicadors 
(més endavant anomenats dominics , pel seu fundador). És un orde centralit
zat -a diferència de la tradició monàstica, amb cases autònomes-, en el qual 
les diferents cases estan subjectes al vot de pobresa -en la tradició monàstica, 
les cases posseeixen béns, per a garantir la pobresa individual dels monjos-, i 
per això els germans -els frares- viuen d'almoina, són mendicants. 

És una intuïció destinada a un brillant futur. I així apareixen successiva
ment diferents ordes de tipus similar, no monàstics (cosa del tot desconegu
da, fins avui, a l'Orient cristià). 

Curiosament, a Catalunya són els primers . a implantar-hi dos ordes cie 
tipus especial (bé que amb el temps acabaran definint-se com a mendicants), 
els ordes hospitalers o de redempció clecaptius que són els trinitaris i els mer
cedaris. 
Segueixen els dominics (resta hipotètica la simpàtica tradició d'una estada del 
poverello d'Assís entre nosaltres) i al cap de poc els framenors. Vénen a 
continuació carmelites, agustins, i ja en temps moderns, mínims, caputxins i 
servites o, més tard encara, les branques reformades o descalces. 

a) Els trinitaris 
De difícil "enquadrament" és -diu amb raó Jesús Àlvarez- l'orde de la 

Santíssima Trinitat; que té alguns trets comuns amb els canonges regulars, 
amb els ordes militars i amb els mendicants (ho són jurídicament des del 
1609)75. 

Fou el seu fundador sant Joan cie Mata, nascut en 1154 de família d 'origen 
provençal (no té, sembla, prou fonament fer-lo fill de Gombrèn, Ripollès). 
Anacoreta uns pocs anys, estudià teologia a París. ordenat prevere en 1193, 
sembla que una inspiració del cel el portà a la fundació d'un orde per a la 
redempció de captius. Li foren cedits uns terrenys a Cerfroid (Aisne), on es 
posà sota la direcció de sant Fèlix de Valois , el seu cofundador, i ambdós 
aconseguiren l'aprovació del papa Innocenci lII en 1198. La seva regla serà la 
primera que incorpora explícitament els tres vots religiosos d 'obediència, 

75 . .JEs11s A1.vA1U ·: z GOMEZ Historia de la uida reli¡.;iosa, II , 236-237. Òbviament , prescindeLxo 

aquí de què se 'l consideri d 'origen diví ( !). 
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pobresa i castedat. Vesteixen túnica blanca, capa negra, i al pit una creu cie 
trams iguals, cie color blau el transversal i vermell el vertical. 

Entrà a Ja Península per Catalunya. La primera casa fou fundada en 1201 a 
Ja torre cl'Avinganya (Seròs, Segrià), que del 1236 al 1529 ocuparan les mon
ges del nou orde, encapçalades per Constança, filla de Pere el Gran, i Ja seva 
germana Sança. Seguiran en 1204 Anglesola (Urgell) i Lleida, amb un hospital 
annex; Piera (Anoia) en 1205; Sant Blai cie To11osa, 1213 o, ja pel 1300, Santa 
Maria de Parrelles, cie Balaguer76. 

h) l 'orde de la Mercè 
Resten molt foscos els inicis cie l'orde, del tot català. Com diu Pladevall, el 

més creïble és que sant Pere Nolasc, versemblantment un provençal, creés al 
voltant del 1218 a Barcelona una confraria, amb cavallers, sacerdots i gent 
senzilla, que aplegaria almoines per a la redempció cie captius. Ben aviat 
assoliren Ja protecció de Jaume I, que féu que els fos cedit l'hospital que hi 
havia a l'actual lloc de la Mercè. Hom els coneixia a la primeria com a "frares 
cie Santa Eulàlia" (era l'hospital de la santa a la Seu barcelonina). També els 
protegiren ben aviat el bisbe Berenguer cie Palou II (1212-1241), i sant Ramon 
de Penyafo11, que obtenia per a ells l'aprovació cie Gregori IX concedint-los 
que poguessin professar segons la regla cie sant Agustí. Vestien hàbit blanc i 
duien al pit l'escut reial d'Aragó i Catalunya: les quatre barres i Ja creu verme
lla. Expe- rimentà un gran creixement, que vingué a interrompre Ja "pesta 
negra" del 1348, que els delmà, i arribà a comprometre e l seu futur fins al 
punt que pensessin cie fusionar-se amb els trinitaris. 

Segueixen ara ràpidament les fundacions: 1222 a Girona, 1225 a Lleida, 
1227 a Tàrrega (Urgell), 1228 a Perpinyà, 1230 a To11osa, 1235 a Vic, 1249 a 
Montblanc (Conca de Barberà) i 1250 al lloc cie naixença del popular sant 
Ramon Nonat, 111011 a Cardona en 1240, el Portell o Sant Ramon (Segarra)77. 

e) l 'orde de.frares predicadors (dominics) 
Incontestablement e l primer dels ordes mendicants, en llur opció radical 

per la pobresa, i en el canvi transcendental per a l'evangelització que és el 
pas "cie Ja soledat a la inserció en la ciutat". 

Sant Domènec nasqué a Caleruega (Burgos, diòcesi cl'Osma), en 1171, 
segons opina el pare Vicaire. Estudia teologia a Palència. Vers 1197 entra ja 
clins el capítol catedral d 'Osma, i al cap de poc és ordenat de prevere. Bisbe 

76. Vegeu AIVAHl'I .. up. cit .. 237- 243. Una regb mitigada fou promulgada per Climent IV el 
1267 a peticiú dels propis trinitaris . Cf. també l'IADEVAl.I., en l'obra esmentada, 84-85: i Cuta/c)niu 
reh;t{iu.m, 111 i 117. 

77. 1'1.ADEVA l.I .. op. cit ., 86; i Catui<)nia re/i[.iiusa, 112-113; com també Al.VA H El., op. Ut., 
247-250, 4ui defensa que tenia al principi c 1r:icter de vertader Orde militar. 
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ja el seu protector Diego de Aceves, n 'és elegit prior, 1201. Topa per primera 
vegada en 1203 amb el purisme maniqueu dels càtars albigesos en ,una 
ambaixada europea amb el bisbe. De retorn, a Borgonya, passen per Clteaux, 
on Aceves pren l'hàbit cistercenc i a Montpeller amonesta els llegats de l'orde 
sobre la necessitat de dedicar-se cie ple a la predicació i cie viure en la 
pobresa, d 'acord amb la vita apostolica. És la intuïció fonamental d'on sor
tirà la fundació dominicana. Dos anys més tard torna el bisbe a Osma, dei
xant la plena responsabilitat a Domènec, el qual forma en 1207 a Prouille la 
Comunitat cie Nostra Senyora, amb dones pies converses de l'he retgia , que 
conse1ven la propietat dels seus béns per a poder atendre els predicadors 
pobres. És el primer centre cie la predicació. El nou orde, però, neix en 1215 
a Tolosa del Llenguadoc, amb una comunitat de predicadors subjectes a la 
mateixa regla. El bisbe Fulc en garanteix l'estatut jurídic i els concedeix una 
sisena part dels delmes diocesans. Ben aviat, però, eles del 1220, renuncia 
l'orde a aquestes rendes. Potser hi influí l'encontre del sant fundador amb 
sant Francesc d 'Assís a la Porciúncula pel juny cie 1218. Ja abans, Pentecosta 
del 1216, escolliren reunits els predicadors com a regla la de sant Agustí, i el 
22 cie desembre del mateix any rep l'aprovació apostòlica d 'Honori Ill, amb 
la butlla ''Religiosam vitam". L'any següent una altra butlla precisava la seva 
condició essencial de predicadors. Junt amb la regla, són elaborats uns 
Costums, codificats en 1220 en el primer capítol general (han pres l'organitza
ció cie l'orde, dividida en províncies, cie Cister, com també l'hàbit blanc, que 
completaran amb capa negra, i els presideix un Mestre general). El sant 
morirà el 6 d'agost cie 1221, quan encar<i no comptava 50 anys, deixant un 
orde plenament estructurat (cosa que li evitarà els trasbalsos que haurà de 
sofrir el franciscanisme), amb 125 convents. 

El bisbe cie Barcelona Berenguer de Palou els havia conegut a Bolonya, i 
sembla que van fundar a la ciutat en una casa de Miquel Faixa al costat del 
call jueu, a la parròquia cie Sant Jaume, l'any 1219 (abans de Pasqua del 1220, 
en tot cas). En 1223 es traslladen ja a Santa Caterina (on avui, destruït aquell 
meravellós convent gòtic per incendi en 1835, i enderrocat en 1837, s'aixeca 
el conegut mercat). L'obra, e n la qual s'esmerçà a fons sant Ramon cie 
Penyafo1t, després Mestre general, tingué lloc entorn de l 1243. 

Segueixen entre altres les fundacions dels convents de Lleida, 1229; 
Perpinyà, 1242 o 1243; Tarragona, 1248; Girona, 1253, gràcies al seu bisbe 
dominic Berenguer de Castellbisbal (1245-1254), antic prior d e Santa 
Caterina. 
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Pel que fa a la branca femenina (monges cie clausura, com tots els segons 
ordes dels frares mendicants), la primera fundació catalana és ja tardana: es 
tracta del convent cie Mont-Sió cie Barcelona, 1351, traslladat des del 1947 a 
Esplugues cie Llobregat (Barcelonès)78. 
d) elsframenorsfranciscans i les clarisses 

El carismàtic i irrepetible sant que és Francesc d'Assís, naixia en aquesta 
ciutat cie l'Úmbria entre 1181 i 1182. Jove galant, participa en la guerra d'Assís 
contra la ciutat rival cie Perusa. Derrotat, hi pateix presó tot un any, i torna a 
casa greument malalt, en 1203. És l'inici d'una pregona conversió, que durà 
aviat a terme amb el desposori cie per vida amb Madonna Povertà. I el punt 
de partença "amb la seva identitat profunda", té lloc amb la incorporació als 
sofriments del Crist representat en un leprós al qual besa les ferides , i en la 
crida interior que sent clavant el crucifix bizantí cie l'esglesiola cie San 
Damiano de "reparar la seva casa" (aviat s'adonarà que es tracta, però, més 
aviat d'una tasca espiritual de reconstrucció eclesial, que no pas d'una repara
ció material). Poc després, durant una missa a Santa Maria dels Àngels, la que 
serà en endavant la seva residència habitual, descobreix la seva vocació de 
viure la "pobresa clins la predicació itinerant". I a la manera del Crist, quan li 
han arribat ja els primers vuit deixebles, els envia a predicar de clos en dos. 

Quan són ja dotze , com el col.legi apostòlic, redacta Francesc la seva 
"regla primitiva", avui perduda, i que sembla que no era més que un teixit de 
citacions evangèliques. I en 1209 decideix d'anar a Roma per rebre-hi l'apro
vació pontifícia d 'Innocenci Ill. Volia viure simplement "segons la forma del 
sant Evangeli". I el miracle es produí: aquell càndid i sublim poeta impres
sionà i convencé el poderós home de dret, el qual li donà almenys l'aprovació 
oral. Poden predicar, però han cie po1tar la tonsura, que els distingirà dels 
seglars i dels nombrosos i anàrquics personatges que predicaven llavors per 
lliure. Serà ell mateix ordenat de diaca. 

L'orde creix ara vertiginosament, fins a esverar el propi Francesc. En 1217 
té lloc l'anomenat "Capítol cie les estores", amb 5.000 pa1ticipants (!). Es for
men sis províncies a Itàlia, i sis a la resta d'Europa: Espanya i França (1217), 
Alemanya (1221), i Anglaterra i Hongria (1224). Acabat el segle XIII seran ja 
1200 els convents, amb 30.000 framenors. 

Obté en 1220 d'Honori Ill la butlla "Cum secunclum", que revoca les inno
vacions introduïdes pels vicaris franciscans, llavors del seu viatge a Orient; 
imposa un any de noviciat; prohibeix l'abandó de l'orde després cie la profes
sió; i exigeix l'obediència als superiors per a les sortides dels germans. 

78. MAIUE-Ht lMlll'lff V1cAmE, Historia de san/o Domin!io, Barcelona 1964, 27-28 i 590; jESl'S 

A1.vAl{El., op. cii., 11, 333-354; A NTONI l'1ADEVA1.1., His monestirs catalans, 88-89: Catalcinia reli!iiosa, 
113 i 117- 118. 
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Francesc obté també que el cardenal Ugolino d'Òstia, futur Gregori IX, els 
sigui nomenat protector. Renuncia el càrrec de ministre general, càrrec en el 
qual el succeeix Pere Cattani, i mort aquest en 1221, fra Elies, home de 
tarannà molt autoritari, que acabarà deixant l'orde, mentre Francesc es retira a 
redactar la regla, que presentarà al capítol general de 1221. Calia redactar-ne 
una que fos més normativa i menys exhortativa, i Francesc es posà de bell 
nou a la feina. Finalment, la regla és sotmesa al capítol cie 1223, i aprovada 
després per la butlla "Solet annuere" d'Honori Ill : és l'anomenada "Regla but
llada", que preserva la "forma de vida del sant Evangeli". El sant morirà , des
prés de llarga malaltia i de dur una vida retirada (rep els estigmes en 14 de 
setembre de 1224 retirat al Mont Alvèrnia), el 3 d'octubre de 1226, i és cano
nitzat ja dos any més tard. 

Crec que cal tenir per llegendaris els bonics relats de l'estança del sant a 
Catalunya. Cal en conseqüència endarreriries suposades dates fundacionals . 
Això sí, els dos primers convents serien el de Barcelona (a l'hospital de Sant 
Nicolau), que consta ja en 1225, i el de Lleida, del 1236. Ambdós tindrien el 
caràcter de "custòdia'', i dependrien d'ells la resta dels convents catalans: de 
Barcelona, els de Girona, Vic, Berga, Castelló d 'Empúries i Vilafranca del 
Penedès, tots del XIII, etc.; i de Lleida, Cervera, Tarragona, Montblanc, 
Tàrrega, del XIII també, i altres de posteriors. 

Cal afegir encara, a la Catalunya Nord, les cases cie Perpinyà, 1244; i 
Vilafranca de Conflent, 1279. 

Particular importància assoliria a casa nostra el segon orde, les francisca
nes o damianites (establertes a San Damiano), fundades per santa Clara 
d'Assís -les clarisses-. Fundades ja entre 1211 i 1212, seguiran fins al 1247 la 
regla de sant Benet. 

Hom addueix com a primer convent català el de la Mare de Déu de les 
Neus de Tortosa, 1233. Coneixem en tot cas millor, en 1234, el de Sant 
Antoni i Santa Clara, i abans de Sant Damià, fundat per Agnès Peranqa, nebo
da cie la santa fundadora. En 1513, però, es convertí en monestir benedictí de 
monges, el de Santa Clara, que havia de durar fins a 1936. La comunitat, junt 
amb la de Sant Benet de Mataró, es traslladà en 1939 a Santa Cecília de 
Montserrat, i en 1954 al nou edifici de Sant Benet a la pròpia muntanya. 

Segueixen, entre altres, en 1256 Tarragona; i Perpinyà en 1263. 
Sens dubte, però, el convent més famós i important és el fundat als afores 

de Barcelona, a Pedralbes, per la reina Elisenda de Montcada, ja en el segle 
XIV, l'any 1326, en formosa edificació gòtica79. 

79. ]Est 1s Àt.VAlffZ, li , 295-317, i 320-323; l'IADEVA l.1. , op. cit ., 86 i 88--89; Catal<lnia religiosa, 
110-111 i 117; A1.EXA NDHE MASOl.I Vl' H, Història del monaquisme, Ill, 214 i nota 192; i 244-245 i 

nota 245. 
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Diguem ja aquí que els framenors coincideixen amb els avui coneguts com 
a franciscans "conventuals" (po1ten hàbit negre, amb el cordó típic del francis
canisme), mentre que la branca més nombrosa, la dels franciscans "obser
vants" (hàbit burell) s'originarà en 1517, i en 1528 els caputxins (igual hàbit 
amb una caputxa més llarga -acostumaven a dur barba-). 

Fundats per sant Francesc els terciaris per a seglars, homes o dones, que 
volien viure el seu ideal de penitència, amb una regla amb addicions poste
riors (de 1221 a 1289), posteriorment la Santa Seu regulà com a orde aquells 
que vivien com a religiosos en comunitat, el Tercer orde Regular8°. 

e) Reuneixo aquí, molt més breument, la resta dels ordes mendicants que 
han tingut incidència a Catalunya durant l'Edat Mitjana (altres, com els mínims 
de sant Francesc de Pàola, o els caputxins -que hi arrelaran molt profunda
ment- , els se1vents de Maria, o els carmelites descalços, no entraran fins a 
l'Edat Moderna, i d'altres, com els germans cie sant Joan de Déu fins ben 
avançat el segle passat). . 

Són aquests els carmelites, i els eremites cie sant Agustí (o bé, senzilla
ment, agustins). 

Els carmelites tenen uns orígens molt foscos. Rebutjant per "a-his!òric" el 
profeta Elies com a fundador (segle IX abans de Crist) -bé que hom el pugui 
tenir llavors de la vida solitària al mont Carme! com a pare d'una espirituali
tat-, cal pensar de primer en els ermitans que s'hi establiren en el segle XII, i 
que rebran ja cap a 1209 una regla pa1ticular de tipus eremític del patriarca 
Alhe1t de Jerusalem (1205-1214), resident a Sant Joan d 'Acre. Rere el concili 
del Laterà del 1215 es feia necessàriauna regulació més ampla, que acabà per 
clonar-los Gregori IX, en 1229, butlla "Ex officii nostri", amb el caràcter ja 
d'orde mendicant. Decisiva importància tindrà, però, més tard sant Simó 
Stock, "qui dirigirà eficaçment l'orde 0245-1265) i definirà les bases marianes 
de la seva espiritualitat". En 1247 Innocenci IV, amb la butlla "Quae hono
rem", els concedeix una modificació cie la regla, que els permet de fundar 
arreu del món cristià, i consagra a la vegada el seu caràcter contemplatiu i el 
vessant apostòlic típic dels frares mendicants. 

Tot i les notícies que trobem en Gaietà Barraquer, en Botet i Sisó, en 
Monsalvatje, etc., no és possible acceptar la fundació a Catalunya cie convents 
cie l'orde ja en 1206 (Peralada) o 1213 (Perpinyà). Amb tota probabilitat, cal 
dir que les primeres fundacions són, per aquest ordre: 1265, Perpinyà; 1278, 
Lleida; 1292, Barcelona (a l'actual carrer del Carme, prop cie l'Hospital cie la 

80. És molt ütil el quadre cronolúgic -Arhol RenealtíRiW de lafamilia.franc:iscana-, que duu 
,TESI 'S ALVAllEZ. li , a p .331. 
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Santa Creu i Sant Pau); 1293, Peralada (Alt Empordà); i 1295, Girona. I seguei
xen d'altres encara a partir del XJY81. 

Pel que fa als agustins, ja en el segle XII ens consta l'existè ncia de diver
sos grups d 'ermitans, que es regien per la regla de sant Agustí. Innocenci IV, 
en 1243, per Ja butlla "Incumbit nobis", els reuneix en l'anomenat o rde de 
Sant Agustí de Túscia, i exigeix que amb dos representants cie cada grup que 
el formava, es reuneixi un capítol (sota el model cie Cister -hi assistiran dos 
cistercencs pe r a assessorar-los) per a redactar-ne les Constitucions. Després, 
una nova butlla, "Cum a Nobis", 1244, els confirmava en Ja regla cie sant 
Agustí, absolent-los de tot altre lligam jurídic que poguessin haver contret. I 
finalment, sota Alexandre IV, es produeix la unió definitiva en el que serà 
l'orde dels eremites cie Sant Agustí, com a conseqüència cie l'assemblea roma
na celebrada a Santa Maria del Popolo, i a la butlla "Licet Ecclesiae 
Catholicae", cie 1256. 

El primer convent agustinià a casa nostra es bastirà a Barcelona, prop de 
Santa Maria del Mar, en 1309; i segueixen Santa Maria cie l'Horta (després de 
Nostra Senyora cie Gràcia), a Lleida, 1327; i després els de Sant Agustí cie 
Ce1vera (Segarra), d 'Igualada (Anoia), 1362 i 1393, i cie Torroella cie Montgrí 
(Baix Empordà), 1396, i d 'altres encara en el segle XV. Només hem trobat un 
convent medieval cie Ja branca femenina de l'orde a casa nostra , e l de Santa 
Maria Magdalena de Barcelona, 137282. 

Té raó Pladevall quan nota que hom ha volgut assimilar falsament als 
esmentats agustins e ls anome nats "frares del sac", o de la Penitència de 
Jesucrist, que es regien igualment per la regla cie sant Agustí, i que trobem a 
Catalunya d 'ençà del 1248 a Tarragona, Puigcerdà (Cerdanya), Perpinyà, 
Vilafranca cie Conflent, tots per la mateixa època, 1248; i una mica més tard, a 
Barcelona, a Santa Eulàlia del Camp, 1260, i que duraran només fins al 1274. 

I esmentaré e ncara , per acabar, ja en ple segle XV, e ls Germans cie 
l'Esperit Sant, cie la cape_lla del Palau Reial de Barcelona, de 1408 només a 
145083 . 

./) El congregacionisme monàstic 
Caracteritza molt bé aquest temps clom Knowles, quan diu que "a la darre

ria del segle XII, l'època monàstica i sobretot benedictina" -perquè els cister
cencs atenyen el cim de llur influència precisament amb el IV concili latera-

81. .J ESl 'S À1.VAHEZ. li. 365- .379: l'LADEVAl.I., 89: i Catalci11ia reli¡;iosa. 113-114. És notable que 

les carmelites de l'Antiga Observança no s 'est:1bliran, en canvi. a casa nostra fins be n entrat e l 

segle XV!I . 
82. ÀLVAIH·:z, li , .)81-.395; l'l.Alll:VAl.I., 89; i Cata/1l11ia re/if.iiosa, 114, i 118. 
83. l'IADl·:vA1.1 .. 89; i Cata/1lnia relif.iio.m. 11 3, i 114. 
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nense- "tocava a Ja seva fi". Efectivament, "els darrers anys del segle XII foren 
ariys de paralització dins la història de l'antic monacat". Hemvist ja com la 
vida religiosa comença en el segle XIII a sortir del quadre monàstic: "la sang 
vital de l'Església estava omplint noves canals". Per què? Hi juguen aquí pode
rosos factors tant d 'ordre espiritual com purament econòmic. El monaquisme 
tradicional sembla ara haver perdut la seva empenta, Ja seva originalitat crea
dora i, a més, l'augment espectacular de la riquesa (i afegiu-hi del poder, amb 
una amplària enorme dels senyorius feudals o semifeudals dels monjos, i un 
influx a voltes decisiu en les corts dels prínceps), en dificulta progressivament 
J 'administració84. 

Ja Innocenci III, tot usant de l'experiència cistercenca, mirà de remeiar Ja 
situació de progressiu isolament dels monestirs benedictins, en manar que 
fossin convocats a Itàlia capítols provincials per regions, des de 1202. De fet, 
aquests capítols i les visites canòniques regulars són ara com l'espinada matei
xa del sistema congregacionista, que endegarà el cànon 12 del concili IV del 
Laterà, 1215. El cànon "de communibus capitulis monachorum", conegut en 
especial per les seves simptomàtiques paraules inicials: "In singulis regnis sive 
provinciis". Els abats o priors són obligats ara a reunir-se arreu periòdicament 
dins cada país per a mirar de solucionar els problemes comuns. Els més can
telluts són sens dubte, en primer lloc, la comenda, i després l'abús creixent de 
Ja dispensa de l'abstinència de carn, i el peculi, que va estenent-se entre els 
monjos. S'hi establia per als dits capítols la periodicitat de cada tres anys. És 
una pràctica que assolirà el seu millor èxit, precisament, a Anglaterra i a la 
Corona d 'Aragó85. 

De fet, com nota e l seu millor estudiós , el pare Antoni Tobella, de 
Montserrat, a Ja província de Tarragona, "els capítols començaren a cele
brar-se tot seguit, un cop informats els nostres abats i priors del decret del dit 
concili". Hom celebrà probablement un primer capítol entre 1216 i 1217, i un 
segon, amb seguretat, es reuní en 1219, presidit encara per dos abats cister
cencs. El primer, però, del qual es conserven les actes fou el de 1227, reunit a 
Santa Maria Magdalena de Bell-lloc (Tarragona). Hi figuren com a presidents 
els abats catalans de Sant Pere de Rodes, Sant Cugat i Amer, i el navarrès de 
Leyre; i hom nomena visitadors el propi abat de Rodes, el de Sant Benet de 
Bages i un monjo de Ripoll. La federació monàstica que en segueix porta el 
nom cl"'orde" i el de "província''. 

En el capítol de 1229, reunit a Sant Pau del Camp cie Barcelona, pa1ticipen 
només monestirs catalans. El capítol constitutiu cie la Congregació, on aquesta 

84. DAVID K NOWl.l'S, Hl monacato cristiano, Madrid 1969, 105, 108-110 i 118-119; i en general 
MASOl.IVl'H, Histriria, I!, 141- 147. 

85. MAsou v rn, ihidem, i la bibliografia esmentad:i en nota . 
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rebé "forma definitiva i orgànica", sembla ésser, però, el de 1233, després de 
la visita apostòlica encomanada a Pere d'Albalat, sagristà de Lleida i futur 
arquebisbe de Tarragona 0238-1251), al prior de Sant Pau del Camp, i a 
l'abat cistercenc d'Escarp. La Congregació incorpora ja tots els monestirs tam
bé de la província de Saragossa. Serà la "Congregació Tarraconense i 
Cesaraugustana" d'ençà cie 1336, i hom hi afegirà l'adjectiu "claustral" en 
1600, per a distingir-la segurament dels observants cie la cie Valladolid . 
Inicialment la formaven tots els monestirs de Catalunya i Aragó (i des de 1592 
els monestirs de Sant Miquel de Cuixà, Santa Maria d'Arles i Sant Andreu de 
Sureda, Catalunya Nord), més els de Navarra i la Rioja. Aquests darrers ana
ren separant-se'n, però, de manera que, en el segle XVI, la formaran només 
els catalana-aragonesos, més el monestir femení navarrès de Lumbier. 

El papa cistercenc Benet XII en promogué ja en 1336 la reforma amb la 
constitució "Summi Magistri dignatio", la qual , com la dedicada als cister
cencs, "Fulgens sicut stella", de l'any anterior, serà coneguda com a 
"Benedictina". Suposa la seva reorganització i definitiva constitució, encarre
gada en particular a l'abat Pere Bosquet de Sant Cugat, que va refondre tota 
la normativa anterior, refosa que fou aprovada al capítol de Sant Pau del 
Camp de 1361. La Congregació es decandí després progressivament fins a 
l'exclaustració general de 1835. Foren greus cops per a ella, sens dubte, la 
pèrdua de Montserrat, Sant Benet de Bages i Sant Feliu de Guíxols, incorpo
rats a la de Valladolid, i la dels monestirs de la Catalunya Nord arran cie la 
pau dels Pirineus. En general se celebrava amb dignitat l'opus Dei, i és nota
ble el nivell intel.lectual dels seus monjos86. 

g) Els jerònims, un nou orde monàstic espanyol 
No cal ni plantejar-se cap mena cie continuïtat del nou orde amb les anti

gues fundacions de sant Jeroni a Betlem. Això sí, es reclamen de la seva auto
ritat i del seu prestigi monàstic i ascètic els diversos grups que, a la darreria 
del segle XIV, "floreixen amb el nom cie frares o ermitans de sant Jeroni [ ... ] 
disseminats per la Península, vinguts els uns d 'Itàlia i espanyols altres". Aviat 
hi destacaren dos personatges: Ferran Yañez de Figueroa i Pere Fernanclez 
Pecha, els quals, després de diverses experiències, opten a San Bartolomé cie 

86. Cf. en general A. M. To11E1.1.A , Cronologia dels Capítols de la Cong regacicí Claustral 
Tarraconense i Cesaraugustana (primera pw1: 1219-1661): ·A.nalecta Montserr;1tensia .. 10 0964J 
225-347; Dues actes capitulars dels anys 1227 i 1229 .. catalonia Monastica" l (1927) 133--136; i 
La Congregacicí Claustra/ Tarraconense i les diverses recapitulacions de les seues Constitucions 
pnJ1Jincials: .. catalonia Monastica· 2 (1929) 117-247; com també llAMJJI A1 1(;f.:, La butlla de Clement 
VI/J per a la re.forma de la Con¡.vegaci<í Claustral Tcirraconense. .. caralonia Monastica· 2 (1929) 
259-383; i les precisions de l'a rt. d'A. M. Mt lNJJO, Congregaci<í Claustral Tarraconense, GEC 5 
(1973), 486, com també MASOJ.JVEll, Història, 11 , 147-152. 
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Lupiana (Guadalajara) per la vida cenobítica, "mas segura estada de perfec
ción". La butlla que assoleixen de Gregori XI, "Salvatoris humani generis'', 
Avinyó, 15 d'octubre de 1373, orientarà en endavant la seva vida de "fratres 
seu heremite sancti Ieronimi", sota la regla cie sant Agustí, i amb hàbit blanc 
de drap bast i senzill i escapulari de drap burell. La vida canònica comença 
doncs a San Bartolomé en 1374; i van estenent-se, fins que obtenen en 1414 
l'exempció canònica de Benet XIII , el qual els faculta per reunir-se en capí
tols generals, el primer dels quals té lloc a Guadalupe (Caceres), en 1415. 

Pel que fa a Catalunya, registrem l'any 1393 Ja fundació de Sant Jeroni de 
la Vall d'Hebron de Barcelona, del qual, tot i que durarà fins a l'exclaustració, 
a penes si en queden restes; i en 1400 Sant Jeroni de Mont Olivet, a Sant Pere 
de Ribes (Garrat), que fou traslladat ja en 1416 a Sant Jeroni de la Muttra , 
Badalona (Barcelonès), més afo1tunat, del qual es conse1ven encara l'esglesio
la i el claustre gòtics. 

Segueix avui en vicia, en canvi, l'única fundació jerònima femenina a 
Catalunya, el monestir cie Sant Maties, fundat en 1475 al Raval cie Barcelona. 
Incendiat durant la Setmana Tràgica cie 1909, la comunitat es traslladà a Sarrià 
en 1910, i a Bellesguarcl, a la falcia cie Collserola, en 1980~'7. 

6. ELS ORDES I CONGREGACIONS MODERNS. IA VIDA POSTERIOR DE 
MONJOS I MENDICANTS 

L'Edat Moderna veurà el naixement d'un tipus nou cie vida religiosa. Els 
seus membres, clergues dedicats de ple a les obres d'apostolat extern, ja no 
tindran l'obligació del rés coral. Són els ordes cie clergues regulars. Òbvia
ment, però, continuen desenvolupant Ja seva vida monjos i mendicants , 
alguns dels quals entren ara per primera vegada a la Península. 

El nou clima ha estat preparat per l'aparició cie la Devotio moderna, una 
veritable reinterpretació cie Ja vicia cristiana i eclesial, a través de ce11s trets 
característics: la interioritat (enfront cie la pietat litúrgica i sagramental fins ara 
dominant) , l'afectivitat (tot ressuscitant la tendència voluntarista agustiniana, 
viva encara en canonges regulars i cistercencs, i quasi sebollida del tot des
prés per l'escolasticisme), l'ascètica, la imitació cie! Crist (títol, no cal dir-ho, 
cie l'obra anònima atribuïda a Tomàs cie Kempis, d 'un influx importantíssim 

87. Vegeu aquí en panicular llò NACIO llE MAlll!ID, an . Jen1ninws. DHFF 2 <1972), 1229-1231: i 
La hulaJimdaciunal de la Onlen. de Stll\/en)nimu: ·Studia l·lieronymiana• J (Madrid 1973) 57-74 ; i 
sobre els monestirs cata lans . respectivament. E1T1·:M 1À Frnrr 1 Cm:t •1., Nuticia hihliogrtíflca del 
munasterio de San .fen)ninui del Val/e de 1-fehrún, ihidem, 11, 117-122: .J. M. Cl ·YÀs To1.osA. 

Resumen bist<Jrico de San .fen)nimo de la M1111ra. Badalona , 2" ed. , 1972; i TOMÀS Vrncf.:s 1 FcmNs. 

Lesjeninimes de Barcelona i la sem Histririct (1475-1980), Barcelona 1988. 
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quasi fins als nostres temps), i l'oració metòdica. És, clones, "aquell corrent 
espiritual que a la segona meitat del segle XIV brollà als Països Baixos per 
obra principalment cie Gerard Groot i del seu deixeble Florenci Raclewijns , 
corrent que es canalitzà clins l'associació dels Germans cie la Vicia Comuna" i 
fertilitzà l'Església amb els escrits ascètico-místics -i molt especialment "La 
imitació cie Crist", i amb el seu magisteri i direcció espiritua!88. 

A Deventer (Països Baixos) neixen simultàniament Germanes i Germans 
cie la Vida Comuna, entre 1374 i 1379, amb voluntat cie portar vicia apostòlica 
segons l'ideal cie la comunitat del llibre dels Fets. No se sotmeten explícita
ment a cap regla, perquè no volen ser ni monjos ni mendicants. Aviat, però, 
se'n redactaren uns Costums segons l'esperit cie Raclewijns, i es limitaven a un 
pur apostolat cie l'exemple. Rebran l'aprovació solemne del concili cie 
Constança. Desgraciadament, la decadència començarà aviat amb el protes
tantisme luterà. 

Hom fundà ja, amb tot, en 1386, a Winclesheim una canònica, sotmesa a 
la regla cie Sant Agustí, i cies cie 1402 amb Constitucions molt influïdes per les 
cie Sant Víctor cie París. Aquesta Congregació hauria de tenir un pes decisiu 
en l'època moderna cie reforma cie l'Església. 

Un altre moviment paral.lel, aquesta vegada a Itàlia, fou el dels Oratoris 
del Diví Amor, marcats pel franciscanisme del Tercer orde. En fou iniciador 
fra Bernarclí cie Feltre , i1 Vicenza, cies del 1492. Es tractava cie confraries o 
Compagnie, .que cercaven de fomentar, per un costat, la pietat personal dels 
fidels sobretot mitjançant l'Eucaristia , i augmentar, per l'a ltre, les obres cie 
misericòrdia (fundació de Monts cie Pietat o Bancs de Pobres). Gran 
importància tingueren el cie Gènova, fundat per Èttore Vernazza i companys, 
i després els de Roma i Nàpols. 

Tot això abonaria progressivament el terreny perquè, clins el clima general 
de la Contrareforma, o si voleu, cie la Reforma catòlica, sorgissin amb els tea
tins , 1524, i els ordes que els seguirien, els clergues regulars e n el sentit espe
cífic de la paraula, que no serà usat de manera oficial a Roma, sinó sota 
Benet XIV, en 174589. 

a) La Companyia de.fesús 
Ignasi -Íñigo López de Loyola- nasqué al caste ll familiar cie Loiola, 

casa-torre al terme municipal d'Azpe itia , Guipúscoa, País Basc, en 1491. 
Seguí aviat vida co11esana i militar. Ferit en el setge cie Pamplona pels france-

88. Rlc:A1mo GAHt:IA V11.1.os1.ADA. Histuria de la IMlesia Ct1t<íliu1. lli . BAC 199, Madrid 1960, 
15-634. a p.83-85. i 539-541; i Ra\!!,"" característicus de la Derntiu 1/1(1derna: "Manresa• 28 (1956) 
315-350. recollit a .Ji:s1 ·s À1.vc11H:1., Histuria de la l'ida reli,!!,iusa. lli , Madrid 1990, 19-34. 

89. À1.VAHE/., up. cit. , lli. 37-52. i 70-83. amb tota la bibliografia utilitzada. 
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sos (any 1521), experimentà en la llarga convalescència a Loiola, on llegí la 
"Vita Christi" del cartoixà Ludolf de Saxònia i el "Flos Sanctornm", una prego
na conversió, que l'emmenà a peregrinar a Terra Santa i a dur vida de 
penitència. Arrihat a Montserrat pel març de 1522, després defer confessió 
general amh el monjo d'origen francès Joan Chanon o Chanones, vetllà les 
armes la nit del 24 al 25. Es retirà després a una cova a Manresa, on començà 
a redactar els seus "Exercicis espirituals", fins al fehrer de 1523. Allí faria ínti
ma relació amb un monjo de Poblet, llavors al priorat de Sant Pau, Alfons 
Agurreta, el qual el confessava setmanalment i amh el qual tenia llargues con
verses espirituals. És sens dubte el mateix "fraile, creo que de Sant Bernarda, 
hombre muy espiritual", que tractava "el pelegrí a Manresa". Després ja, però, 
a Barcelona, diu l'"Autohiografia", volia tornar a veure'l -"y con éste deseaba 
estar para aprender, y para poderse dar mas cómodamente al espíritu y aun 
aprovechar a las animas". En assabentar-se que ja havia mort, el sant desistí, 
però, de tornar a la ciutat del Cardoner i es lliurà de ple a l'estudi a Barcelona 
(1524-1526), una volta tornat de Terra Santa90. 

Estudià després a Alcala i Salamanca, i es llicencià en Arts a París (1535). 
Ja l'any anterior havia fet vot a Montmartre, amb els seus companys Favre, 
Xavier, Laínez, Salmerón, etc., d'anar a Terra Santa. I si això no era possible 
(com de fet s'esdevingué), de posar-se a les ordres del Papa. ordenat prevere 
a Venècia en 1537, arribà a Roma, on Pau Ill aprovà la Companyia el 27 de 
setembre de 1540. Ignasi morí el 31 de juliol de 1556. 

Els jesuïtes volien dedicar-se de primer només "a la predicació, en pobre
sa, i a les obres de caritat corporal", finalitats a les quals fou afegit aviat 
l'ensenyament mitjà i superior. El nou orde té com a característic el "quart 
vot", "d 'obeir el Papa per acomplir qualsevol missió entre els fidels i els infi
dels "91. Resta encara avui , tot i les pèrdues humanes després del Concili 
Vaticà 11, l'orde masculí més nombrós dins l'Església. 

Pel que fa a Catalunya, una primera fundació tingué lloc a Barcelona en 
1545, que es traslladà al famós convent cie Betlem, a la Rambla, en 1553, on 
durà fins a l'expulsió cie 1767; com les successives fundacions a Tarragona , 
1575; Girona, 1581; Lleida, 1597, etc. El convent cie la Santa Cova cie Manresa 
té una accidentada història: 1627-1767; 1816-1835; 1853-1868; 1877-1932; i 

90. Segueixo e n general el guió del pare M1Q111-:1. llATu.0111, ff.inasi de Loüila: ·GEC· 8 (1975) , 
551. Vegeu per a l'episodi montserratí, A. M. A1.BAllEDA , Sant Jp,nasi a Montserrat, Montserr-dt 1935; 
i pe r als contactes pobletans a Manresa , Fu.10 A. V11.AHl!l illlAS, Un vasco en la Con.ma de Arawín, 
Barcelona 1970, 29 i 51-62. Cf. també Josf• M' MAHUI , ¿Qu.ién y de chínde era el nwnje manresano 
amif.io de san lp,nacio?: ·Estudios Eclesiústicos• 4 (1925) 185-193; i Josf• CAl.VEllAS, San lf.inacio en 
Montserrat y Manresa, Barce lona 1956, 32. Vegeu també, per a la identificació del monjo , el 
document de l"arxiu de Poblet , Abat , Secretaria , 1499, i el pergamí 231 del propi a rxiu, de 1501 , 
on figura al priorat pobletà de Sant Vicent de la Roque ta , Valè ncia. 
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de 1939 fins avui. Un Col.legi Màxim, amb facultats universitàries, fou inaugu
rat a To1tosa en 1864, tancat en 1868, reobert en 1877, i traslladat a Barcelona 
en 1914. Expulsats els jesuïtes novament per la li República en 1932, fou reo
ben encara en 1939 i traslladat finalment a Sant Cugat del Vallès en 1949. 
Integrats els jesuïtes a la Facultat de Teologia de Sant Pacià a Barcelona, con
tinua funcionant-hi el Centre Borja. Esmentem encara, per acabar, entre les 
moltes obres de la Companyia, l'Observatori de !'Ebre, Roquetes (Baix Ebre), 
des del 1904; l'Institut Químic i l'Institut Biològic de Sarrià, Barcelona, 1914 
(abans igualment a Roquetes); l'Escola Professional del Clot, Barcelona, 1930; 
ESADE; Barcelona, 1959, etc92. 

h) Per a seguir la cronologia de la instal.lació respectiva a Catalunya, cal 
ara tornar enrere, posat que la resta dels ordes cie clergues regulars no arriba
ran fins al segle XVII. Cal ara, clones, parlar d 'alguns dels mendicants. 

l / Els mínims. Fundats a Itàlia per sant Francesc de Pàola (1416-1507), 
foren aprovats pel papa Sixte IV en 1474, i Juli li n'aprovà en 1506 una refor
ma de la seva regla, que introduïa unquart vot d'abstinència perpètua de 
carn. 

L'entrada a casa nostra no es produí fins al 1573, fundats a Barcelona, i 
seguirien les cases de Granollers (Vallès Orien- tai), 1579; i Valls (Alt Camp), 
1582, etc. Després de l'exclaustració general del 1835, han recuperat només la 
seva casa a Barcelona, des del 1901. Pel que fa a les monges, conserven les 
tres cases aquí fundades, d 'ençà del XVJI93. 

2/ Els servents de Maria. Segons la tradició, de fet difícil cie controlar, 
foren set e ls seus sants fundadors, homes "dignes de respecte", tots ells 
comerciants. Sembla que iniciaren, després d 'un llarg període cie conversió, la 
vida comunitària en 'una caseta de Florència en 1233. L'aprovació definitiva 
de l'orde tingué lloc sota Benet Xl, amb la butlla "Dum levamus" de 1304. 
Sota la regla de sant Agustí, les seves constitucions a honor de la Mare de 
Déu, semblen inspirar-se en pre- monstratencs i dominics, i és un orde cen
tralitzat. 

Fundats a Barcelona, al Bonsuccés, en 1576, aquesta i les fundacions cata
lanes posteriors cie l'institut han desaparegut d'ençà del 183594. 

31 Moltíssima més importància en tots sentits ha adquirit clins l'Església de 
Déu, i també a Catalunya, on s'ha guanyat com pocs instituts l'ànima del 

91. UATl.1.01<1, lluc cit. Vegeu p er a la biografia d el sant, RICAIUJO GAl<CIA- Vll.l.OSl.ADA, San 
IRnctciu de Luyola . Nue/Ja BiORrctfia, BAC Maior 28, Madrid 1986; i Josf.: ltòNACIO TEl.l.EClll'A 

I1w;o1<AS, IRnaciu de Lo}vla, solo y a pie, Salamanca. 3" ed., 1990. 
92. Catal<inia religiosa, 120-122. 
93. À1.vA1<EZ, Ill, 267-268; i Catal<inici retwusa, 114: i 118. 

94. À1.vA1rnz, I!, 355-360; i Catal<inia reliRiosa, 115. 
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poble, l'orde dels framenors caputxins, cie la família franciscana. En efecte, 
més que no pas un orde pròpiament nou, es una reforma clins el franciscanis
me, iniciada per Mateu cii Bascio en 1525 a Montefalcone, per tal de tornar als 
ideals del Pobrissó d 'Assís. Obtindran en 1528 butlla d 'aprovació per part de 
Climent VII, confirmada després per Pau III en 1536. Anomenats cie primer 
"eremites franciscans'', la seva llarga caputxa i la barba, que els diferenciaven 
dels altres framenors, popularitzaren el nom de caputxins. El seu apostolat, 
orientat a la gent més pobra i els malalts, e ls feren molt estimats del poble. 
No eren jurídicament del tot separats cie l'orde franciscà, perquè els manava 
només un vicari general. Els féu molt cie mal l'apostasia cie Bernarclí Occhino. 
Només a pa1tir de 1587 els serà permès cie fundar fora d 'Itàlia. Arribaran a la 
total independència per la butlla "Alias felicis recorclationis" cie Pau V, 1619. 

Han estat moltes les fundacions catalanes. Fou la primera la casa cie Sarrià 
(Barcelonès), 1578, refunclada després cie l'exclaustració, en 1887. La precedi
ren, entre altres, la d'Arenys cie Mar (Maresme), des del 1863 (havia existit 
abans eles cie 1618) i la cl'Igualacla (Anoia), 1881 (abans 1609). Les primeres 
caputxines a establir-se a casa nostra fo re n les de l conve nt cie Santa 
Margarida la Reial cie Barcelona, 159995. 

41 Un orde tan espanyol com els Carmelites Descalços cie santa Teresa 
(Àvila 1515-Alba cie Tormes, Salamanca, 1582, doctora de l'Església, 1967) i 
sant Joan de la Creu (Fontiveros, Àvila, 1542- Úbecla, .Jaén, 1591, doctor cie 
l'Església , 1926) és fruit també d e l'esperit cie reforma -l 'ano menada 
Descalcez-, comuna a d'altres ordes. Monja Teresa de Cepecla del convent cie 
l'Encarnació, extramurs d 'Àvila eles cie 1535, experimenta una llarga malaltia, i 
en 1554 té lloc la seva conversió interior. Un paper decisiu, però, per a la 
reforma que haurà cie dur audaçment i tenaç a terme, tingué la seva trobada 
amb sant Pere cl'Alcantara, 1560. Després cie vèncer moltes dificultats, un res
cripte de la Penitenciària Apostòlica li clonava permís per afundar convents 
sense rendes, any 1562. I ja el 24 d'agost fundava el primer a la pròpia ciutat, 
el cie San José. L'any següent, un nou rescripte li concedeix la pobresa absolu
ta, sense possessió cie béns ni comuna ni privada, d'acord amb la regla primi
tiva del Carme!, cosa que confirmarà la butlla "Cum a nobis" cie 1565. Pel 
1567, el seu encontre, molt positiu, amb el general dels carmelites, pare Joan 
Baptista Rossí (=llatinitzat Rubeo), li possibilità un seguit cie fundacions (16 
fins a 1582) i, morta ja la santa, les fundacions s'ampliaren a Itàlia, França i 
Bèlgica i Po rtugal. 

95. A LVAl!EI .. lli. 269- 273. El pare MEi.CiO!! DE l'Olll.ADll!A. té una Histuriu ).!,e11r1ralis OFMCap, 
e n 4 vols .. Roma 1947-1951, i un extens article Cap11ccini, ·Oli'· 2 (1973) 203-252. Vegeu també 
BAs1u 1>E Rt ·111 , Un segle de uida caputxina a Cutalunya ( J'i64- J664J, llarcelona 1978. I cf. en fí 
Catuhi11iu reliJ.!. iosa, 11 ~ ; i l lH. 
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Però la cosa no parà aquí, perque 1a en 1567, a instàncies de la santa 
mare, concedia el pare Ruheo que "hi hagués frares de la mateixa Regla". En 
això, fou decisiu l'ajut de fra Joan de Santo Matía, futur Joan de la Cruz. I la 
primera fundació fou a Duruelo, un llogarret d'Àvila, tocant a Salamanca, 
1568. Seguiran tamhé moltíssimes fundacions, àdhuc a Portugal, Itàlia i 
Amèrica, en vida encara del sant. 

Amhdós sants, tan units i tan diversos (ella simpàtica i parlera, callat ell i 
entotsolat), constitueixen el veritable cimal de la mística cristiana, que ell sis
tematitzà de manera insuperada (i a la qual aportà ella meravelloses intuï
cions). Posaren, a més, com a veritables "clàssics" al seu servei una literatura 
de gran hellesa (Joan constitueix el cimal de la poesia castellana). 

Finalment, els Descalços seran constituïts en orde independent, per la but
lla "Pastoralis officii" de Climent VIII, any 1593. Dividit després en dues con
gregacions, caldrà esperar a 1875 per a assolir novament la unitat. 

A casa nostra, la primera fundació fou a Barcelona, al convent de Sant 
Josep de la Rambla, 1586 (hi tindria un paper protagonista el pare Josep de 
Jesús Roca) . Fou incendiat llavors de l'exclaustració, essent-ne un dels seus 
frares el pare Francesc Palau, futur fundador i beat (avui hi ha el conegut 
mercat de Sant Josep o de la Boqueria). Seguiren en 1588 la fundació de 
Tàrrega, de vida escadussera, i la de Mataró, i després vindrien Lleida, 1589; 
Tortosa, 1590; Girona, 1591, i Tarragona, 1597; el "dese1t" de Cardó (Ribera 
d'Ehre), 1606, etc. El retorn després de l'exclaustració de 1835 tingué lloc pri
mer a Tarragona, 1891; seguí Barcelona, al convent de la Diagonal, 1896; 
Lleida, 1928, etc. Pel que fa a la hranca femenina, fou la primera casa la de la 
Immaculada, de Barcelona, 1588. Seguirien, ja en el XVII Vic, Mataró, Reus i 
Lleida96. 

5/ Altres ordes "descalços" de menor importància implantats a casa nostra 
en el XVII, foren els de Sant Agustí, i els Trinitaris; mentre que pel que fa als 
convents de dones, cal esmentar, al mateix segle, les Carmelites de l'Antiga 
Observança, i les Concepcionistes franciscanes , respectivament d 'ençà de les 
seves fundacions a Vilafranca del Penedès, 1643; i Tortosa, l'any següent97. 

96. A1.vA1U'I., lll, 299-338; Catai<lnia re/i¡.:iusa, 116; i 118; i la literatura específica de l 'Orde, en 
especial: ErníoN DE LA MADllE DE D1os, On;rn STE<;<;ll\K , Tiempu y uida de Sant<J Teresa, BAC 283, 
Madrid, 2º ed, 1977; On;1m STE<;<;INK, La r(!/iirma del Carme/u español, la visita del General Ruheu 
y su encuentro con santa Teresa (1566-1567!, Roma 1965: i JoAQlllN SMET, Los Carmelita.'" 
Historia de la Orden del <..armen, li , Las rl!f<mnas. Hn husca de la autenticidad ( 1563-1 750), 
BAC 510, Madrid 1990. Per a Catalunya, cf. Fuentes históricas de la Província OCD de San José 
(Catahu1a y Baleares), ed. Gahriel Bfi'JRÀN !ARROSA (Roma 1986); i f.'/ Carme/o teresianuen 
Cata/uña: 1586-1986, Burgos 1986. 

97. Vegeu Catal<lnia religiosa, 116; i 118-119. 
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e) El segon dels ordes de clergues regulars a venir a Catalunya fou el més 
antic, els teatins, originats directament en l'Oratori del Diví Amor. N'és funda
dor sant Gaietà de Thiene, que tindrà com a principal col.laborador Joan Pere 
Caraffa, bisbe de Chieti (en llatí Theate, d'on el nom de l'orde), i futur carde
nal i papa Pau IV (1555-1559). El nou orde era aprovat perCliment VII pel 
breu "Exponi nobis", cie 1524. Vestien com a clergues, amb sotana negra i 
bonet en forma cie creu. Calia que visquessin directament del seu treball, sen
se mendicar, i acceptant el que hom volgués pagar-los, sense demanar res . 

Tardaran a sortir d 'Itàlia, i començaran precisament per la Península. A 
,Catalunya, la primera i única casa és la cie Barcelona, 1632. Després de 
l'exclaustració, han tornat a establir-s'hi en 194798. 

d) De molta menys importància són els Clergues regulars Menors, anome
nats també "caracciolins", pel seu primer superior general sant Francesc 
Caracciolo. Foren aprovats en 1588. 

Fundaren a Barcelona en 1636, en casa desapareguda arran de l'exclaustra
ció de 133599. 

e) Arribem així a un orde, els escolapis o, oficialment, Clergues regulars 
pobres de la Mare de Déu cie les Escoles Pies, fundats curiosament a Roma 
per un català, sant Josep de Calassanç (Peralta cie la Sal, Llitera, Franja cie 
Ponent, Osca, 1557-Roma 1648), i que no s'instal.laran a casa nostra sinó mort 
ja el sant, primer escaclusserament a Guissona (Segarra), en 1638, fins al 1641 
només; i després a Moià (Moianès) en 1683 (!). 

Bé que fill d'un ferrer (un noble vingut a menys), farà estudis amb els tri
nitaris cl 'Estaclilla (Osca), i després estudiarà Dret i Teologia a Lleida, València, 
Alcalà , i Lleida novament. Aquí rebé l'ordenació presbiteral. Ocuparà càrrecs 
curials a Barbastre, Lleida i la Seu, diòcesi a la qual pertanyia i on arribà a 
exercir poders de vicari general. Precisament, tot acompanyant el bisbe fragatí 
La Figuera de Lleida 0585-1586), prengué part en la visita apostòlica a 
Montserrat, 1585. 

Un motiu massa humà l'empenyé a Roma, per tal d'aconseguir-hi promo
cions. Hi és cies del 1592, i cap al 1595 sembla que s'inscriu en la Confraria de 
la Doctrina Cristiana. Un gran bé li féu el contacte amb sant Felip Neri. La 
conversió pregona li arribarà finalment en contemplar la canalla pobra i sense 
escolaritzar del Trastèvere. L'ideal que l'ha cie moure en enclavant serà l'edu
cació cristiana cie la infància, especialment pobra. Comença a l'església cie 
Santa Dorotea en 1597 una escola per a nens. En 1601 naixia la institució cie 

98. À1.vA1n-:z, Ill, també. 85-110; i Catal<lnia religiosa, 122; i p.164 per a la seva fundacié> 
femenina de les Oblates, després religioses teatines , de la lmmmaculada Concepció, estable1tes a 
Cata lunya només en e l segle XX, a Parets del Vallès i Barcelona, 1947 i 1950. 

99. À1.vA1ff1., Ill, 184-187; i Catal<lnia relif.iiosa, 122. 
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les Escoles Pies de la Màre de Déu. L'escola es traslladà en 1605, per a tenir 
major cabuda a l'església de Sant Pantaleó. Serà orde religiós ja en 1621, i 
l'any següent n 'aprovava Gregori XV les Constitucions. Els escolapis creixien 
de manera espectacular, però llavors començaren a ploure les tribulacions 
sobre el nostre home, primer per l'enveja d 'alguns mestres de barri, i després 
al propi interior, 1625, per obra d 'un assistent general; per raó dels germans 
operaris de l'orde, 1627 (suprimits deu anys després); i sobretot del pare 
Mario. Sozzi, home astut i intrigant, que calumnià greument Calassanç, depo
sat i empresonat pel Sant Ofici en 1642 (l'orde no podia fundar en endavant). 
Sozzi, ja Provincial de Toscana, és nomenat vicari general en 1643, però 
morirà el mateix any. Les denúncies han fet la seva· obra, i l'orde és reduït en 
1646 a congregació sense vots, i el sant és definitivament destituït. La seva 
mort en olor de santedat començarà a canviar les coses, i en 1679 era restituït 
l'orde de clergues regulars de vots solemnes. 

Ja hem esmentat els inicis a Catafunya. A més de Moià, continuen existint 
avui altres cases fundades en el XVII, comPeralta de la Sal mateix, 1695; i 
Balaguer, 1699; del 1732 és Igualada, i cie 1737 l'important col.legi de Santa 
Anna cie Mataró. El famós de Sant Antoni de Barcelona, a la Ronda, és de 
1s15100 . 

.f) Ens ocuparem ara de dos ordes creats per a servei dels malalts: l'orde 
Hospitalari cie sant Joan de Déu; i el dels clergues regulars ministres dels 
malalts o Camils. Fundats els primers com a orde mendicant encara per Joan 
Cidade, futur sant Joan cie Déu, portuguès (1495-1550), a Granada, on el con
vení la predicació de sant Joan cie Avila, "el primer hospital modern'', 1539. 
L'institut s'estengué desp1'és cie la p101t del sant, i fou reconegut per la butlla 
"Licet ex debito" de 1572, i elevat a orde religiós en 1586. Molt tardana fou la 
seva penetració a Catalunya. La primera fundació, per obra del beat Benet 
Menni , fou a Barcelona, l'Hospital cie Sant Joan cie Déu, 1867; mentre el 
Psiquiàtric famós de Sant Boi (Baix Llobregat) és de 1895. De 1929 a 1969 
s'estén la vicia del Sanatori Marítim cie Calafell (Baix Penedès) , on la comuni
tat patí mo1t ma1tirial en 1936. 

Un carisma semblant fou el·cle sant Camil cie Lellis 0550-1614). Soldat i 
després caputxí, fou convertit per sant Felip Neri. Fundarà a Roma el seu 
orde en 1582 a l'hospital cie San Giacomo, i ell mateix en redactarà la regla , 
aprovada per Sixte V en 1586. La primera casa catalana, Sant Felip, fou funda
da a Barcelona en 1662. Després de l'exclaustració de 1835, fou restable1ta en 

100. À1.VA l<EZ, Ill també, 229-262; Catai<inia relip,iosa, 123; i específi cament, CAl.ASANi'. BAt J, 

Jos f.: Poc:11. Historia de las r~~c11e/as Pías de Catahn1a, Barcelona 1951; i .Josl' l'oc:i1, D. Gaspar 
]uan de la Fif? uera, Ohispo y Visitador. Sus relaciones con San ]osé de Calasanz: "Ana lecta 

C:tlasanctiana" 8 0962) 355-463. Per a b vida del sant. cf. Severino GINER GUERHl, San}osé de 
Ca/asanz, maestmyjimdadur, BAC Maiur 41, Madrid 1992. 
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un altre lloc de la Ciutat, en 1893. Un hospital de l'orde funciona des de 1975 
a Sant Pere de Ribes (Garraf) . 

g) L'Oratori, primera de les anomenades Societats de vida comuna sense 
vots, fou fundat pel gran director d'esperits que fou el florentí sant Felip Neri 
(1515-1595), a Roma, i aprovat en 1575. Caldrà esperar a 1673 per a veure la 
fundació de l'Oratori de Barcelona. Després de l'exclaustració, s'establirà de 
bell nou en 1843. De 1723 és el de Vic (restable1t en 1843), i de 1885 el de 
Gràcia. 

h) Del mateix estil és l'obra genial de sant Vicenç de Paül, gascó 
(1581-1660). Capellà de les galeres, entrarà a París en relació amb Bérulle i 
sant Francesc cie Sales. Funda la Congregació de la Missió (pares Paüls), 1624, 
i obté l'aprovació pontifícia en 1633. Citem només la primera fundació catala
na, la cie Barcelona, 1704, restablerta en 1884. 

D'ell és també la creació del més nombrós dels instituts religiosos feme
nins clins l'Església: les Filles de la Caritat, secundat per santa Lluïsa de 
Marillac. Volia que fessin un apostolat actiu entre el poble, i evità l'escull amb 
el qual s'havia trobat sant Francesc de Sales amb les seves visitandines, que 
foren obligades a guardar clausura segons l'esperit de l'Església del temps, bo 
i agrupant-les com a seglars sense hàbit ni noviciat i vestides com les dones 
cie poble cie llavors. En 1642 emetien els seus vots privats les cinc primeres, i 
eren aprovades en 1655 per l'arquebisbe de París. L'aprovació de Roma arri
barà en 1668. Representen la "incorporació definitiva de la clona a l'apostolat". 
El mateix any, 1592, veia la creació cie les seves cases cie l'Hospital de la Santa 
Creu cie Barcelona, i cie Lleida, i l'any següent s'establien a Reus (Baix Camp). 

i) Havien estat precedides ja per altres instituts. Cal esmentar, en efecte, la 
Companyia de Santa Úrsula (les ursulines) , fundada per santa Àngela Merici, a 
Brescia, en 1535 i dedicada sobretot a la formació i educació cie nenes. Si bé 
lavoluntat cie la santa era que visquessin enmig del món, morta ja ella en 
1540, la Constitució "Circa pastoralis" cie sant Pius V, 1566, les obligava a la 
clausura. 

És el cas també de la Companyia de Maria o cie l'Ensenyament, cie santa 
joana cie Lestonnac (Bordeus 1556-1640), 1605, primer orde femení amb fina
litat específicament educativa. Agregat de moment el seu primer monestir a 
l'orde cie sant Benet, bé que amb una espiritualitat més aviat jesuítica (les 
seves regles són cie 1638), en 1920 fou centralitzat, com definitivament en 
1955. Ja cie 1650 és la primera casa a Barcelona, cies cie 1875 al seu emplaça
ment definitiu; i de 1698 la de Tarragona. 
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Pel que fa a la Visitació, fundació de sant Francesc de Sales (1567-1622) i 
santa Joana Francesca Fremyot de Chantal (1572-1641) en 1610 a la ciutat 
savoiana cl 'Annecy, unirà l'estricta clausura amh l'esperit cie veritahle pohresa 
i cie caritat envers el proïsme. S'instal.larien de primer en 1923 al passeig cie 
sant Joan cie Barcelona, d 'on s'han traslladat en 1967 a la vall cl'Hehron, 
1967101. 

j) Comença ara la proliferació cie Congregacions, quan es diversifica al 
màxim el carisma religiós clins l'Església. Així, es fa impossihle en un treball 
com aquest cie citar-les totes. Ens limitarem a les més significatives a casa 
nostra. 

Del segle XVlll són les Congregacions cie vots simples, 
l. dels Passionistes (Congregació cie la Santíssima Creu i Passió de Nostre 

Senyor Jesucrist), fundada per sant Pau cie la Creu (Danei), 1720, i aprovada 
per Benet XIV en 1741. Amb alguna fundació ja al Barcelonès abans cie la 
guerra civil, cie 1945 és la casa de Barcelona, Santa Gemma. 

i 2. dels Redemptoristes (Congregació del Santíssim Redemptor, abans 
Sacerdots del Santíssim Salvador), de sant Alfons Maria de Liguori, 1732, apro
vats per Benet XIV en 1749. Incorporarien el carisma del seu fundador cie 
confessors i mestres cie la Moral. La primera casa catalana s'obrirà en 1926 a 
Barcelona. 

De la mateixa època, però amb caràcter purament laïcal , són dues grans 
institucions d'ensenyament cristià: 

3. els Germans cie les Escoles Cristianes, cie sant Joan Baptista cie la Salle, 
1679-1682. Mort ja el fundador en 1719, fou aprovada la Congregació per 
Benet XIII en 1725. Del 1880 és la primera fundació reeixida a Barcelona, i 
cie 1889 la Bonanova, amb molt avançades Escoles cie Telecomunicació i 
Informàtica. Seguiran múltiples funòacions arreu del país; 

i 4. els Germans Maristes de l'Ensenyament , del beat Marcel.lí 
Champagnat, 1817. Mott el fundador en 1840, la Congregació fou aprovada 
per Pius IX en 1859. La primera casa catalana fou la cie Girona, 1886. Del 
1888 és el Col.legi Valldemia cie Mataró, i cie 1910 la instal.lació cie la Casa de 
formació a l'antic monestir pre-monstratenc de Bellpuig cie les Avellanes 
(Noguera). 

5. Citaré, en fi, cie la gran quantitat d'instituts fundats en els segles XIX i 
XX, només un (els cie fundació pròpiament catalana, seran esmentats més 
enclavant): el cie la Societat de Sant Francesc cie Sales (salesians), fundat a 
Torí per sant Joan Bosco, 1854-1859, després d'haver fundat els Oratoris cie 

101. Vegeu en general per :1 tots aquests Ordes .f1-:s1 s A1.vAHEi'., Ill , 193-215, 350--357, 364-377, 
441-445, i 456-462; 
Alfredo LÓPEZ AMAT. !:'/ seguimient1i mdical de Cristo, 11 , 458-466, i 481-512; i Catal6nia reli
giosa. 116. 123- 124. 136. 139-141, i 161. 
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sant Francesc cie Sales i les primeres escoles professionals. Es multipliquen els 
col.legis cies cie 1863. I ve després la brancafemenina, que funda ajudat per 
santa Maria Mazzarello, 1870-1872, les Filles de Maria Auxiliadora. Seguiran 
encara els seglars Cooperadors, 1876. És cie primera imp01tància la fundació a 
Barcelona, Sarrià, de les seves Escoles-Taller,1884; i en 1912 del temple 
expiatori del Tibidabo. Comptà amb l'ajut cie la serventa cie Déu Dorotea de 
Chopitea. Les religioses , per la seva banda , fundaran ja a Barcelona en 
1887102. 

l) Ens endinsem ara novament en un altre món, el dels monestirs , per veu
re corn en lluita contra el fenomen cie la comenda, ço és, "la provisió d'un 
benefici regular" , en aquest cas una abadia o un priorat, "acordada a un secu
lar, amb dispensa cie la regularitat", hom potencia a rran del concili cie 
Constança (1414-1418) la unió dels monestirs en congregació. I veurem que, 
al nostre país, això tingué prompta aplicació en el cas cie tres monestirs bene
dictins que entren ara a la de San Benito cie Vallaclolicl, mentre que caldrà 
esperar a veure produir-se igualment el cas per als cistercencs en la cie la 
Corona d'Aragó, i encara més tard , ja en el XVIII, amb els ca1toixans, tan ene
mics de sempre cie tota reforma. En tots tres casos, però, prendran la iniciativa 
els reis (respectivament, Ferran el Catòlic, Felip Ill, i Carles lli) , cosa en si 
mateixa ben irregular, encara que hauria cie produir bons efectes. 

La comenda, que ateny el seu punt àlgid en el segle XIV, era de fet inac
ceptable, perquè, l) proporcionava a seculars intrusos les rendes monàsti
ques; 2) deixava les comunitats sense pastor; i 3) afavoria la introducció d'un 
esperit mundà aliè al monaquismel03. 

L'article 9 del projecte del papa Martí V, comunicat als pares conciliars el 
20 cie gener de 1418, suprimia la comenda a tots els monestirs amb més de 
deu religiosos. l és positiu que el concordat llatí (firmat pels reialmes de 
França, Itàlia i la Península), en el seu article 5, en fa la supressió als mones
tirs amb més de vuit monjosl04 . 

l. El rei Joan I de Castella havia fundat, ja e n 1390, amb monjos de 
Sahagún (Lleó), e l monestir cie San Benito de Vallaclolicl. I ja la butlla de 
Climent VII que n'autoritzava la fundació l'any anterior, expressava la seva 
originalitat en establir que era només per aquells que volguessin sotmetre's 
"ad perpetuam reclusionem". Era un monestir per a monjos prietos, "ençerra
dos a la manera e forma del ençerramiento de las mongas cie los monesterios 

102. ALVAHIJ, Ill. 400-430; LOl'EZ AAIAT. li. 526-538, 576-579, i 592-611: i Cutal<!niu rel(~iosa. 
125. 128. 129-131. i 141-142 

103. Vegeu la definici(> de !L LAl'HAT. :111. 01111.111e11de. DDCu11 3 (]942), rnl. 1029-1085 a col. 
1029: i l'ATHICI' Cm · s 1 ~ . Précis dHistoire 11w1wstique, Tournai 1956, .WO. 

104. Vegeu :1quí l·lï1rn.rn. Die Omstanzer Re/imnation. Leipzig 1867. 9 i 46 i ss.; i LAl'HAT, a 

col. 1052. 
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cie Santa Clara". Així, hom s'allunyava de la veritable tradició benedictina, per 
tal de lluitar contra tot perill cie relaxació i comenda, evitant també, al princi
pi almenys, el títol abacial. Aquesta inclusio perpetua era ja suavitzada, 
però, en ce1ts casos, pel papa Martí V, any 1428. 

La reforma s'estengué ben aviat, cies del 1417, i especialment d 'ençà cie 
1436. I és notable que s'usa, més que no pas el nom cie congregació, el 
d'observància, i més endavant hom donarà als seus monestirs i monjos el 
nom cl"'observants", per a distingir-los dels "claustrals" cie la de Tarragona i 
Saragossa. 

Ferran el Catòlic havia ja gestionat la cessió per part de l cardenal Julià 
delle Rovere, futur Juli II, del seu abadiat in commendam a Montserrat, cosa 
que obtindrà quan Sixte IV hi nomena corn a nou abat comendatari Joan cie 
Peralta, 10 cie març de 1483. Aquest desitjava convertir-se en abat regular i 
que hom trametés per a facilitar-ne Ja reforma monjos cie Santa Giustina cie 
Pàclua.El rei, però, abrigava altres projectes, i obté del Papa l'entrada cie 
Montserrat dins la Congregació cie Va!P'ddolicl, a la vegada que Peralta és pro
mogut al bisbat de Vic, 19 març 1493, i e l 23 d 'abril escriu el rei al prior de 
Valladolid, reformador general de la congregació, que trameti un prior i els 
monjos que calgui per a executar Ja butlla d'annexió. 

Amb ben poca perspectiva històrica, hom establia que Montserra t seria 
reduïda a simple prio rat para siempre, perquè el nou prior mateix, el gran 
Garcia Jiménez de Cisneros (una cie les més grans glòries de l monestir i intro
ducto r a casa nostra de la "Devotio moderna" amb el seu famós "Exercitatori", 
que tant havia d 'influenciar Ignasi de Loiola a través del pare Chanon), que 
ho és cies del 3 de juliol, serà promogut abat ja en 1499, i ocuparà el càrrec 
fins a la mort, 1510. 

Des del 1521 entrarà també dins la Congregació Sant Feliu de Guíxols, i 
cies cie 1593 Sant Benet cie Bages, que depenia cie Montserrat des cie l'any 
anterior105. 

105. Vegeu per a la hi st<'>r ia general de la congregaci<>, (MATE<> ÀLAM<>) , Va//adulid 
(Oing regacüín de San Benilu). Enciclopedia Espasa 66 (s). p .930-938: i sobretot G. M. Cot.oMllÀS, 

M. GosT, fatu.dius suhre el pn'mer si¡;lu de San Ben i/u de Valladulid. Montserrat 1954; A. Al.llAHl'l>A, 

lnteruencicí de l'tthatJua11 de Pemlta i dels Reis Calci/ics en la re/imna de i'.fcmtsermt ( 1479-1493): 
·Analecta Montserrate nsia· 8 (1954-1955) 9-4 1: GA1<CIA M. Cmm111Às. Duu1mentus suhre la s11je
c;i1ín del munasteriu de Muntserrat al de San Benilu de Valladolid. il?idem. 79-98: i GAl<CIA M. 
Co1.nMBÀS, encara, Un re/imnadur i?enedictinu en liempu de /us Reves Catcílicus. GarcíaJiménez de 
Cis11erus. Ahad de Muntserrat. Montse rrat 1955. Cf. rel que El a aquest aliat. les seves ohres han 
estat editades pel pare Cehrb Baraut : GAl<CIA .J1Mf'.-.:Ei'. OE C1s~E11os , Oi?ras Cumpletas. 2 vols., 

Montse rrat 1965. Vegeu encara , per a Montserrat. Sant Fe liu i Sant Be ne t , respect iva m e nt, 

Al.llAl!l·l)A. MASSOT. Hist<lria de Montserrat, 70-71 i 84-85; .r. MASSOT l Ml ·:-;1A,'\1'1!, f:Js abats de Sant 
Feliu de G1tíxols (se¡;les XVll-XV/If): "Studia Monastic:1• 13 0 971) 331-404; i Fo1n1À SmA 1 Mo1<l'TA, 

hl monestir de Sant Ben.<!! de Ba¡;es, Manresa 1955. 
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2. Un segle més tard, en 19 d'abril de 1616, amb el breu "Pastoralis officii" 
de Pau V, neix la Congregació cistercenca de la Corona d'Aragó, la qual, a 
diferència cie la cie Castella, nascuda ja en 1425, i que constituïa una autèntica 
secessió clins l'orde, se sotmet des del principi al capítol general cistercenc i a 
l'Abat de Cister. La Congregació, que té ja clars precedents en els intents cie 
Felip 11 el segle anterior, fou promoguda pels monestirs més petits de la 
Corona (s'hi afegirà encara més tard Navarra, des cie 1634), que hi trobaven la 
força en la unió d 'uns amb altres, a més que escapaven així als drets cie pater
nitat; i eren sostinguts a més pel re i, que hi veia un clar mitjà perquè els 
monestirs catalana-aragonesos es deslliuressin cie la tutela de Cister, que no 
deixava cie ser súbdit del seu enemic natural, el rei cie França. 

Hi oposaven sorda resistència encara els clos monestirs més grans i impor
tants, Poblet i Santes Creus, que hi veien un atemptat contra la tradició en la 
supressió cie l'abadiat perpetu (ara calia elegir els abats per quatre anys no 
prorrogables) i la dels drets cie paternitat i visita sobre les fundacions. Santes 
Creus hi entrarà en morir l'abat Carnicer, en 1619; i Poblet en fer-ho el darrer 
dels abats perpetus fra Simó Trilla, en 1623, en raó del breu "Ex pastoralis 
officii" cie Gregori XV, 20 d'abril del mateix any. 

Formaven en total la congregació (les Constitucions, o Diffinitiones, 
foren establertes al monestir aragonès cie Ruecla en el capítol provincial que 
s'hi desenvolupà a partir del 16 cie desembre cie 1626), a part els monestirs 
aragonesos, valencians i l'únic cie Mallorca, la Real, més després els navarre
sos, quatre abadies masculines catalanes: Poble t, Santes Creus , Escarp i 
Lavaix, amb els seus priorats i dependències; i quatre més de femenines: 
Vallbona, Caclins, Vallclonzella i Sant Hilari de Lleicla106 

3. Per voluntat cie Carles Ill, en fi, s'uniren en Congregació curiosament, 
per a menys d'un segle, els tan tradicionals monjos cartoixans d'Espanya (en 
total setze ca1toixes: nou a la Província de Catalunya; i set a la cie Castella), 
que sortien així de la seva inamovilitat programàtica "Carthusia numquam 
reformara, quoniam numquam cleformata" (cosa que constitueix un veritable 
desafiament, a més claramentantihistòric, a la mate ixa condició humana). 
L'erigia un breu pontifici cie Pius VI, "Apostolicae Sedis auctoritas", de 10 de 
març de 1784. 

En formaven patt doncs, com he elit, Scala Dei i Montalegre, a més de les 
ca1toixes aragoneses i valencianes, i la mallorquina de Valldemossa. 

La suprimiria oficialment Pius IX per breu cie 9 agost 1867, quan de fet cies 
del 1835 la carto ixa havia d e ixat d 'existir a Espanya arran cie la 

106. Cf. aquí en especial Au·;IANDl!O MASOl.IVEI!, Ori1-1en y p rimems aiios(161&:1634) de la 
Omgregacicín cisterciense de la Omina de Arawín. Síntesis hist<Jrirn y documentos, Poblet 1973. 
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Desamortització, com la resta de monestirs i congregacions del país107. 
m) Cloc aquest capítol amb la que ha estat anomenada l'epopeia de la 

"comunitat errant", l'aventura de la Trapa, esdevinguda en màxima part a casa 
nostra. En 1793, vingué el pare Gerasimo de Alcantara i un altre monjo de la 
comunitat trapenca llavors encapçalada per dom de Lestrange i acollida a 
l'antiga cartoixa suïssa de La Val-Sainte, per a gestionar una possible funda
ció. L'expedició dels monjos arribava a Salou, finalment, el 2 de febrer de 
1794. D'allí passaren al convent de .Jesús, de Reus, i més tard al santuari de la 
Misericòrdia. Allí els arribà la notícia del fracàs de les gestions per a 
establir-se a la granja murciana de Santa Inés. Traslladats després a l'ermita 
selvatana de Paret Delgada, acabaren per ser acollits a Poblet per l'abat Pere 
Serarols (1794-1797), on trobaren estatge als locals de la Bosseria i Hospital 
de pobres, i usaren la capella de Santa Caterina per al rés. S'hi estigueren fins 
a 1796, quan les gestions del vicari general pare Gregorio Àlvarez, abat de 
Leyre (1793-1797), prop de l'abat d 'Escarp, per tal que els fos cedit el priorat 
cie Santa Susanna de Maella, arribaren a bon port. S'hi pogueren establir, 
clones, en 13 de gener cie 1796. Mort l'abat Alcintara, 1804, el substituïren els 
pares Ildefons Díaz i Simó Carraceclo. En 1810 els sorprengué la primera 
desamortització, obra de Josep Bonaparte, i es traslladaren a Còrdova primer, 
i després a Sant .Josep de la Palomera, Andratx, Mallorca, fins que poden tor
nar a Santa Susanna en 1813. Durant el trienni liberal , s'exilien a Bordeus, 
França, llevat de quinze , que s'estableixen novament a Poblet, bo i ocupant 
amb l'anuència cie l'abat (llavors Esteve Torrell, 1819-1821) el claustre i cape
lla cie Sant Esteve. La sublevació, però, a la plaça del monestir del famós 
germà llec Antoni Marañón, "el Trapense", guerriller carlí, féu que les autori
tats expulsessin en 1822 els trapencs, que podien tornar a Santa Susanna l'any 
següent. No acaba, però, aquí la història. La desamo11ització de Menclizabal i 
la consegüent expulsió, els atenyen en 1835. S'acullen llavors novament a 
França, al monestir de Divielle, fins a 1880. Residiran llavors successivament a 
San Pedra cie Cardeña, antic monestir benedictí castellà (1880--1881), d 'on 
passen, ajudats per la família Monegal i el gran bisbe de Vic Josep Torras i 
Bages (1899-1916), que l'anomenà admirativa- ment "la Tebaida catalana", al 
santuari de Santa Maria cie Lord (Sant Llorenç cie Morunys). L'estada s 'allargà 
fins al 1884. An1b l'ajut del jove i emprenedor abat valencià de Sainte Marie 
du Désert Càndid Albalat, passaren llavors a Bellpuig de les Avellanes, fins al 

107. l(HENl,E) jAIUCOT, Nolice historique sur la ConMréMafion nati<male espaP,nole de /"Ordre des 
Chartreux, Montalegre 1945; i ll.lll ' FONSO GoMEZ. art . Cc1rtu¡os, DHF::F:: l (1972) 367-368. 
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1889, i d 'allí a Val San josé, Getafe, Madrid, fins al 1927. L'epopeia acabarà 
aquest any al monestir navarrès de La Oliva108. 

7. EI.5 SEGLES XIX i XX. DRAMÀTIC FINAL I REPRESA ESPONEROSA 

El segle XIX és, potser, el més trist de la història del nostre país, amb l'inici 
de la lamentable, i a voltes sagnant divisió entre el que ha estat anomenat "les 
dues Espanyes"; i les inacabables guerres civils entre carlins i liberals, que tin
dran, després del desastre de 1898 i les guerres d'Àfrica, un terrible final en la 
guerra civil del 1936-1939 i la llarga dictadura que se'n seguí. Vet aquí, però, 
que aquesta Església que surt de la guerra d'Independència quasi sense esma, 
i haurà de patir un seguit de desamortitzacions, fins a la definitiva de 1835, 
experimenta, a més del progressiu retorn de tants instituts i de la restauració 
dels seus monestirs, cosa que, sense fals providencialisme es pot designar 
com a autèntic miracle de la impressionant llista de les fundacions , i d 'un 
estol mai no conegut de personalitats cristianes, santes moltes d'elles, que 
viuen novament amb entusiasme el carisma religiós. 

El martiri en serà el gresol purificador moltes vegades durant la "guerra 
civil", i una nova purificació la portarà el mateix dinamisme eclesial amb el 
concili ecumènic Vaticà II, i el reflux vocacional posterior, que les ha qüestio
nades a fons. Avui, amb les dificultats que es vulgui, podem mirar el futur 
amb esperança. 

Essent a Palerm el pare abat Josep Blanch de Montserrat, fou chdat ja en 
1844 a procedir a "la apertura de la iglesia y monasterio de Montserrat", de 
manera que amb uns pocs monjos, a títol de capellans, per a la cura del san
tuari , hom hi reprenia ni que fos a precario la vida comunitària, i era entro
nitzada novament la imatge de la Mare de Déu. Serà la tasca indefallent, però, 
de l'abat Miquel Muntadas, la que assolirà, de primer com a simple president 
(1855-1858) i després ja com a abat (de 1858 a la seva mort, 1885) la plena 
restauració del monestir més representatiu de casa nostra. Del 1862 és la seva 
incorporació a la congregació benedictina de Subiaco. Consolidarien la seva 
obra els abats Deàs, i sobretot Marcet i Escarré. En 1883 és restaurat per 
Montserrat el monestir de Valvanera (Rioja), priorat en 1893 i abadia en 1900, 

108. Vegeu, per a tot això, especialment Et 1FEMIÀ Fo1rr 1 Coc111., en el seu llarg article La Trapa 
als pai:wis catalans: ·Studia Monastica· 15 (1973) 365-406; 16 (1974) 135-180; i 17 0975) 29-72 i 
331-475; Ata 'Sll ALTISENT, Hist<lria de Poblet, Poblet 1974 , 576-577, 619-620 i 622; el mateix E. 
Frnrr 1 Cma:1., Torms i BaRes y la Trapa catalana: ·Yermo· 5 (1967) 187-214; i DAMIAN YAÑEZ, Hl 
R.P. dom Ca ndido Albalat y PuiRcerver, abad de Santa Maria del Desierto y n!staurador de la 
Orden Cisterciense en fapaña: ·.cistercium· 7 0955) 60-70. 
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i el mateix any s'estableix una petita comunitat a Treviño (Adahuesca, Osca), 
que en 1889 es trasllada al Pueyo de Barbastre, la comunitat del qual fou 
cruelment sacrificada durant la guerra civil. Avui al Pueyo hi ha establerta una 
comunitat cie claretians. 

L'expansió del monestir, però, no parà aquí. Montserrat fundà el col.legi 
de Sant Beda a Manila , i el monestir de Montserrat d 'aquesta capital filipina, 
priorat en 1904 i abadia en 1924. Catalunya veia la fundació del Miracle 
(Riner, Solsonès), 1901 , priorat cies del 1904; i cie 1954 és la fundació cie 
Meclellín (Colòmbia), abadia ja en 1974, que ha fundat en 1968 el priorat, 
colombià també, d'Usme. El 29 cie novembre cie 1965 recuperava Montserrat 
també per als monjos negres Sant Miquel de Cuixà (habitada pels monjos cis
tercencs francesos, vinguts cie Fontfreda, cies de 1919), i durant uns anys ani
maren els seus monjos la fundació ecumènica de Tantur, prop Betlem, a 
Terra Santal09. 

Pel que fa a Poblet, les destruccions i e ls saqueigs començare n a 
deturar-se ~vnb la creació en 1844 de la Comissióprovincial cie monuments. 
En 13 cie juliol cie 1921 és declarat, com Santes Creus, monument nacional 
per Reial Ordre. Restava en enclavant clones sota la protecció cie l'Estat i 
sotmès a la inspecció cie l'esmentada Comissió. En 1924 entrà a formar-ne 
part Eduard Toda i Güell, ànima cie la reconstrucció de la casa, que en consti
tuir-se el patronat del monestir per Reial Decret de 14 de juny cie 1930, n'era 
nomenat primer president. El 20 d 'octubre cie 1935 era solemnement reconci
liada l'església major en cerimònia presidida pel cardenal Francesc Vidal i 
Barraquer, i amb la presència de l'abat François Ca usse (el qual havia 
encapçalat la comunitat cie Fontfreda que, després de la llei Combes, es refu
già uns anys a començament de segle al convent del Sufragi prop de Tàrrega, 
Urgell). Hom havia pensat a encomanar als cistercencs francesos , precisa
ment, la restauració de Poblet. La guerra civil, però, obria un compàs cl'espe
ra , que les circumstàncies polítiques tancaven amb una opció diferent, la dels 
monjos italians de la congregació de San Bernarda. Quatre monjos, en efecte, 
d 'aquesta Congregació restauraven finalment, el 24 de novembre de 1940 la 
vida comunitària, i començaren aviat a arribar-hi les vocacions del país. 
Poblet era novament erigit en abadia en 1954, i feia la seva primera fundació 
a Santa Maria cie Solius (Santa Cristina d 'Aro, Baix Empordà) en 1967. Sens 

109. Vegeu e n partic ular, ultra ALBAHEOA, MASSOT, .JoSEI' MASSOT l Ml !NTANEI{ , r.ïs creadors 
del Montserrat modern, Montserrat 1979: com també Cum1 A BAHAl lT, San ta Maria del Miracle, 
Montserrat 1972, .'31-34; i l'anc'>nim "'Cuixà " (Cuix<t . 3' ed. 1973, 64-67. I en general per a la situa

ci{J eclesial al país , CA 1a.Es CA 1mo, a Histoire spirituelle des h;pa¡!,nes, títol de l'edic i{J francesa pri
mitiva , Les dues tradicions, Barcelona 1977; i vegeu també joAN BADA, Guerra Ciuil i r~'J!.lésia 

catalana, Barcelona-Montserrat 1989. 
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dubte és un desafiament per als seus monjos de viure de manera exemplar i 
adient al monestir, quan acaba de ser declarat Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO, 11 de desembre de 1991 110. 

He parlat ja de la restauració de la vida cartoixana a Montalegre, com tam
bé de la represa de diversos instituts. Parlaré ara només, selectivament, de dos 
nous instituts monàstics estrangers establerts recentment a Catalunya, i des
prés de dos Instituts seculars espanyols (bé que hom els discuteixi el caràcter 
religiós, donat el caràcter del tot nou del seu carisma), amb incidència també 
a casa nostra, la Institució Teresiana del pare Poveda, i l'Opus Dei. 

a) Les Germanetes monàstiques de Betlem i de l'Assumpció de la Mare cie 
Déu. Amb una espiritualitat fonamentalment cartoixana, van ser fundades per 
Marie Dupont, a Chamvres (Yonne, França), en 1951. En 1985 ocupà una de 
les seves comunitats el bell monestir santjoanista medieval cie Santa Maria 
Reina, a Sixena (Monegres, Osca, i bisbat cie Lleida), on han començat a 
afluir-hi les vocacions. 

b) De caire molt diferent, i pensada per a fer possible la vicia monàstica als 
malalts, el pare Henri Marie Guilluy fundà a Croixrault (Amiens, França), 1966, 
els monjos benedictins de Ja Congregació de la Mare cie Déu de l'Esperança, 
que han obert en 1986 el monestir cie Santa Maria cie Refet (Tudela cie Segre, 
Noguera, bisbat cie la Seu)lU 

c) Ja el pare Gemelli havia parlat de la necessitat dins l'Església d'associa
cions de laics consagrats, que constituïssin veritables instituts de perfecció. I 
vindrà a consagrar-los Pius XII, per Ja constitució apostòlica "Provida Mater 
Ecclesiae", de 2 de febrer de 1947. Els caracteritzaran la consagració pels vots 
evangèlics, la secularitat (viuen i actuen dins el "món") i el compromís apostò
lic. El Codi de 1983 els anomena Instituts de Vida Consagrada, cànons 
710-730. 

l. La Institució Teresiana ha estat elevada a institut cie dret pontifici en 19 
de juny de 1951. Havia estat fundada per un sacerdot màrtir, en vies cie pro
pera beatificació, Don Pedra Poveda (1874-1936), ajudat per Josefa Segovia. 
Pensada per a la clona, per a fer-ne educadores dels mestres, comença a fun
dar d'ençà de 1911 Acadèmies cie Santa Teresa per a formació pedagògica. 
Neix canònicament la institució com a Pia Unió aprovada pel bisbe de Jaén en 

110. At;t;STI ALTISENT, Hist<iria de Poblet, Poblet 1974 ; JOAN BASSEl~ODA l NONl'l.I., Hist<iria de Ja 
restauració de Poblet, Poblet 1983; jUAN SEl!l!A V11AHO, La Comisi<ín. de Monurn.en.tos Hist<íricos y 
Art[~ticos de la província de Tarrawma ante las ruinas del Monasterio de Poblet, Tarragona 1946; 
EDI 'AI!D ToDA 1 GüEI.I., Rewnstmcci<J de Poblet. Obres realitzades de 1930 a 1934 pel Patronat del 
Monestir, Poblet 1935. 

111. M'he servit del fullet de JAUME GAllAHl!O, Les comunitats con.templa/ives de les diòcesis de 
Catalunya i les Balears, Girona 1988. per a les dades sobre aquestes dues institucions. 
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16 de juliol de 1917 i, poc després, rep també l'aprovació civil com a associa
ció. Pius XI l'aprovava en 1924 com a tal Pia Unió a perpetuïtat. De 1918 és 
l'Acadèmia fundada a Barcelona. Les primeres dones catedràtiques universüà
ries a Espanya han estat precisament membres de la Institució Teresiana112. 

2. Molt més complicat és el cas de l'Opus Dei . Deixant a part el tema de 
la santedat personal del seu fundador, el sacerdot aragonès don Josemaría 
Escriva, recentment beatificat a Roma, la seva és una obra molt controvettida. 
Aquesta començà a Madrid entre estudiants universitaris el 2 d'octubre de 
1928. El 19 març 1941 la seva creació és aprovada pel bisbe com a Pia Unió, 
i, en vista del seu espectacular creixement, la Sagrada Congregació de 
Religiosos acceptava 1'11 d 'octubre de 1943 la "Societat Sacerdotal de la Santa 
Creu", que pottava annex l'Opus Dei (format per seglars), com a societat de 
vida comuna sense vots públics, i el 24 de febrer de 1947, amb el decret 
"Primum inter Instituta" rep el decretum laudis com a institut secular la 
"Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y del Opus Dei". Mort ja el fundador, 
però, deixa de ser pròpiament un institut religiós de vida consagrada, perquè 
en 1983, per la Constitució Apostòlica "Ut sit", de 28 novembre, se'l transfor
ma en prelatura personal. 

És prou conegut l'abast important de l'obra de l'Opus Dei a casa nostra, i 
a tot el món, d'admirable eficàcia i modernitat en les seves realitzacions i en 
el propòsit de penetració del món intel.lectual i financer, com també en 
l'innegable influx que exerceix dins l'Església jeràrquica, bé que, ultra el 
secretisme i els mitjans de captació vocacional goso dir "sectaris" que ha usat, 
l'integrisme innegable de moltes de les seves actuacions presenti més d'un 
interrogant a qualsevol cristià mínimament crític113. 

d) I passo ja a parlar de l'impressionant catàleg de fundacions religioses, 
que marquen la represa de la nostra vida , del segle XVIII ençà: 

Naixement de noves.formes de vida religiosa a Catalunya 

l / 1731, Francesc Darder amb Isabel Ventosa, a Barcelona, les 
Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, "Darderes"; 

21 1793, Teresa Cortès, a Barcelona, les Hospitalàries de la Santa Creu; 
31 1804, Maria Ràfols amb Joan Bonai, a Saragossa, les Germanes de la 

112. Lol'EZ AMAT, I! , 623--660 sobre els Instituts seculars, forma de vida religiosa nova del 
segle XX, i p.662-678 sobre la Institució Teresiana, i cf. també V. MA<:CA , lstituzione Teresiana, 
f)Ip 5, 154. 

113. Lol'EZ AMAT, II, 661-662; i molt particularment, JOAN EsT1wrn. L ·opus Dei i les seues para
doxes. Un estudi socioÜ}RiC, Barcelona 1993. 
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Caritat de Santa Anna (assistència a pobres malalts). Les suposades profecies 
de la Mare són falsificacions posteriors a la seva mort; 

4/ 1826, santa Joaquima de Vedruna, al Mas de l'Escorial,prop de Vic, les 
Germanes Carmelites de las Caritat, "Vedrunes", per a ensenyament de noies i 
assistència als malalts. La seva inspiració, deguda al director, pare Esteve 
d'Olot, era franciscana. El nom de l'institut, però, es deu al bisbe Corcuera de 
Vic; 

5/ 1829, beata Paula Montal, dirigida pel pare escolapi Agustí Casanoves, a 
Figueres, les Filles cie Maria , Religioses de les Escoles Pies, per a ensenyament 
cie noies; 

61 1848, el canonge Joaquim Masmitjà , a Olot, les Missioneres filles del 
Santíssim Cor de Maria, per a ensenyament de noies; 

7 l 1849, sant Antoni Maria Claret, a Vic, els Missioners fills de l'Immaculat 
Cor cie Maria , "Claretians'', per a missions apostòliques -avui destaquen els 
claretians en la teologia de la vicia religiosa i el dret canònic-; 

81 1849 també, Maria Teresa Arguyol , a Barcelona, les Clarisses cie la 
Divina Providència, per a ensenyament cie noies; 

91 1850, el valencià Josep Domènec Costa i Borràs, bisbe cie Barcelona, 
amb Alfonsa Cavin , a Mataró, les Germanes de Maria 11nmaculada de 
l'Ensenyança (avui Missioneres de la Immaculada Concepció), ensenyament; 

10/ 1850 igualment, Josep d'Igualada (Tous i Soler), caputxí, amb Maria 
Remei Paios i Casanovas, a Barcelona, les Germanes Caputxines de la Mare 
del Diví Pastor, per a ensenyament de noies i missions; 

11/ 1850 novament, Maria Anna Mogas i Fontcuberta, aconsellada pel sant 
pare Claret i dirigida pel cardenal dominicà Zeferí Gonzalez, a Ripoll, les 
Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, per a ensenyament cie 
noies i missions; 

12/ 1850 també, Pere Bach, de l'Oratori, amb Maria Teresa Saits, a Vic, les 
Germanes de Sant Felip Neri i de la Puríssima Concepció, "Filipenses", per a 
exercicis espirituals per a dones i residències femenines (el mateix pare Bach 
fundà en 1854 els ja extingits Germans de la Immaculada Concepció); 

13/ 1855, Maria Antònia París , amb el sant pare Claret, a Santiago de Cuba 
(on ell era llavors bisbe), les Religioses de Maria Immaculada, Missioneres 
Claretianes, ensenyament; 

14/ 1856, el beat pare Francesc Coll , dominic, a Vic, les Dominiques de 
l'Anunciata, ensenyament; 

15/ 1858, santa Rosa Molas, a Tortosa, les Germanes cie la Caritat cie Nostra 
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Senyora de la Consolació, per a ensenyament i servei hospitalari; 
16/ 1859, els germans Marc, prevere, i Gertrndis Castañer, a Mataró, les 

Religioses Filipenses Missioneres de l'Ensenyament, per a ensenyament també 
de noies; 

17 l 1859 també, Anna Maria Ravell , a la Garriga (Vallès Oriental), inspira
da pel pare Ramon Boldú, franciscà , les Franciscanes Missioneres de la 
Immaculada Concepció, per a ensenyament de noies igualment; 

18/ 1859 novament, Anna Maria Janer, amb el bisbe Josep Caixa!, a la Seu 
d'Urgell, les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, així mateix per a 
ensenyament de noies; 

19/ 1859 igualment, el mateix pare Ramon Boldú, a Argentona (Maresme), 
les Missioneres Franciscanes de la Immaculada Concepció, ensenyament; 

20/ 1860, el beat Francesc Palau i Quer, carmelita descalç,a Eivissa 
(Balears), els Germans Terciaris Carmelites, extingits, i les Carmelites 
Missioneres Teresianes, com també les Germanes Carmelites Missioneres, 
ensenyament; 

21/ 1860 també, Lutgarda (en religió Maria Dolors) Mas i Mateu, amb el 
pare Nolasc Tenes, mercedari, a Barcelona, les Religioses de Nostra Senyora 
de la Mercè, abans Mercedàries Missioneres cie Sant Gervasi, per a ensenya
ment i missions; 

22/ 1862, Esperança Gonzalez i Puig, a Lleida, les Missioneres Esclaves de 
l'Immaculat Cor de Maria (acolliment d'òrfenes i ensenyament femení; 

23/ 1864, el pare Josep Benet Serra, mataroní i monjo benedictí de San 
Ma1tín Pinario i bisbe de Perth (Austràlia), on fundà el monestir benedictí de 
New Norcia, a Madrid, amb Antònia Maria cie Ovieclo i Schbnthal, les Oblates 
del Santíssim Redemptor, asils cie reeducació cie noies foraviades; 

24/ 1870, el beat Josep Manyanet i Vives, a Tremp (Pallars Jussà), els Fills 
cie la Sagrada Família, "Josepets" , per a ensenyament de nois; 

25/ 1870 també, Maria Gay i Tibau, a Girona, l'Institut de Germanes cie 
Sant Josep, per a ajut dels malalts; 

26/ 1873, santa Teresa Jornet i !bars, a Barbastre (Osca), les Germanetes 
dels Ancians Desemparats, per a la cura dels vells necessitats; 

27 l 1875, el pare Francesc Xavier Butinyà, jesuïta, amb Isabel de Maranges 
i Valls, a Calella cie Mar (Maresme), les Filles cie Sant Josep, abans Serventes 
de Sant Josep, per a la cura de les òrfenes; 

28/ 1876, sant Enric d 'Ossó i Cervelló, prevere, a To1tosa, la Companyia 
de Santa Teresa de Jesús, per a ensenyament de noies; 

495 



ALEXANDRE MASOLIVF.R 62 

29/ 1876 també, el canonge Josep Gras i Granollers, amb Isabel Gómez 
Rodríguez, a Granada, les Filles de Crist Rei, per a ensenyament; 

30/ 1877, Caterina Coromina, a Vic, les Germanes Josefines de la Caritat, 
"les noies de la xicra", per a assistència domiciliària dels malalts; 

31/ 1878, Teresa Guasch, amb la seva mare Teresa Toda, a Barcelona, les 
Terciàries Carmelites Tereses de sant Josep, ensenyament; 

32/ 1880, Miquela Grau, a Molins de Rei (Barcelonès), les Germanes de la 
Doctrina Cristiana, ensenyament de la doctrina cristiana als nens; 

33/ 1881-1890, Petra de San José Pérez Florido, a Màlaga, les Mares dels 
Desemparats, per a cura d 'infants i vells desvalguts, i asils. Es traslladà en 
1890 a Sant Josep de la Muntanya, Barcelona, refundant l'institut, al nom del 
qual afegí: i de "Sant Josep de la Muntanya"; 

34/ 1886, Teresa Gallifa, a Vic, les Serventes de la Passió, abans de la 
Visitació i Serventes del Redemptor, asils de pobres; 35/ 1886 també, el 
beat Josep Domingo i Sol, a Tortosa, la Germandat d'Operaris Diocesans, per 
a direcció de seminaris i cura de les vocacions diocesanes; 

36/ 1887, el bisbe (després cardenal) Salvador Casañas , amb Ramona 
Torres, a Puigcerdà (Cerdanya), les Germanes del Sant Àngel Custodi, cura 
dels hospitals; 

37 l 1890, Agustina Tardà, a Barcelona, les AgustinesMissioneres (abans 
Beates), per a ensenyament de nens i missions. Són a l'origen de les 
Agustines Missioneres d'Ultramar fundades per a les illes Filipines pel cardenal 
Sancha. 

38/ 1891 , el canonge Joan Collell, amb Pia Criach, a Vic, les Serventes del 
Sagrat Cor, per a cura dels pobres; 

39/ 1892, Carme Sallés, a Burgos, les Concepcionistes Missioneres de 
l'Ensenyament, ensenyament de noies; 

40/ 1894, el beat Josep Manyanet, amb Encarnació Colomina, a Aiguafreda 
(Osona), les Missioneres de la Sagrada Família de Natzaret, ensenyament tam
bé; 

41/ 1899/ Maria Güell, a Cervera (Segarra), les Missioneres Filles del Cor 
de Maria, hospitals i ensenyament de noies; 

42/ 1900/ el bisbe Josep Morgades, a Vic, les Serventes de la Passió; 
43/ 1900 també/ el mateix bisbe , amb Rosa Ojeda, a Barcelona, les 

Carmelites de Sant Josep, cura dels ancians i dels infants orfes i assistència 
domiciliària dels malalts; 

44/ 1923/ Josep Mària Alòs, amb Francesca Roig, a Barcelona, la Visitació 
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de la Mare de Déu; 
45/ 1928, el pare Francesc de Paula Vallet, jesuïta, a Barcelona, els 

Cooperadors Parroquials de Crist Rei , obra d'exercicis parroquials, refundada 
després, fora ja el pare Vallet de la Companyia, en 1943, a Chabeuil-Valence 
(França); 

46/ 1929, Teresa Albà, a Barcelona, les Hospitalàries de la Santa Creu; 
47 l 1931, Magdalena Aulina i Saurina, a Banyoles (Pla de l'Estany), les 

Operàries Parroquials; 
48/ 1939, el pare Jacint Alegre i el pare Joan Guim, jesuïtes, amb Dolors 

Permanyé, a Barcelona, les Seiventes de Jesús del Cottolengo del pare Alegre; 
i 49/ 1951, Lluís Pujol, a Vic, les Missioneres Claretianes114. 
I caldrà afegir encara la reviviscència del fenomen eremític. N'és el més 

famós representant el pare Estanislau Llopart de Montserrat. Veritable apa del 
desert, féu per molts anys una funció de direcció espiritual quasi massiva, per 
a passar després a fer vida solitària a Terra Santa, i darrerament al Japó. L'ha 
substituït a Montserrat després el pare Basili Girbau. Un dirigit del pare 
Llopart, Pere Vilaplana, fundaria les Comunitats de Jesús, en les quals, "la cri
da de la contemplació, la solitud i el desert uneix laics solters, matrimonis i 
àdhuc religiosos. La de Reus manté una casa d 'oració a Tarrés, no lluny de 
Poblet i Vallbona. Avui, al Montsant (municipi de Cornudella), a Arbolí, i tam
bé a Vimbodí (Conca de Barberà), hi ha diverses ermitanes, per a les quals la 
diòcesi de Tarragona ha elaborat un Estatut, i un prevere en pren la cura 
espirituaP 15. 

Aquesta esplèndida i sorprenent floració de vida religiosa , especialment 
en el segle XIX (i possiblement ens hem deixat algun institut més), ens certifi
ca de l'assistència que mai no falta a l'Església de Déu de part de l'Esperit 
Sant, tal com el Senyor va prometre; i per sobre de qualsevulla dificultat i 
amb visió històrica, ens dóna una joiosa esperança de futur. 

114. Vegeu, en general Catalrinia religiosa; i per a la majoria dels fundadors, Bihliotheca 
Sanctorum, Prima Appendtce, Roma 1987, passim. He corregit algunes de les dades de la llista 
que vaig publicar en ALEXANDlrn MAsouvEH , El sep,le XIX a Catalunya uiscut pels religiosos, dins 
Millenum, Barcelona 1989, 47-54, en aquesta darrera pàgina, tot servint-me del Catàleg de fun
dadors ofert per JOSEPA SA NJllAN 1 FoNs, Francesc Palau cercaua i ua tmhar, Barcelona 1987, 95, i 
dels diversos articles del DIP (publicats fins ara 8 volums, Roma 1974-1988). 

115. Vegeu ALEXANDHE MAsouvrn , Histciria del Monaquisme cristià, III ,251, i nota 13, amb 

àmplia bibÍií:>grafia. 
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LOS OBISPOS URQUINAONA Y CATAIÀ 
EN LOS ORÍGENES DE LA FAMILIA SALESIANA 

EN BARCELONA (1880-1892) 

Ramón Alherdi 

El fundador de la Familia Salesiana, el sacerclote piamontés Juan Bosco 
Occhiena, a la hora de echar los fu ndamentos de su Obra y obtener el reco
nocimiento oficial de la misma, tuvo dificultades con algunos de sus obispos. 
En concreto, sus relaciones con los arzobispos de Turín, monseñor Alejandro 
O ttaviano Riccardi di Netro (1867-1870) y monseñor Lorenzo Gasta ldi 
(1871- 1883), fueron francamente tensas l . 

Por ello, estuvo muy interesaclo en buscar el apoyo de los obispos de las 
diversas diócesis del Piamonte y fuera del Piamonte, a donde progresivamen
te iban llegando sus salesianos. De esta forma, entendía obtener una com
pensación social y eclesial, sobre todo, ante la Curia Romana, que en definiti
va debía aprohar la legitimidad de la Sociedad cie San Francisca de Sales. 
Bien sabía que tal apoyo le serviría de poco, mientras tuviera en contra el 
parecer cie la curia diocesana de Turín -clonde estaba nacienclo su Obra- ; 
pero, cie hecho, nunca clejó de buscar el reconocimiento, tacito o explícita, 
de otros prelados diocesanos. Y es que le interesaba poner en conocimiento 
cie la Congregación de Ohispos y Regulares que su naciente socieclacl se iba 
extendiendo de día en día y que no le faltaha la aceptación de las autorida
des eclesiasticas locales. Y así fue obteniendo para su Congregación el decre
tu m la u d is (1864), la a p robación gene ral de la misma (1869) y de las 
Constituciones (1874) y, en fin , el decreto de los privilegios, con el que la 
mencionada sociedad conseguía la exención de los superiores o rd inarios dio
cesanos (1884)2. 

Pero este comportamiento de Don Bosco no obedecía sólo a una preon1-
pación concreta -el reconocimiento, por parte cie la Santa Sede, de la socie
d.ad religiosa que trataba de fundar- ni a una política cie propaganda en favor 
de su Obra ni a un interés por hacerse con una imagen pública favorable, 
sino que corresponclía, sobre todo, a una mentalidad teológica, a un tipo de 
espiritualidacl, centrada en la idea de una Iglesia jerarquizada. Al fin y al 
cabo, Juan Bosco comenzó toda su actividad pastoral siendo un simple cléri
go diocesana , en pleno período cie la Restauración. 

l. Cfr. G.TUNINETII, Cii arciuesw11i di Torino e Don Bosw.fondatore, e n M.MIDAU (a cura 
di) . Don Bosw .fimdatore delia Fami¡.:lia Salesiana. Atti del Simposio , Roma (22-26 genna io 
l 9H9). Ed.S.D.B. , Roma [1989] 247-278. 

2. Cfr. F.MOTIO, Don Boscof<mdatore e la cu ria romana: Jhid", 225-246. 
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Con Monseñor José María Urquinaona y Bidot (1878-1883) 

Según los datos que poseemos, no es posible demostrar que el Fundador 
de los salesianos comenzara a pensar en España como tierra destinada a aco
ger su Ohra, antes del 1879; es decir, antes de que recihiera la carta que, .con 
fecha 7 de junio de ese año, !e escribió el arzobispo de Sevilla, el manresana 
joaquín Lluch y Garriga, invitandole a que enviara a su archidiócesis los pri
meros salesianos. Pera inmediatamente después, a Don Bosco se le ve 
haciendo proyectos sohre su Ohra en España, como si la presencia de los 
salesianos en esta tierra fuera ya una cosa hecha3. 

De todas maneras, los dos salesianos que envió desde Turín para tratar 
personalmente con monseñor Lluch y Garriga sobre el asunto de la fundación 
-un sacerdote, juan Cagliero, y un laica, José Rossi- no se pusieron en viaje 
hasta principios del año 1880. El 19 de enera entraran en España por la fron
tera de Portbou y, al anochecer, se encontraban en Barcelona. No se trataba 
de una parada técnica, para tomar el necesario descanso, ni menos de orden 
turística -aunque los forasteras se complacieron visitando algunos puntos de 
la Ciudad Condal-; sina que venían con un plan bien estahlecido: el de visitar 
al prelada de la diócesis. Debió de ser una entrevista programada de antema
no, ya que el doctor Urquinaona los recibió en Palacio al dia siguiente, 20 de 
en era. 

¿Cua! fue el contenido de la conversación? Sabemos que hubo obsequios 
cie por medio: "Ci fermammo tutto un giorno visitando Monsignor Vescovo, al 
quale ahhiamo fatto del ossequio del Giovane Provveduto spagnuolo, diploma 
di Cooperatore e altra opuscolo su Don Bosco"4. El primera consistía en un 
devocionario para los jóvenes, preparada por el mismo Don Bosco en 1847 y 
que había sida traducido al castellana en 1879; el segundo venía a ser como 
un documento por el que el mismo Fundador asociaba al ohispo harcelonés a 
su Obra; y el tercera era un folleto cie propaganda, que había aparecido en 
Marsella en 18795 

3. Ver sus cartas dirigidas respectivamente al cardenal prefecto de la Congregació n de 
O bispos· y Hegulares, Turín 3 -VIII- 1879, y al papa Leún XIII, Ro ma 13 -!V- 1880, en 
E.CERLA, r:pistolario di S.Giovanni Bosw, Ill (SE!, Torino 1958) 505-508, 568-575. 

4. Carta a Don Bosco y a su vicario, desde Madrid 23 -l- 1880. Cfr. A.MARTIN, Los salesianos 
de Utrera en r~çpaña lnspectoría Salesiana cie Sevilla 1981, 79-82. 

5. L.MENDRE, Don Bosco prêtre, .fondateur de la Ccmgrégation des Sa lésiens 
(Saint- François- de--Sales). Marse ille 1879. Tenía cincuenta p[tginas. Desde noviembre de 1880, la 
Revista Popular que dirigía Félix Sardà y Salvany en Barcelona comenzó a reproducir e n sus 
paginas una traducción de este librito que, un poco antes, entre los meses de junio y agosto de 
ese mismo año, había apareciclo en La Revista Cattílica de Sevilla. Cfr. M.F.NUÑEZ MUÑOZ, 
Hl origen de la literatura salesiana en fapaña en vida de San .fuan Bosw, en J.M.PRELLEZO (diri
gida por), Don Bosco en la historia. LAS-Homa/ Ed. CCS-Madrid 1990, 475-504. 
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De esta manera, el doctor Urquinaona fue el primera en Barcelona en 
entrar en contacto personal con los salesianos y en recibir del Fundador el 
nombramiento de sacio o cooperador. Llama la atención esta actitud de Don 
Bosco, como si quisieraforzar el tiempo, ya que la primera invitación a esta
blecer su Obra en la Ciudad Condal no !e llegaría basta dos años mas tarde, y 
no precisamete de parte de un obispo. ¿Es que intuía, o entreveía alga en la 
perspectiva, siempre oscura, del porvenir?6. De todo esta parece lógico con
duir que, al menos desde los primeros días de 1880, junta a Sevilla y Utrera, 
también Barcelona entraba en las aspiraciones y proyectos del santa 
Fundador. 

Mientras tanta el doctor Urquinaona había quedada satisfecho: "Gradi i! 
tutto e ei lasciò speranza di una visita a Torino, nell 'occasione che andrà a 
Roma, e restò amico per vita" -según comunicaba el Padre Cagliero a sus 
superiores de TurínL. 

Con Moseñor Jaime Català y Albosa (1883-1899) 

Aún regía la sede barcelonesa el mismo prelada cuando, del piso princi
pal de una de las casas mas lujosas del Ensanche del Centro8, salía una carta 
dirigida a la ciudad de Turín a nombre del Sr.Don Juan Bosco. Llevaba la 
fecha del 20 de septiembre de 1882 y la firmaba una señora, Hamada Dorotea 
de Chopitea, la cua! había perdido un mes antes a su marido, el comerciante 
y banquera José María Serra y Muñoz y que, por entonces, se había enterado 
casualmente de la existencia de los salesianos9. En dicha carta la Viuda de 
Serra venía a pedir la fundación de una Casa salesiana "en los alrededores de 
Barcelona"lº. Como, según costumbre, de Turín tardaban en contestar, la 
señora reaccionó con cie1to apremio: "Creo que lo mejor para adelantar en 
este asunto -!e escribía a Don Bosco- es que , en caso de que no pueda usted 
venir a Barcelona, se sirva disponer que venga pronto otro Padre Salesiana, 
inteligente en materia de fundaciones, con el cua! trataríamos de este asunto 

6. Según el testimonio de don Juan Branda, primer superior de los Talleres Salesianos, de 
Sarrià, Don Bosco le habría prr!fetizado que, aunque por e l momento se dirigía a Sevilla y a 
Utrera, acabaría no obstante yendo a Barcelona. Cfr. carta dirigida a doña Dorotea de Chopitea, 
<les<le Malaga 4 - X- 1882. 

7. Carta <les<le Madrid 23 - 1- 1880. 
8. Gran Via de les Corts Catalanes, nº 276; hoy, con el nº 642 es la sede del Hotel Granuía. 
9. Cfr. J.NONELL, Vida ejemplar de la H.xcelentí.~ima Se11ora Doña Dorotea de Chopitea, 

Viuda de Serra. Tipografia y Libre ría Salesianas, Barcelona-Sarrià 1892, 173-180. 
10. Se puede ver publicada en A.BURDEUS, Una dama harcelonesa del ochocientos. La sier

lJtl de Dius Doño Domtea de Chopiteo, Viudo de Serra. Librería salesiana, Barcelona 1962, 226. 
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con acuerdo de otras personas cie esta çiudacl y especialmente del Ilustrísimo 
Sr. Obispo, con cuya paterna l b e nevolen c ia p o cle mos contar 
incluclablemente"l l. Descle 1860 la señora cie Serra estaba llenando la ciuclacl 
cie Barcelona con múltiples obras cie beneficencia, lo cua! ningún obispo 
poclía ni desconocer ni clejar cie apoyar. Ella, por su parte, buscaba Ja aproba
ción cie la autoriclacl eclesiastica. 

A principios cie abril del año siguiente (1883), llegaronpor fin a Barcelona 
clos salesianos comisionaclos por el Funclaclor, para que, sobre el terrena, vie
ran las condiciones concretas del futura establecimiento. Una cie ellos era el 
citada juan Cagliero, que hablaba castellana por haberlo aprencliclo en sus 
correrías misioneras por tierras cie Suclamérica. De acuerdo con cloña Dorotea, 
en cuyo palacio se hospedaron, aceptaron la funclación de Sarrià, que se des
tinaría a la enseñanza de Artes y Oficios para niños huérfanos o pobres, por 
lo cua! recibió, al inicio, la clenominación cie Talleres Salesianos12. Al Padre 
Cag liero !e hubiera g ustada, sin cluda , vaive r a visitar a monseñor 
Urquinaona, como lo había hecho tres años antes; pera no pudo ser. El prela
cia había falleciclo unos clías antes, el 31 cie marzo13, y la sede barcelonesa se 
hallaba vacante. 

Con esta, a comienzos cie noviembre (1883), se presentó en Barcelona e l 
superior salesiana de Utrera -clonde se había estableciclo la primera funclación 
salesiana, la que había gestionada el arzobispo Lluch y Garriga-. Don juan 
Branda venía a preparar la puesta en marcha cie la futura Casa de Sarrià. Se 
alo jó clurante unos clías en la cie doña Dorotea. Entonces ambos creyeron 
necesario comprometer en la empresa al nuevo prelada cie Barcelona, que era 
monseñor Jaime Català y Albosa14. 

El objetivo cie esta iniciativa consistía mas que en presionar sobre Turín 
por meclio del Obispo, en informarle a éste sobre la realidacl cie los salesia
nos: "E bene sapere che questa vescovo è nuovo e non conosce le case se 
no n confusamente, per capitarglie le tutte insieme - !e explicaba e l Pacl re 
Branda al Vicaria de Don Bosco, Padre Rua-. Riceve !e notizie col hen(!ficio 
d 'inventario. Riceve in piede, non è largo ne! favorire a prima vista. Non 
conosce i! Sig.D.Bosco se non cii vista sopra un giomale, e non è informato 
de'Salesiani"15. Tal era la primera idea que se había hecho e l Paclre Branda. 

11. Carta a Turín, desde Barcelo na 12 - X- 1882. 
12. Hoy, Instituto Politécnico Salesiano, en Passeig de S:mt Joan Bosco. 42. 
13. Relación de su enfermedad y úbito, en el Boletín (J/icia/ Hclesiastiw del Ohispado de 

Barcelona, nº 1004 <1883) 113- 116. 
14. Nacido e n Arenys de Mar, diócesis de Gerona, el l " de noviembre de 1835, había ocupa

do la sede episcopal de Cúdiz desde el año 1879. y h::ibía sido preconizado para la de Barcelona 
el 9 -VIII- 1883. La toma de posesi6n se verilké> el 9 de octubre y b entrada, e l 12. El doctor 
Catah't estuvo al frente de la dic'>cesis barcelonesa por espacio de dieciseis años, hasta 1899. 

l 'i . Cana a Turín, desde Barcelona 26 -XI- 1883. 
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Pero , hemos de pensar que, con el tiempo, se vio ohligado a carnhiarla. 
Porque el doctor Català era suficientemente hahil , como para maniobrar aún 
sobre un terreno poco conocido. 

Por el memento reaccionó con agilidad, sin clucla, porque de por medio 
andaha tamhién cloña Dorotea . Llamó a palacio a clon .Juan Branda, y le pidió 
unos pensamientos par~ redactar laminuta de Ja carta que debía remitir a 
Turín16. Esta salió con fecha 26 de noviembre de 1883. Monseñor pedía a 
Don Bosco la fundació , ya proyectacla, cie "unos Talleres Salesianes", porque 
"Barcelona es hoy una cie las ciuclades de mayor movimiento industrial de 
Europa" 17. Tal como había pecliclo el Paclre Branda, la respuesta cie Turín no 
se hizo esperar. Llevaha Ja fecha cie 3 cie diciemhre. Don Bosco, animada 
"como si estuviera seguro de la voluntad de Dios" y contando con Ja genero
sidacl del Prelada, prometía enviar personal suficiente para abrir una Casa 
salesiana "en favor cie Ja pobre niñez clesvalicla cie Barcelona"l8. Los salesia
nos vinieron a estahlecerse en Sarrià a mecliaclos de fehrero del año siguiente, 
1884. Indudablemente, monseñor Català y Albosa había asumido un cierto 
protagonisme en toclo aquel asunto. 

Ahora , con la breveclacl que exige el espacio cie que clisponemos, pocle
mos recorrer algunes cie los hitos mas significatives en las relaciones entre el 
ohispo Català y Alhosa y la primitiva Familia Salesiana de Barcelona. 

l º. A raíz de la visita de San Juan Bosco a Barcelona 
(abril-mayo de 1886) 

El doctor Català acompañó muy de cerca al Fundador cie los salesianes en 
Ja visita que éste efectuó a Barcelona en abril-mayo cie 1886. Fue él quien 
tomó la iniciativa y acuclió a los Talleres Salesianos para saludar al forastera 
(20 cie abril), quien tuvo que corresponcler, al clía siguiente, clevolviénclole la 
visita en palacio. La entrevista ciuró mas de clos horas. Don Bosco volvió, de 
nuevo, a palacio el clía primero de mayo, para agradecer al Prelaclo su partici
pación en la solemne co1~/erencia salesiana que había teniclo lugar, el clía 
anterior, en la iglesia de Nuestra Señora de Belén, e invitarle a comer en la 
Casa de Sarrià, cosa que aceptó amablemente el ohispo (2 cie mayo). 

En todos estos mementos, el Prelada se compo1tó tal como era: todo un 
se1lo1-. Al repasar esta pagina cie la historia religiosa cie nuestra ciudad -"el 

16. La minuta se conserva en el Archivo Sanahre/ Bonet Balt>1. 
17. El original, en el Archivo Salesiano Central , de Roma: AS 126.2 Obispo de Barcelona. 
18. Hace ai'los que la publicíi y comentó admirahlemente JSANABRE, San .fuan Bosw y la 

ciudad de Barcelona, en l·l Oirreo Catalan, viernes 24 de enero de 1958. 7 . 
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paso de los santos por Barcelona", como decía en cierta ocasion el muy 
honorable presidente de la Generalitat, Jordi Pujol-, nos ha parecido ver ese 
rasgo típica del obispo Català que, en 1890, subrayaría el conocido informe 
de la Nunciatura de Madrid , al describirle como hombre "activo, emprendedor 
y amante de la vistosidad y de cuanto pueda cautivar al público"19. Porque 
Monseñor se encontró a gusto en medio de aquellas asociaciones católicas, de 
signo claramente conservador-burgués, que estaban dando un aire triunfal a 
la presencia de Don Bosco en la Ciudad Condal2º. Pera, no obstante, nos 
atreveríamos a afirmar que, en este caso al menos, el corazón del Obispo lle
gó a vibrar a impulsos de la fuerza carismatica, que él percibía cuantas veces 
se encontraba junta al anciana sacerdote piamontés, al cua! el pueblo de 
Barcelona se complacía en proclamar como un santa. Es lo que se desprende 
también de las palabras que el joven secretaria de Don Bosco dejó escritas en 
su cuaderno de notas: "I! vescovo, che mi dicono persona di assai poca entu
siasmo, fa ora meravigliare tutti pell 'ardore che addimostra per l'opera di Don 
Bosco. In una sua conferenza, tenuta di questi giorni al clero, disse ch'egli era 
tutto per Don Bosco, che voleva aiutarlo nell'opera affidatagli da! Santa Padre 
di erigere un Seminario per !e Missioni in aiuto delia Propaganda [Fidel; che, 
fin d'ora, egli disponeva del suo stesso Seminario per la scuola ai giovanetti di 
Don Bosco; che anzi voleva dargli ogni anno clei chierici in aiuto"21. 

Pera, a la vuelta de pocos años, todo este asunto del Seminario para las 
Misiones iba a convertirse en un punto de fricción entre Monseñor y los sale
sianes de Barcelona. Lo veremes después. 

2Q. Con ocasión de la llegada de las Hijas de María Auxiliadora a 
Sarrià-Barcelona (octubre de 1886) 

Fue el mismo Fundador el que se empeñó obstinadamente en que se esta
bleciera también en Sarrià el Instituta de las Hijas de María Auxiliadora. Para 
ella, hacían falta dos requisitos: tener la anuencia de la autoridad diocesana y 
disponer de un local estable. En cuanto a lo primera, el doctor Català hahía 
adoptada una política restrictiva: consideraba que su diócesis comenzaba a 
estar saturada de institutes religiosos, y, por ella, disponía cerrar las puertas ... 

19. V.CAHCEL OHTI, Le<ín XIIly fus cat<Jlicos españoles. In.formes vaticanos suhre la Jglesia en 
Es¡x1ña. Ed. Universidad de Navam1, Pamplona 1988, 271. 

20. Cfr. H.ALBEHDI, Don Bosco y las asociaciones católicas en fapaña, en JM.PHELLEZO 
(dirigida por), Don Bosco en la historia, 179-206. 

21. Cronaca di Don Busco, per cura del chierico Cario Maria Viglietti. 29 Aprile 1886. 
Barcellona. Nos servimos del manuscrito que el mismo autor rega ló a don Luis Martí
Codolar y que se conserva en el Museo Histórico correspondiente. 
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Pera, tratandose de las religiosas fundadas por Don Bosco y a requerimiento 
de éste, prefirió flexibilizar tal política. No podía actuar de otra manera: toda
vía tenía muy viva el recuerdo de la visita del Fundador. "He dada cuenta a 
S.E.I., el Obispo, mi señor, de la atenta carta de usted ( .. . ) y, enterado de su 
contenido, me manda decir a usted que con mucho gusto recibira en su dió
cesis a las Hermanas de María Auxiliadora, pudiendo venir siempre que gus
ten". A don Juan Branda le bastó este anuncio, proced<:;nte de la Secretaría de 
Camara y Gobierno del Ohispado de Barcelona22, para ponerse en camino 
desde Nizza Monferrato (Piamonte) a la Capital de Cataluña, acompañando a 
la primera expedición de las Hijas de María Auxiliadora, en la cua! venía tam
bién la Superiora General, Madre Catalina Daghero. 

LLegaron aquí el jueves 21 de octubre de 1886. Se instalaron provisional
mente en una torre, cercana a los Talleres. Al día siguiente (viernes), en plena 
actividad diplomatica, doña Dorotea comenzó a presentarlas a amigos y coo
peradores de la Obra salesiana en Barcelona. Las llevó, por supuesto, al pala
cio episcopal. El doctor Català quedó tan complacido, que les invitó a que 
volvieran el domingo: "Quiero que la Reverenda Madre visite nuestra cate
dral, que es un monumento de arte. Yo mismo les acompañaré y les ha~é ver 
los tesoros que contiene''. El Padre Branda, aún después de muchos años, en 
1926, seguía recordando: "En aquel tiempo, se construía la fachada de la igle
sia catedral, después de siglos que se había edificada ésta. Como resultaba 
una nueva maravilla de arte, el Obispo acompañó a las Hermanas, haciéndo
las subir inclusa a los andamios basta el rosetón central, para enseñarles las 
estatuas y los altorrelieves construidos y que ya estahan colocados. La Madre 
quedó asombrada de la cortesía que el Obispo usaba con ella"23. 

Las Hermanas eran conscientes de que toda aquella magnífica acogida por 
parte del Prelada diocesana la debían al entusiasmo que el Fundador había 
despertada en él unos meses antes. A los pocos días, el doctor Català y 
Albosa extendía desde Llinars del Vallès el decreto de aceptación: 
"Concedemos nuestro permiso y licencia para la instalación, en la parroquia 
de Sarrià, de las expresadas Religiosas, de cuya instalación, una vez efectua
da, nos dara cuenta la Superiora para los efectos consiguientes"24. Después 
de haber superada, graciasa la heroica generosiclacl de la señora de Serra, mil 
dificultades de orden económico y logística, las Hijas cie María Auxiliadora 
encontraran su lugar definitiva en una de las torres de Can Gironella, en la 
entrada misma del pueblecito de Sarrià25. Era el l Q de mayo de 1887. 

22 . .José Casas y Palau a Juan Branda, lkucelona 12 - X- 1886. 
23. De unit relación preparada por el mismo Juan Branda. Turín 29 -VI- 1926. Archivo 

Genernl de las Hijas de María Auxiliadora (lloma). La t1:1ducciém del italiano es nuestra . 
24. Desde Llinars. 2 -Xl- 1886. 
25. Actualmente, Colegio Santa Dorotea, en el Passeig de Sant Joan Bosco, 24. 
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3º. En el fallecimiento de Sanjuan Bosco (enero de 1888) 

En la edición de la mañana del l de felxero de 1888, el Diario de 
Barcelona informaba a todos sus lectores de la mue1te de Don Bosco, acaeci
da el día anterior en la ciudad de Turín. Y comentaba: "Esta noticia sera reci
bida con profunda sentimiento por las muchísimas persona que, en esta capi
tal, tuvieron ocasión de conocer las evangélicas dotes de Dom Bosco"26. Y así 
fue. Aquel acontecimiento llegó a tener en Barcelona una resonancia especial, 
porque muchos no pudieron menos que recordar quellos días de abril-mayo 
de 1886, en que tuvieron la fortuna de acercarse personalmente al santa 
Fundador27. 

Una de esas personas a las que aludía el Brusi era -lo sabemos bien- el 
doctor Català y Albosa, el cua!, en consecuencia, quiso compartir con la 
Família Salesiana de Sarrià y de Barcelona el dolor del óbito del Fundador. No 
lo hizo por política, ni sólo por consideraciones pastorales, sina por una exi
gencia de su corazón. 

En primer Jugar, presidió la solemne Misa exequial que Salesianos, Hijas 
de María Auxiliadora, Cooperadores y Bienhechores organizaron en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora cie Belén, el sabado 18 de febrero. Quiso reali
zar personalmente el qf'ertorio, que, ciada la numerosa concurrencia de partici
pantes, ciuró media hora28. 

En segundo Jugar, quiso presidir asimismo la velada necrológica que, el 
!unes 5 de marzo, organizó la Asociación de Católicos en su sede cie la calle 
Lladó, nº 4. Don Bosco había sida nombrada sacio cie honor y mérito cie la 
misma en junio de 1884, y, el 15 cie abril cie 1886, se le hahía impuesto allí el 
distintiva correspondiente. Al obispo Català !e tacó naturalmente clausurar la 
solemne sesión. "Quién era Don Bosco?'', se preguntaba. Y respondía dicien
clo que era "gloria cie la humaniclacl '', "gloria del sacerclocio", "gloria de 
lalglesia católica y cie todos los insti tu tos religiosos". Y concluía así su pensa
miento: "Hijos míos , hoy hemos honrada la memoria cie un gran hombre, el 
clía cie mañana levantaremos una iglesia a un gran santo"29. Palabras que, 

26. Diario de Barcelona. edicicin de la maf\a11;1 , miércoles l - Jl- 1888. 14.">5. 
27. Cfr. RALBERDI, Resonancia de la nwerle de Don Bosco eii Barcelona. en Salesianum, 50 

(1988) 191-214. 
28. En la misma iglesia. casi dos años antes 00 -!V- 1886), Monseñor había presidido, junta

mente con Don Bosco, la umferencia salesiana. que constituyó la jornada propagandística nüs 
importante. 

29. Recuerdo de la solemne sesi<ín necmi<í¡.;ica celehradct por la Asociacüí11 de Cat1íliws de 
Barcelona. en menwria de s11 esclarecido 111ie111hru de honor y mérito el Rnw.P.D.Juan 
Bosco, fundador de la Con.f.ire¡.;aci<í11 Salesiana. Tipografia de los Talleres Salesianos , 
Barcelona-Sarri;! 1888, 40. 
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clurante mucho tiempo, quedaran registradas e n la memoria histórica cie la 
Família Salesiana en Barcelona. 

4º. En la inauguración del Instituto Sanjosé (marzo de 1890) 

A la muerte del Fundador, y por designación del papa León XIII, se puso 
al frente de toda la Congregación Salesiana el que basta entonces había fun
gido de Vicaria General, es clecir, e l Padre Miguel Rua (1888-1910)30. Al poco 
tiempo vio la necesidad cie ponerse en contacto con las comunidades salesia
nas, dispersas en varias naciones. Esta política cie viajes y de acercamiento le 
parecía imprescindible para conocer las personas y los problemas. Llegó a 
Barcelona el 11 de marzo cie 1890. Los salesianos quisieron aprovechar la 
coyuntura para procecler a la inauguración de una obra, que, con e l permiso 
cie los Superiores, cloña Dorotea estaba levantanclo descle un par de años 
antes. Se e ncontraha en el antiguo clistrito cie Hostafrancs, en e l actual Barri 
cie Sant Antoni, en el cruce cie las calles Rocafo11 y Floridablanca, junto a otra 
que pasaba casi a eu vera, llamada entonces Passeig de la Creu Coberta y hoy 
Avinguda de Mistral. 

El aèto de la inauguración tuvo lugar el clía 18, la víspera del clía de San 
José que, en aquel año y para toclo el Reino cie España y las Colonias, se 
celebraha por primera vez corno festivo. El doctor Català y Albosa henclijo la 
Casa, y seguiclamente se proceclió a la velada de ocasión. Como era cie rigor, 
las palabras conclusivas fueron para el Obispo, que se expresó e n lengua 
catalana. Primera, hizo pública el nombre cie la funclaclora , clanclo un fue tte 
viva a cloña Dorotea de Chopitea, que provocó una gran ovación entre el 
pública. Vino a ser como un pequeño homenaje que se le tributaha, exacta
me nte un año antes de morir. .. Después Monseüor se clirigió a los asistentes, 
entre los que se encontraban las clelegaciones cie Cooperadores Salesianos, 
Asociación de Católicos, Conferencias cie San Vicente cie Paul y Patronato de l 
Obrem. "Vosotros que me escuchais -vino a clecir-, sed como trompetas que 
anuncie n la existencia y la utilidad cie la obra que acaba cie establecerse, a fin 
de que los niños se instruyan y moralicen, y ohtengan la fe liciclad temporal y 
eterna"31 . E impa1tió la henclició n a tocla la concurrencia. 

De esta forma , con la inte1vención personal de l prelaclo cliocesano, se 
puso en marcha e l instituta salesiana cie San José, en una de las zonas mús 
cle prirniclas , entonces, d e l Ensanche cie la Izqu ie rcla cie la c iudacl d e 
Barcelona 32. 

30. Proclamado Beato por el papa Pablo VI. Roma 29 -X- 1972. 
31. Bulelín Salesianu, moi yo 1890, '>4 . 
32. Actualmente, Colegio Soi lesiano S;111.José, Rocafott 42. 
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52 . Ante el proyecto de un Seminario para Misiones 

Desde el año 1875, en que Don Bosco envió a tierras argentinas su prime
ra expedición de misioneros, este tema de las Misiones se hizo permanente en 
él. Y cuando, a partir del 1879, vio la posibilidad cie establecer su Sociedad 
Salesiana en España, tal pensamiento puecle decirse que !e absorbía por com
pleto. Y es que, en sus calculos, este país entraba como una gran plataforma, 
descle la cua! podría lanzar con mayor facilidacl su empresa misionera hacia el 
horizonte sudamericano. 

Se comprende por tanta que, ya en la segunda noche que pasó en Sarrià 
(del 9 al 10 de abril cie 1886), tuviera uno cie sus famosos sueños sobre la 
expansión de Ja obra misionera cie los salesianes, y que, según el testimonio 
del secretaria Viglietti, tal como se ha aduciclo antes, lograra envolver al prela
da cie Barcelona en esas mismas inquietudes, que él vivía apasionadamente. 

Es difícil precisar en qué consistía ese proyecto sobre un Seminario cie 
Misiones que, secunclanclo Jos deseos del papa León XIII 0878-1903), debían 
paner en marcha entre ambos. Lo cierto es que, viendo que pasaban los años 
y que los salesianes nada hacían por levantar tal seminario, Monseñor llegó a 
disgustarse seriamente con ellos. El sucesor del Padre Branda al frente de los 
Talleres de Sarrià, clon Felipe Rinaldi (1889-1892), tuvo que soportar, por con
siguiente, las molestias. 

"El Obispo de esta diòcesis -escribía en marzo del 1891 al Director 
Espiritual de Ja Congregación, don Juan Bonetti-, toclas las veces que voy a 
entrevistarme con él, termina siempre preguntanclome cuando pensamos 
paner en funcionamiento aquel seminario del cua! Je habló Don Bosco. Que a 
uno le pregunten esto una o dos veces, pase; pero ahora ya cansa. También 
le sondeó a don Celestina Durando sobre lo mismo, y ayer me rechazó con 
desprecio la respuesta que Je claba: o sea, que por ahora no podemos; que 
mis superiores no se opondran a los deseos de Don Bosco; que el colegio que 
estamos a punto de abrir sera un comienzo o una preparación para los estu
dios superiores que se introduciran después ... 

Querido clon Juan: ¡me clespachó ... ! Y salí de la audiencia con una de esas 
humillaciones que, aunque se quieran encajar, hunclen el alma en la desola
ción. El día de ayer lo pasé, si no triste, sí con una gran hericla. 

Le cligo a usted que esta hericla me resultó grande porque el Obispo, pri
mera, se quejó de que toclavía no le había clicho nada sobre el colegio, para 
cuya inauguración fui a invitarle; y segundo, porque me clijo que debía pasar 
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aviso al parraca del lugar. - Con el Obispo había tratado indirectamente, con
testandole a él mismo, que, de mucho tiempo atras, me había llamado para 
preguntarme qué hacíamos aquí, si no era un seminario ... Yo respondí. .. -
En cuanto al parroco, ni siquiera me imaginaba que debía darle tales explica
ciones; pero le había hablado, lo mismo que al Obispo, un clía que vino a 
visitaria. 

En fin, dejando ahora aparte los golpes cie pecho (?), yo desearía, al 
volver a visitar al señor Obispo dentro cie pocos días~ en torno a la fiesta de 
Pascua, poderle decir: me he informada bien con mis superiores de 
Turín sobre el asunto del cua! tanto se interesa ustecl y en consecuencia estoy 
en condiciones para manifestar a Vuestra Caridad que ... 

Mire si puede ayudarme a entrar en relaciones con este señor Obispo 
in bonís. Pero no olvide que, según me pareció, él piensa que Don Bosco 
quería un seminario diocesana, y para chicos pobres, con filosofia, teología 
y todo"33. 

La cita es larga, pero revela bien la situación que se fue creando a raíz del 
mencionada proyecto. Sirve también para conocer mejor ciertos compo1ta
mientos del doctor Català -un hombre enérgico, promotor en su diócesis de 
obras de cultura y beneficencia-, y para acercarnos a esa alma, siempre activa 
y doliente, del actual Beato Felipe Rinak!i34. A pesar de su reconocida capaci
dad para limar aristas y pacificar los espíritus, le costó atraer al Prelada: "Aún 
no nos hemos ganado a las autoridades eclesiasticas; es lo único que nos fal
ta -escribía a comienzos 1892 a su amigo .Juan Cagliero, nombrada obispo 
unos años antes-. Quién sabe si una visita de Vuestra Excelencia a Barcelona 
serviría para animar al señor Ohispo"35. 

A partir de estas fechas , la clocumentación que hemos empleada 
calla ... Hemos de suponer que el tiempo fue haciendo olvidar las desavenien
cias. 

El incidente nos deja ver, por fin , una de tantas luces que la presencia del 
Fundador de los salesianos encendió en la euforia de su paso por la Capital 

33. Carta a Turín, desde Barcelona-Sarrià 12 -Ill- 1891. La traducción del italiano es nuestra. 
Los subrayados estan en el texto. El colegio de nueva construcción. al que el director hace refe
rencia , no es otro que el del Santo Angel de la Guarda. Construido dentro de la propiedad de 
los Talleres y abierto al público a mediados de abril de 1891, estuvo destinado fundamentalmen
te a primera enseñanza. Así, de acuerdo con una antigua tradición que provenia de los tiempos 
fundacionales de la Congregación, comenzó a haber en Sarri~1. junto a la sección de artesanos 
(Escuda de Artes y Oficios), la de estudiantes (Colegio Santo AngeD, de donde brotaron excelen
tes vocaciones a la vida sa lesiana. 

34. Tercer sucesor de San juan Bosco al frente de la Familia Salesiana 0922-1931), fue beati
ficado por e l papa .Juan Pablo I! en Homa 29 -!V- 1990. 

35. Carta a monseñor Cagliero, Barcelona-Sarrià 11 -I- 1892. 
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de Cataluña: de ellas, unas fueron auténticas; otras , por lo visto, ambiguas. 

El Rector Mayor, el citada don Miguel Rua, creyó opottuno vaiver a visitar 
las Casas salesianas de España a raíz del Desastre del 1898. Llegó a Barcelona 
el 4 de febrero del año siguiente, y, a las veinticuatro horas, acudió a visitar al 
Prelada. Este, a pesar de encontrarse muy postrada por la enfermedad que 
padecía, lo recibió y se entretuvo con él unos tres cuartos de hora , "dandole 
-clice un corresponsal del Boletín Salesiano- inequívocas muestras de su bon
dacl y del aprecio en que tenía a nuestra obra"36. Estas palabras reflejan cierta
mente una opinión generalizacla en la Familia Salesiana de Barcelona. 
Monseñor Català y Albosa falleció muy pocos clías después , el 21 , a las cuatro 
de la maclrugacla. 

3<>. Buletín Salesiano, abril 1899. 94. 
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EL BEAT JOSEP MANYANET 
I ELS FILLS DEIA SAGRADA FAMÍLIA 

Josep M. Blanquet 

A la meitat del segle XIX espanyol sorgeix la personalitat del beat Josep 
Manyanet, cridat per Déu per tal de renovar la societat per mitjà de la forma
ció cristiana de la família, principalment mitjançant l'educació i instmcció de 
la infantesa i joventut, proposant l'exemple de la Sagrada Família de Natzaret. 
És el segon Fundador masculí de dos Instituts i el primer que fixa la seva 
atenció en la cèl.lula fonamental de la societat i de l'Església. 

l. Perfil biogràfic de Josep Manyanet 

1.1 Naixement i infantesa a Tremp (183~ 1845). 

Josep Manyanet va néixer a Tremp (Pallars Jussà) el 7 de maig de 1833 en 
el si de la família cristiana d 'Antoni i Bonaventura Vives, que Déu beneí amb 
nou fills, l'últim dels quals era Josep. Fou batejat el mateix dia i se li imposa
ren els noms de Josep-Joaquim. El seu pare morí quan Josep tan sols tenia 
vint mesos d'edat i la seva infància hauria estat més dura , si no hagués apare
gut la figura del sacerdot beneficiat Valentí Lledós (1808-1855), que es 
declarà el seu protector tant en el pla material com en l'espiritual. 

Segons refereixen els seus primers biògrafs, a casa i sota les imatges de la 
Verge Maria i sant Josep aprengué les devocions que més tard donarien raó i 
sentit a la seva vida. 

A l'edat cie cinc anys, en una cie les visites diàries que feia amb la seva 
mare a la Verge cie Valldeflors, patrona cie la ciutat, passà un fet prodigiós: la 
seva mare, Bonaventura, l'oferí a la Verge i ella, per manifestar la seva com
plaença, es féu visible al petit Josep, el qual exclamà: "Oh Maria, jo us esti
mo!" La imatge de la Verge de Vallcleflors és una talla romànica esvelta i for
mosa que representa la Verge Maria amb el nen Jesús en braços. Fou una 
experiència espiritual profunda que el marcà per a la resta de la seva vida i li 
ensenyà a unir l'amor a Jesús i a Josep. 

En 1840 va fer la primera comunió i freqüentà l'ensenyança primària a 
l'escola pública cie Tremp, alternant el temps lliure entre els seus companys i 
Mn. Lledós, que fou qui l'ensenyà a cantar, a ajudar missa i de qui aprengué 
també les primeres nocions de llatí. 
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1.2 Treballa per pagar els seus estudis a Barbastre (1845-1850) i a Lleida 
(1850-1853). 

Acahats els estudis primaris, a dotze anys, per consell i interès de Mn. 
Valentí deixà la seva casa i ciutat i se'n va al col.legi dels Pares Escolapis a 
Barhastre (Osca) a fi de cursar el batxillerat com a alumne fàmul, és a dir, tre
ballant al servei de la comunitat religiosa. En els Recuerdos de mi vida, memò
ries que escriví durant els últims anys de la seva vida per obediència al direc
tor espiritual, deixà consignat l'horari i el projecte devida que guiaven les 
seves jornades escolars. 

A Barbastre hi va estar cinc anys, completà els estudis secundaris i rebé la 
confirmació el 30 de maig de 1849, de mans del bishe Jaume Fort i Puig 
( +1855). 

A la tardor de 1850, decidit a ésser sacerdot, passa al seminari de Lleida 
per a cursar la Filosofia com a alumne extern, donat que no ·era de la diòcesi. 
Pagà els seus estudis i la manutenció fent de preceptor dels fills de la família 
Morlius Borràs. Aquest treball no minvà l'aprofitament del seminarista 
Manyanet el qual, any rere any, s'emulava en les qualificacions i en la consoli
dació de la seva vocació sacerdotal. 

1.3 Al servei del bisbe Caixa! i de la diòcesi d 'Urgell (1853-1865). 

L'any 1853, en acabar Manyanet la Filosofia, el canonge de Tarragona 
Josep Caixa) i Estradé (1803-1879) fou nomenat bisbe de la Seu d'Urgell, el 
qual tingué una influència decisiva en la vida i en la formació del jove semi
narista. Quan s'acahava d'obrir el seminari, amb recomanacions del canonge 
de Lleida, Ignasi M. de Sullà i de Mn. Valentí Lledós, Manyanet passà a la Seu 
d'Urgell per iniciar la Teologia. El bisbe Caixa! l'acollí a la seva família episco
pal, primer com a patge i, ja essent sacerdot, com a majordom, vice-secretari, 
bibliotecari, etc. Fou un període decisiu per a la formació i la configuració de 
la personalitat de Josep Manyanet, el qual prengué el mateix bisbe com a 
director espiritual, i pogué comptar entre els seus professors amb el canonge 
de Vic Benet Vilamitjana, després bisbe de Tortosa i arquebisbe de Tarragona. 

Fou promogut successivament a la tonsura i als ordes menors, al sots-dia
conat i al diaconat, fins que el 9 d'abril de 1859 fou ordenat sacerdot pel his
be Caixa!. Celebrà la primera missa a la capella episcopal amb dues ahsències 
molt sentides: la de la seva mare, que havia mort el 12 de novembre de 1857, 
i la de Mn. Valentí Lledós, que morí el 13 de maig del 1855, segons ell "en 
concepte de santedat". 

Acabada la Teologia, es quedà al servei del bisbe Caixa) i de la diòcesi. 
Aquí trohà un mitjà extraordinari per a despertar la seva vocació apostòlica: la 
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impressió que rebia en constatar restat cie les famílies i cie l'educació dels 
nens amenaçades per la legislació civil laica, en bona part ja en acte. Aquesta 
constatació va fer madurar en el cor del jove sacerdot Manyanet la decisió de 
dedicar tota la seva vicia, consagrada a Déu per la pràctica dels consells 
evangèlics, al servei de la família, cie la infantesa i joventut, amb la Sagrada 
Família com a raó i fita. 

l. 4 Fundador dels Fills i Filles de la Sagrada Família (1864-190 l). 

Amb la benedicció del prelat Josep Caixa! , en 1864 sorgeixen els Fills cie 
la Sagrada Família, i en 1874 les Filles cie la Sagrada Família, a Tremp i a 
Talarn, poblacions veïnes, respectivament. La formació i consolidació cl'amb-

' clós instituts i l'abundosa sembra de comunitats, escoles, col.legis i tallers 
ocupà la resta cie la seva vida. An;'i cie costat, per fortuna, amb homes 
d 'Església d'unes grans qualitats , com els bisbes Claret, Lluch i Garriga, 
Vilamitjana, Casañas, Morgades, Messeguer, Torras i Bages, etc., els quals no 
tan sols li feren costat, sinó quel 'encoratjaren a portar enclavant les seves tas
ques apostòliques. 

Ell alimentava la seva vicia religiosa i sacerdotal amb la Paraula de Déu i 
els sagraments i amb una tendra i filial devoció a Jesús, Maria i Josep, "els 
nostres estimaclíssims Pares". 

Escriví diversos llibres i opuscles d'espiritualitat natzarena i de pedagogia 
familiar per als religiosos , les famílies i els alumnes; promogué l'erecció del 
temple expiatori cie la Sagrada Família cie Barcelona i fundà la revista La 
Sagrada Família a fi cie portar els exemples cie la Sagrada Família a totes les 
llars. 

Durant quasi quaranta anys, la vicia, el pensament i la incessant activitat 
del prevere Josep Manyanet foren dedicats exclusivament a la major glòria cie 
Déu, l'honor cie la Sagrada Família i el profit espiritual dels religiosos i religio
ses, cie les famílies i dels nens i joves. Morí a Barcelona el 17 cie desembre 
del 1901 i ha estat beatificat per Joan Pau li el 25 cie novembre de 1984. 

2. El carisma del beat Josep Manyanet 

2.1 Apòstol de la Sagrada Família. 

El sacerdot Manyanet va sentir en carn viva les angoixes cie la institució 
familiar. En aquesta preocupació hi ha una referència constant a la Sagrada 
Família cie Natzaret. Les famílies han d'emmirallar-se a la llar cie Natzaret. El 
seu lema és Un Natzaret a cada llar. 

513 



JOSF.P M. BLANQ!JF.T 4 

La intensa meditació de la vida de Crist, en especial el misteri de la seva 
vida oculta a Natzaret, subjecta a Maria i a Josep, el po1taren a descobrir el 
designi de Déu en favor de la família humana enclòs en la família de Jesús, 
Maria i Josep. En la "Trinitat de la terra, Jesús, Maria i Josep", com li agradava 
de dir, la família humana descobreix no solament la seva pròpia identitat, sinó 
també la seva missió i hi troba resposta a les aspiracions més profundes de la 
seva naturalesa. 

Aquest misteri o designi revelat a Natzaret, fou el mòbil i la raó de tota la 
seva vida, de la seva santedat i de la seva activitat apostòlica: 

• Manyanet es va fer Fill de la Sagrada Família. Acudia diàriament a la 
Casa de Natzaret per veure, escoltar i contemplar el que deien i feien Jesús, 
Maria i Josep. Allí descobrí la mesura i l'estil de la seva santedat. Com a fruit 
d'aquesta experiència escriví La Escue/a de Nazaret y Casa de la Sagrada 
Familia, la seva autobiografia espiritual. 

• Va proposar el model de Natzaret a aquells que engendrà en la Família 
de Jesús, Maria i Josep. Va voler que els seus religiosos i religioses, tot essent 
fills de la Sagrada Família, imitessin, honoressin i propaguessin el culte i la 
devoció a la Família de Natzaret, que fossin testimonis de l'Evangeli de sante
dat domèstica viscuda en aquella casa. La llar de Jesús, Maria i Josep havia de 
ser per a ells la llar, l'escola i el lema de la seva vida. 

• Tanmateix, particularment, la Sagrada Família és el model per a les famí
lies cristianes. Descobrir i proposar aquest model és l'objectiu apostòlic dels 
seus instituts i de les associacions nascudes a redós de les seves obres. 

Per posar-les a l'abast de tothom publicà diverses obres i divulgà algunes 
pràctiques de devoció, com el Trisagi a la Sagrada Família. Com a fruit 
d'aquest ideal va tenir la inspiració genial d'un temple expiatori que servís de 
recer a les famílies cie tot el món. Així nasqué el temple cie la Sagrada Família 
cie Barcelona. 

El sacerdot Manyanet impulsà també amb entusiasme el moviment apostò
lic i litúrgic a favor cie la Sagrada Família, el qual nasqué durant el pontificat 
de Lleó XIII. 

2.2 Pro.feta de la.família. 

El sacerdot Manyanet, mentre estava a la Seu d 'Urgell on podia aspirar a 
títols i a dignitats, va rebre una crida cie Déu - un carisma- a consagrar la seva 
vicia a la regeneració de la família per mitjà cie l'educació catòlica cie la infan
tesa i joventut, que contribuís a la restauració òe la societat. 

La família era, segons la intuïció cie Manyanet, el punt cie mira desitjat pels 
nous corrents culturals del segle XIX, que apuntaven cap a la ruïna cie la 
societat mitjançant l'erosió cie la família . Eren els corrents que Pius IX denun-
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ciava l'any 1864 en l'encíclica Quanta cura. Manyanet, "afligit per la situació i 
mogut per la gràcia cie Déu", hi oferí una resposta i un remei eficaç. 

Va publicar el llibre Preciosa joya de.família que és un breu tractat sobre 
e l matrimoni i la família, en el qual anticipa idees avui cie plena actualitat. Els 
esposos i els pares poden trobar-hi una veritable antologia dels seus deures i 
obligacions. Els reglaments i estatuts cie les associacions Camareros y camare
ras de la Sagrada Família i les Meditaciones dedicadas a la .família cristiana 
completen i reforcen aquesta doctrina des del punt cie vista religiós i apostò
lic. La revista La Sagrada Família va voler facilitar la lectura i la sana informa
ció a les llars cristianes. 

Al mateix temps, les congregacions religioses fundades per ell s'han cie 
lliurar principalment a l'educació i instrucció catòlica dels nens i dels joves "a 
fi cie coadjuvar poderosament perquè es formi una nova generació que visqui 
i es desenvolupi segons els principis purament catòlics que salvin els intere
sos de Jesucrist, els cie la Santa Església, cie la societat i cie la família ". 

Tota aquesta preocupació i activitat pastoral a favor cie les famílies té una 
font inspiradora i una fita : la Sagrada Família cie Natzaret. Els esposos, els 
pares, els fills , troben en Jesús, Maria i Josep inspiració i estímul per a confor
mar la seva vida al projecte i designi cie Déu sobre la família. 

Amb tota raó el sacerdot Manyanet és anomenat prn.fèta de la.família, per
què ja en la segona meitat del segle XIX va considerar prio ritari l'apostolat 
familiar tot proclamant els valors perennes del matrimoni i cie Ja família . 

23 Educador de la i11fantesa i joventut. 

El sacerdot Manyanet va tenir no solament profund coneixement i sensibi
litat sobre els mals del seu temps, sinó també capacitat cie descobrir-ne les 
causes i, al mateix temps, el camí per a contrarestar el mètode que seguien 
els fautors per a assolir els seus objectius. La meta era la pertorbació social a 
través cie la desintegració cie la cèl.lula fonamental que és la família. Per a 
aconseguir-ho propugnaven la instrucció laica dels nens iclels joves. 

La resposta cie Manyanet apunta cap a la família com a primer objectiu, 
però es basa principalment en "l'educació i instrncció eminentme nt catòlica" 
cie la infantesa i cie la joventut, ja que és "el mitjà més apte, pràctic, eficaç i 
segur per a reformar la família, i amb ella la societat". 

El Pare Manyanet dedica una atenció principal a la pedagogia, que ell 
anomena "la cultura del cor i cie la inte l.ligència dels ne ns '', tot fitant 
l'esguard en la llar i l'escola cie Natzaret. La casa cie la Sagrada Família és el 
model i la font inspiradora cie la seva pedagogia natzarena. Els trenta anys 
cie Jesús a Natzaret i la seva cleclicació al treball, la funció maternal cie Maria i 
la sol.licitud cie Josep marquen les fites cie la pedagogia cie Manyanet, la qual, 
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començant en els primers anys abraça tots els joves que des de la universitat 
o el treball arriben al matrimoni. 

Escriví el Método practico para la dirección de los colegios y escuelas, a més 
d'altres apunts de pedagogia. Les seves característiques generals són aquestes: 

• El col.legi ha d'ésser com una família: tracte personalitzat i constant 
comunicació d'afecte i de valors. És una institució fonamental en la tasca edu
cativa dels nens que s'ha d'estendre, perquè sigui completa, a la formació dels 
pares, per tal com, essent bons esposos, puguin acomplir millor la responsabi
litat d'ésser els primers educadors dels fills i el fonament de la societat. 

• Els educadors, talment com Maria i Josep, són pares abans que mestres. 
Per tal d'assegurar el clima familiar, han de viure i treballar en caritat i perfec
ta harmonia. Han de procurar posar-se contínuament al dia per formar els 
alumnes, coneguts i cridats pel seu nom, de cara a una autèntica vida humana 
i cristiana. 

• Cal que es dediquin primer a la cultura del cor que no pas a la de la 
intel.ligència dels alumnes. Les grans opcions o decisions són preses no sola
ment després d 'una reflexió seriosa, sinó en el nivell més pregon cie la perso
na que hom anomena cor. 

• S'han de prevenir i evitar les faltes, per a no haver de castigar-les. És 
preferible la força cie la convicció a la duresa de la reprensió. 

• Cal estimular en l'alumne la responsabilitat i un esperit cie sana emulació 
per a ajudar-lo a descobrir i fomentar les seves qualitats personals en un 
esperit de superació constant. 

El Correo Catalém, publicava l'any 1929,: "La rellevant figura pedagògica i 
apostòlica del pare Manyanet està demanant a crits una galeria d 'honor en 
algun dels centres ciutadans de major relleu per a aquests homes i clones cie 
privilegiada i d'aristocràtica prosàpia espiritual". 

2.4 l 'activitat literària de Josep Manyanet. 

Analitzant els diversos escrits cie! beat Josep Manyanet, pot deduir-se que 
va sentir la necessitat cie recórrer a la ploma com un instrument més per a 
realitzar la seva missió cie propagar la devoció a la Sagrada Família, acompan
yar l'itinerari espiritual dels seus religiosos i religioses, sostenir i ajudar la 
família i educar cristianament els nens i els joves. No va perseguir cap altre 
objectiu , ni es proposà cap altra meta purament literària. 

Va ésser escriptor durant tota la seva vida: ja essent seminarista i prevere, 
però sobretot és cap al final dels seus dies, després cie l 890, que va realitzar 
la seva màxima producció literària. En aquests anys féu l'edició cie les obres 
fonamentals i preparà els manuscrits d'altres reflexions i projectes. És la seva 
una obra madura i reflexiva, que tradueix l'experiència cie! seu camí personal 
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i les realitats socials, religioses i familiars que havia viscut. 
Al llarg de tots els seus escrits, i particularment de les cartes i de les ohres 

principals, es pot descohrir el fil conductor de la rica personalitat humana, 
cristiana, religiosa i apostòlica de Josep Manyanet: un home unificat, un cris
tià que viu la vida teologal en la consagració religiosa i el sacerdoci i un 
apòstol que sent en carn pròpia les urgències que denuncia i el remei que 
proposa. Coneix profundament les fonts del saher cristià, la Sagrada 
Escriptura i els sants pares, que cita en tots els seus escrits. 

Però, com és natural, és deutor d'una cultura i del llenguatge del seu 
temps. Pensa amb claredat i lucidesa i sent profundament el que comunica, 
però no cuida excessivament ni l'art de dir ni la forma literària, encara que 
sempre és correcte i incisiu. El seu estil és concís, potser una mica impressio
nista, puntua correctament les frases i sap sintetitzat el seu pensament i 
expressar-lo amh correcció; convenç per la claredat de les imatges i el vigor 
dels arguments. En realitat tots els seus escrits porten la força del convenci
ment personal: escrivia només el que sentia i vivia i escrivia per fer-ne partí
cips els altres. Aquest és, amb la doctrina del seu missatge, el preu més 
valuós i estimat de la seva obra. 

En els seus escrits conrea els principals gèneres literaris -epistolar, legisla
tiu, pastoral, autobiogràfic i apologètic-, fent referència a les tasques plurals 
que desenvolupà. La relació completa dels seus escrits i la transcripció de les 
obres fonamentals i d'altres es poden trobar en l'edició de les Ohras Selectas. 

2.5 El retrat humà i espiritual del heat]osep Manyanet. 

Per les descripcions dels seus contemporanis i les fotografies que es con
serven, el sacerdot Manyanet era d'una alçada regular, de complexió robusta, 
esvelt i gallard en la seva joventut i d'una resistència extraordinària. Això li va 
permetre de portar una activitat incansable, la qual fou sempre admirada per 
tots els seus col.lahoradors. Després de la greu malaltia de 1885, es va engrei
xar i tenia l'esquena corba i caminava lent; el seu cabell canós. i, sohretot, la 
seva fama de virtut i santedat, li donaren un aspecte de gran venerabilitat. 

Llurs maneres, fines de natural, es feren més distingides gràcies a la rela
ció que des de jove va mantenir amb persones de respecte, sobretot al palau 
episcopal de la Seu d 'Urgell. El seu tracte era noble, lleial , expansiu i afable. 
Posseïa el do d 'atraure la gent i de guanyar-se la simpatia de tots aquells que 
se li acostaven. Tota la seva persona desprenia una gran bondat que inspira
va confiança. 

De temperament sanguini-biliós, va saber aprofitar-lo per a dominar-se i 
domar amb fermesa el seu caràcter, fins al punt que semblava que no li cos
tava cap esforç. Arribà a tenir un caràcter jovial, tendresa de sentiments i una 
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activitat queresultà en ell extraordinàriament sobrenaturalitzada. 
El Senyor li havia fet el do d 'un cor noble, comprensiu i magnànim. No 

coneixia el ressentiment i estava sempre disposat a oblidar i perdonar totes les 
ofenses rebudes. No es donava mai per vençut, deia el que sentia i corn ho 
sentia. Era incapaç de mentir a ningú. 

Gaudia d 'una voluntat de ferro, tenaç i perseverant en els seus propòsits, 
es mostrava inflexible com un roure quan els interessos de Déu estaven en 
joc, però dúctil i condescendent quan ho exigia el bé de les ànimes. La ferme
sa i l'energia eren trets destacts del seu caràcter, incapaç de comtemporitzar 
amb l'error i la injustícia. 

La fisonomia espiritual de Josep Manyanet queda configurada en la seva 
condició de fill , testimoni i apòstol de la Sagrada Família. El que defineix 
millor el pare Manyanet és el seu aprofundiment de la vida oculta de Jesús a 
Natzaret: els trenta anys de conversa humana amb Maria i Josep a Natzaret, de 
treball , de pregària al Pare celestial. Ell , per la seva especial devoció a Ja 
Verge Maria i a sant Josep, va merèixer entrar dins la casa de Natzaret com un 
dels fills més estimats. 

Fou un enamorat de la Sagrada Família en el sentit més radical i etimològic 
cie Ja paraula: "morar en"; Ja seva ànima estava sempre sumida en Ja contem
plació i en l'escolta atenta de "la conversa familiar cie Jesús amb Maria i Josep 
a Natzaret''. En el fons , el carisma o cio espiritual de Josep Manyanet consis
teix en captar el realisme de l'encarnació cie! Fill cie Déu, que portà a terme 
l'obra de Ja redempció dels homes en l'ambient i mitjançant la col.laboració 
d'una família. 

De l'escola de Natzaret, el beat Josep Manyanet dedueix lliçons per a si 
mateix, en la seva condició de religiós i sacerdot, és a dir, compromès a un 
seguiment radical de Crist amb la vivència dels vots , Ja vicia comunitària i la 
fidelitat a les regles pròpies de la Congregació; per a la mateixa comunitat 
religiosa, particularment en la triple dimensió natzarena de comunió de vida, 
cie pregària i de treball ; i, finalment, per a la família cristiana, ja que Ja 
Sagrada Família és el model perfecte de família donat per Déu a les famílies 
cie tots els temps. 

El beat Josep Manyanet rebé el cio d 'anomenar-se i ésser fill cie la Sagrada 
Família, es féu testimoni per la seva contínua presència espiritual a Natzaret i 
es conve1tí en apòstol de la santedat de vicia de Jesús, Maria i Josep per a 
totes les famílies. Aquest és el seu carisma religiós i apostòlic per a l'Església. 

518 



F.L BF.ATJOSF.P MANYANF.T l EL~ FILL~ DF. LA SAGl!ADA FAMÍLIA 9 

3. Els Fills de la Sagrada Família, Jesús, Maria iJosep 

3. l Origen i primera professió a Tremp. 

El sacerdot Manyanet, d'acord amh el seu prelat, escollí l'ambient de la 
seva pròpia ciutat per a posar les bases de la Congregació de Fills de la 
Sagrada Família. Els seus primers companys foren alguns sacerdots i semina
ristes d'Urgell, amb els quals experimentà la vida en comú i el Reglamento 
que havia escrit en el palau episcopal d'Urgell. Més tard arribaren les Reg/as y 
Constituciones, aprovades pel bisbe Caixa!. El 2 de fehrer de1870 va fer la 
primera professió religiosa i va rebre la dels primers quatre companys a la 
capella del col.legi sant Josep de Tremp. Altres joves estudiaven el magisteri a 
Lleida o la teologia en el seminari d'Urgell, a compte del fundador. 

El col.legi de Tremp, un centre de primera i segona ensenyança, fou la 
primera obra de la Congregació, dedicada a sant Josep i oberta l'any 1864. Els 
seus esforços foren molts i els fruits abundosos, però la revolució de 1868, 
primer, i la segona guerra carlista, després, van ohligar el pare Manyanet a 
tancar el col.legi després de tants entrebancs, perills i esforços esmerçats. 

Durant aquesta primera etapa del col.legi, el sacerdot Manyanet fou l'àni
ma de totes les activitats religioses i assistencials de Tremp: regent de la 
parròquia durant un llarg període, director del convent de les Religioses de Ja 
mare París, administrador de l'Hospital de Pobres, etc. 

L'any 1879 s 'obrí de nou el centre docent, però la Institució Lliure 
d'Ensenyança, recolzada pel mateix Ajuntament, féu una competència tan for
ta al col.legi sant Josep, que hagué de tancar novament l'any 1885. Però per 
l'octubre del 1901, el beat, pocs mesos abans de morir, obria de nou el centre 
i la seva activitat durà fins a la guerra civil de 1936. 

Una petita llavor que va produir fruits abundosos en moltes persones i 
famílies . 

3.2 Col.legis, escoles-tallers i parròquies. 

Ja l'any 1872 el pare Manyanet va fer la primera fundació a Barcelona, en 
col.lahoració amb la Junta de senyores patrocinada per Dorotea de Chopitea, 
per a ampliar els horitzons de la jove Congregació, i després una altra l'any 
1875 per a col.laborar amb la Junta diocesana d 'ensenyament de la ciutat 
comtal. Ambdues prepararen la fundació del col.legi Jesús, Maria i Josep, de 
St. Andreu del Palomar, que encara continua la seva missió, obert en 1877 
després d'haver predicat una missió a la pohlació. L'educació formava part, al 
seu entendre, de la missió evangelitzadora de l'Església. Aquest centre cie pri
mera i segona ensenyança fou la casa mare cie l'Institut i el centre de totes les 
operacions apostòliques del beat Manyanet. 
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D'aquí, la Congregació es va estendre a la ciutat de Barcelona, amb les 
Escoles de la Joventut Catòlica (1881), amb el col.legi pensionat de Canet de 
Mar (1882), amb els col.legis de Santa Coloma de Farners (1882) i Sant 
Hipòlit de Voltregà (1883), amb les escoles de la Associació de Catòlics de 
Barcelona (1887), amb els col.legis del Sagrat Cor de Cambrils (1887) i Sant 
Ramon de Penyafort de Vilafranca del Penedés (1889), amb el col.legi S.Pere 
Apòstol de Barcelona (1890) , l'Escola Taller del nen Jesús de les Corts (1892), 
amb els col.legi Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei (1894), Sant Pere apòs
tol de Reus (1895) i Santa Maria de Blanes (1896), amb la residència de la 
cúria general a Barcelona (1896), amb l'Asil Naval d 'Espanya a Barcelona 
(1897), amb el col.legi d'orfes pobres de Sant julià de Vilatorta (1897), amb 
l'Escolania de la Verge de la Mercè a Barcelona (1897) i amb el col.legi 
Natzarè, noviciat de la congregació, de Blanes (1898). 

La major part de les escoles eren gratuïtes i estaven al servei dels fills dels 
obrers en els barris més necessitats.Era una de les característiques de l'Institut 
de la Sagrada Família reconeguda pel bisbe Jaume Català. 

Per a aquests nens, organitzà escoles-tallers a St.Andreu i les Corts, i gran
ges agrícoles a Tauste (un projecte que no va arribar a realitzar-se) i Sant Julià 
de Vilatorta. S'inspirava en aquesta convicció: "Els rics tenen col.legis per a 
educar els seus fills; fem col.legis per a educar i instrnir els fills dels obrers". 

Després de la mort del fundador, els Fills de la Sagrada Família han aug
mentat l'herència rebuda, adequant-se a les necessitats dels temps i als canvis 
socials i adaptant els seus centres a les noves exigències legals. 

Avui la Congregació regenta, a més, parròquies i altres centres d'apostolat 
en els quals té preferència la pastoral familiar en totes les seves facetes i 
àmbits, sota la inspiració de la Sagrada Família de Natzaret. 

3.3 L'aprovació pontifícia i el reconeixement legal. 

Des de les primeres passes de l'Institut, el sacerdot Manyanet s'interessà 
extraordinàriament en la preparació religiosa i científica dels futurs religiosos i 
educadors. "No oblidem -solia dir- que des del moment que abracem 
l'Institut, la ciència no ens és menys necessària que una vida santa i, per la 
mateixa raó, hem de defugir la ignorància amb tant d'interès com el vici". 

El fundador treballà també, des del primer moment, per aconsegLÍir l'apro
vació eclesiàstica del seu Institut, convençut com estava que era la garantia 
principal de la seva autenticitat. El mateix dia 30 de maig de 1876 en què rebé 
de mans del bisbe Caixa! l'aprovació diocesana de la seva obra fundacional , 
inicià els tràmits per a l'aprovació canònica de l'Institut i de les Constitucions. 
Va traduir les regles i constitucions al llatí i, primer l'any 1878 i després en 
1886, les envià a Roma per a sotmetre-les al judici de la Santa Seu. El 30 
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d'abril de 1887 rebé del papa Lleó XIII el "Decretum laudis" de l'Institut i 
algunes correccions per a incorporar al text de les regles. Va rebre altres 
correccions l'any 1891 i, més tard, en 1900, fins que finalment va obtenir el 
decret d'aprovació definitiva el 22 de juny de 1901, pocs mesos abans de 
morir. "Estic més segur ara que l'obra és de Déu -deia- que no pas si m'ho 
hagués dit un àngel". 

Un altre expedient laboriós fou també el reconeixement civil de l'Institut a 
Espanya, amb el qual pretenia alliberar del servei militar els religiosos joves i 
que se'ls reconeguessin els estudis eclesiàstics per a l'ensenyament. El 9 de 
setembre de 1892 aconseguí la Reial Ordre del govern de Madrid, però cap 
cie les comandes fetes . 

La consolidació cie l'Institut en persones, centres i béns fou una obra con
junta de la gràcia de Déu i de la tenacitat i confiança H.limitada del beat Josep 
Manyanet en la Sagrada Família cie Natzaret. 

3.4 L'Associació de la Sagrada Família i la Visita domiciliària. 

A l'última dècada del segle XIX es produí la gran explosió del culte i la 
devoció a la Sagrada Família en l'Església. En realitat, el papa Lleó XIII no va 
fer altra cosa que sumar els esforços que havien estat sembrats en diferents 
països d 'Europa i els donà una forma canònicaestable. 

El beat Josep Manyanet fou un d'aquests sembradors anònims que va veu
re coronats els seus treballs amb el breu Neminem Fugit, del 14 de juny de 
1892 i la institució de la festa de la Sagrada Família un any més tard. Per això, 
tot just iniciada la publicació de la revista La Sagrada Família, donà àmplia 
cabuda entre les seves pàgines a l'Associació, divulgant el contingut del docu
ment pontifici i recomanant la consagració de les famílies a la Sagrada 
Família. 

L'Institut, conscient del treball del beat Josep Manyanet per a aconseguir la 
festa de la Sagrada Família. ja des del 1916 demanà al Sant Pare l'extensió de 
la festa litúrgica de la Sagrada Família a l'Església universal, i va renovar per 
dues vegades la petició l'any 1921, amb la recomanació de nombrosos bis
bes,56 fins que el papa Benet XV hi va accedir el 26 d'octubre del mateix 
1921. 

Des del primer moment, el pare Manyanet i els seus fills havien considerat 
l'Associació de Lleó XIII com una "obra de regeneració de la família per la 
Sagrada Família", que confirmava la presència i la tasca de la Congregació en 
l'Església i en la societat. Així ho confirmaria anys més tard, en 1928, el car
denal Basili Pompili, president cie l'Associació, en confiar-ne el secretariat al 
procurador general de la congregació a Roma i, en 1929, en anomenar la 
revista La Sagrada Família òrgan oficial de l'Associació. 
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La congregació s'ha dedicat a aquest encàrrec amb molta il.lusió i esforç, 
particularment a través de la Visita domiciliària de la Sagrada Família que des 
de l'any 1907 ha constituït el centre de reflexió i d 'acció de la revista i de reli
giosos en diferents països del món. 

L'Associació ha estat renovada recentment i aprovats els seus estatuts per 
obra del pontifici consell per als laics. Vol fer de les famílies consagrades a la 
Sagrada Família deixebles de Natzaret mitjançant l'escolta atenta de la Paraula, 
testimonis mitjançant la imitació de les virtuts i apòstols en l'ambient que 
viuen. Amb això és confirma que "la Sagrada Família és -ha d 'ésser- la inspi
radora de la pastoral familiar de l'Església". 

3.5 La restauració teatina. 

Als pocs anys de la mort del fundador, en 1909, la S~nta Seu, per mitjà del 
cardenal Josep Vives, prefecte de la Congregació de Religiosos i protector dels 
Fills de la Sagrada Família, els demanà que s'unissin als Clergues Regulars 
Teatins, a fi de proporcionar a l'orde teatí un nou vigor amb nous efectius i, 
així, salyar-lo i restaurar-lo. Les últimes gestions es feren molt ràpidament i 
amb explicacions poc clares. 

El 15 de desembre de l'any 1909 el P. Bonaventura Mullo!, superior gene
ral dels Fills de la Sagrada Família, amb el seu consell anaren a veure el papa 
Pius X i allí, mitjançant el Motu Proprio "Auspicato", es van veure convertits, 
sorprenentment, en "Clergues Regulars Teatins", tot perdent el nom, l'herència 
i l'espiritualitat de la Sagrada Família. Pocs mesos més tard, pel febrer de 
1910, s'uniren voluntàriament a l'orde els religiosos ligorins de Mallorca. 

Tot això va causar molta confusió entre els religiosos i les diferents comu
nitats, i alguns patiren molt en mantenir una secreta fidelitat a la seva vocació 
original. No vanfaltar tampoc religiosos que s'uniren de bon cor a l'orde teatí i 
es convertiren així en defensors de la incorporació feta . 

S'erigí la província de la "Sagrada Família" i s'anaren anul.lant tots els cos
tums i tradicions, les pregàries comunitàries i la vida de les comunitats, les 
quals es veien espoliades per atendre la basílica de Sant'Andrea delia Valle, a 
Roma, les missions del Colorada i una nova fundació a Espanya. 

A fi de retornar la pau als esperits, es feren tres visites apostòliques a 
l'orde, en especial a la província espanyola, però solament després de l'últi
ma, realitzada pel P. Giacomo M. Cristini, redemptorista, un top mort el car
denal Vives i el Papa, i amb el reforçament de l'informe del bisbe de 
Barcelona, Enric Reig, s'aconseguí que, tot deixant llibertat de romandre a 
l'orde aquells que ho desitgessin, s'organitzés novament l'Institut dels Fills de 
la Sagrada Família. Era ja el mes de juny de l'any 1916. 

Un cop més, l'obra del beat Josep Manyanet s'acredità com "l'obra del 
miracle'', és a dir, obra de Déu més que no pas dels homes. 
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3.6 L'expansió per Europa i Amèrica. 

El P. Lluís Tallada, elegit superior general l'any 1916, fou l'encarregat de 
reconstruir l'Institut del pare Manyanet i orientar-lo pels camins del seu caris
ma i la seva espiritualitat. Fou una tasca relativament fàcil, car tots els religio
sos portaven reprimides moltes energies acumulades durant els anys de la 
incorporació o fusió teatina. 

En el camp de l'espiritualitat natzarena, ja s'ha comprovat com va saber 
vetllar pel culte i la devoció a la Sagrada Família en l'àmbit eclesial. 

En aquest mateix sentit, tractà de portar la congregació més enllà dels 
Pirineus, inaugurant la procura general i un centre d'estudis de l'Institut a 
Roma i més enllà, prenent al seu càrrec les missions de Santa Cmz a Nou 
Mèxic (USA, 1920) i obrint centres pastorals i educatius a l'Argentina (1924). 

Amb el temps s'anaren fundant nous col.legis, parròquies i centres de pas
toral a Itàlia 0938), Colòmbia (1975), Mèxic 0981), Brasil (1982) i Veneçuela 
(1985). 

L'Institut del pare Manyanet, encara que no ha estat mai massa nombrós, 
avui com ahir sent la urgència del carisma que ha rebut de Déu per mitjà del 
seu fundador i tracta de ser-hi fidel i de respondre a les exigències que es 
presentin a cada temps i lloc. Els diferents prelats els animen a una presència 
cada cop més qualificada a favor del culte i veneració de la Sagrada Família i 
cie la formació cristiana de la família. El repte és cada cop més urgent, dema
na una resposta sense pèrdua de temps i a tot arreu. 

Els Fills cie la Sagrada Família tracten d'ésser una "família per a les famí
lies": una comunitat familiar unida pels llaços de la comunió humana i de la 
vivència religiosa per a ajudar les famílies cristianes en la seva missió de san
tificar-se, clonar testimoni de Crist en el món i educar cristianament els seus 
fills. Compten també molt amb la col.laboració i l'ajuda cie les mateixes famí
lies. 

4. Conclusió 

La vida i l'obra del beat Josep Manyanet se centren en un retorn espiritual 
a la vida cie la Sagrada Família cie Natzaret, model inspirador de tota família 
cristiana. La família és el centre cie! seu carisma i l'objectiu de la seva missió: 
contemplar i viure ·els valors cie la Sagrada Família i ajudar les famílies cristia
nes a viure'ls. 

És en aquest sentit que el beat Josep Manyanet no solament és apòstol de 
la família, sinó també profeta de la família, perquè ningú com ell no es preo
cupà d'establir ponts entre dos mons, cie vegades separats, o almenys poc 
compenetrats: les institucions eclesiàstiques i les famílies cristianes. L'Església 
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és molt deutora als profetes que li han recordat la necessitat d 'aproximar-se 
als mons allunyats d 'ella: la ciència, la classe obrera, els pobres i marginats. 
Josep Manyanet és el profeta evangelitzador de la família des de l'Evangeli de 
Natzaret. I els Fills de la Sagrada Família continuen aquesta tasca en la societat 
i en l'Església. 
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Introducció 

ELCONVENTDECAPUI'XINSDETARRAGONA 
DURANT EL TRIENNI I.JBERAL 

Pere Cardona 

És obvi que són les persones les que donen vida i configuren els llocs on 
habiten, en el nostre cas els convents. La història d 'un convent -edifici- no la 
podem fer totalment al marge dels seus estadants amb la seva vida peculiar. 
Però també és ce1t que la vida d'un convent i cie les seves persones no la 
podem estudiar al marge dels esdeveniments històrics del moment i de les 
seves repercussions que aquests tenen sobre els llocs on està emplaçat. 

En la nostra comunicació volem parlar sobre la situació del convent de 
caputxins de Tarragona durant el Trienni liberal, període que considerem 
important, però poc conegut pel que respecta a la situació personal dels 
caputxins i al destí i posterior recuperació dels convents expropiats. La docu
mentació no és excessivament abundosa en el nostre cas, però sí suficient 
per a deixar apuntada la situació del convent i de la comunitat. 

El Trienni liberal 

Ningú no ignora que després de l'alçament de Riego, l' l de gener de 
1820, i de la proclamació de la Constitució de 1812, el govern començà a dic
tar una sèrie de disposicions que anaven contra els regulars l. Davant aquesta 
nova situació política, que resultava ben adversa als religiosos en general, 
s'alçaren veus cie protesta. Una d'aquestes veus va ser la del ministre general 
dels ca?utxins, pare Francisca de Solchaga, el qual, en un escrit adreçat al rei 
i a les Corts, protestava contra el Decreto sobre la Reforma de Regulares2 . 

L'escrit et'. qüestió li va costar l'animadversió de les Corts i l'expulsió del país. 
En la seva <:!Xposició, el pare Solchaga feia una certa apologia de la labor dels 
caputxins i del seu auster estil de vida, però fonamentalment era una defensa 
de la vida rell<6iosa enfront de la intromissió del poder civil, que anava a abo-

l. : Llei de refonna tclesiàstica del 25 d'octuhre cie 1820; Reial ordre cie 17 de maig cie 1821, 
que reglamentava la redt{:ció de convents a Catalunya . 

2. FRANCisco DI·: SoI.CP"'(;A. Ohservacion re.1petuosa que el excelentísim.o y reverendísimo P. 
General de Capuchinos ha h.ec/ui ú S.M. y tí las Cortes acerca del dicwmen de la comision, en su 
provecto del Decreto sobre la Re.fomw de /us Regulares. Madrid , 1820, 20 pp. 
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lir-la3. 
A nivell més local, el provincial dels caputxins de Catalunya, pare Manuel 

de La Nou, va escriure una carta als seus t~ra:es en ~~ ~ual els pintava el tèrb~l 
futur que se'ls presentava amb el nou regim pohtic . · De res no van servir 
totes les justificades veus de protesta: pocs dies després, les Corts deixaven 
els provincials sense jurisdicció, i el 17 de maig de 1821 se signava l'ordre de 
supressió de molts convents. Per aquelles dates, la Província Monàstica de 
Caputxins de Catalunya comptava amb un total de vint-i-cinc convents, set 
dels quals foren suprimits5. El de Tarragona no entrava en l'ordre reial, però 
com veurem més endavant també fou suprimit a les acaballes del Trienni, 
encara que per pocs mesos. 

La ciutat de Tarragona sota el nou règim 

Sembla ser que la ciutat de Tarragona va passar del regim absolutista al 
constitucional de forma tranquil.la6. Per bé que es faci aquesta afirmació, 
nosaltres pensem que, encara que no hi va haver aldamlls violents al carrer, 
tampoc no hi havia pas un ambient de calma entre els religiosos ni entre la 
població de tendència absolutista. De fet, hi havia elements exaltats disposats 
a crear problemes. 

3. FHANCISCO DE SOl.CllACA. o.e., pp. 5--0 i 9: Señor: Hl General de Capuchinm [. . .] Ninguntl 
autorldad pues que no sea superior, <Í ¿¡ lo menos igual¿¡ la que ba hecho legales y legítimm· estos 
actos y promesasjuradas y aceptaci<ín ~presa solemne puede exonerar su cumplimiento ¿¡ los que 
las han hecho. Ni V M. ni el Congre.1·0 se conslderan investidos de esta autoridad; luego sllaproha
sen el indicadu proyecto de decreto, precisarlan ¿¡los Religiosos, 1i ¿¡ quefuesen in.fie/es a suspm
mesfü, ó ¿¡ que resis/tesen las ordenes que se les comuniquen como nuevas y no prvmetidas f.. J Hl 
General de los Capuchinos respetara siempre la delicadeza y rectitud de conciencia de V M. en 
orden ¿¡ lo que como p1incipe cristiano y catrílico, e bijo ohediente de la !g/esta puede mandar: 
pem al mismo /tempo se considera obligado tí decidir y ¿¡ so.1·tener que V.M. no puede .rin cometer 
una injustícia manifiesta, oponer.;e ¿¡ que los Religiosos vi/Jan c011forme a la obediencia [..J y 
menos ohligarlos a admitir otra distinta. 

4. Arxiu Provincial Caputxins Catalunya (APCC), Actas Capitulares, /V, p. 420: ... en nuestms 
tristisimos dia.s de funestas sombras de ignorancia y de prostituci<m., en q_e c1,ndiendu el error 
con exceso, y domtna.ndo haxo el aspecto de la il.lustracfon (sic), el mas perju11ïcial engaño pare
ce q_e la abominaci<ín de la desolacion va ¿¡ realizar por seuunda /lez la /rt((ÍCa escena, q_e pre
/lió el Prr!feta 

5. Eren e ls convents de Granollers, de Vilafranca, de Lleida, de Valls, de Tortosa, de Girona i 
de Calella. Els religiosos de convents suprimits foren repartits entre eh convents que restaven 
oberts. 

6. Ouví; 1 SEllllH, ENmc, i altres, Hist<l1ia del Camp de Tarragona, I, 1:1 Tarragonès, p . 110: .. 
l't1txecament de Riego trimnfave1 a Ta1Tt1gona sense traumes{. . .} A P'rt de les jornades festive.i~ la 
resta de les setmanes transcorregueren pacíficament. 
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L'Ajuntament constitucional de Ta1Tagona prengué possessió 1'11 de març 
de 18207. Les autoritats locals tingueren interès que el poble jurés la 
Constitució solemnement a la catedral, i passaren un avís al capítol cie la cate
dral, el qual es va reunir el dia 5 d'abril i decidí: 

.. . Vicariis Genera/is proposuit: que ha passat a sa Merce un Diputació del 
Ajuntament de esta Ciutat ab que se insta la Publicitat de la Constittucio y 
jurament de esta per lo Pohle, en la !gla. Catedral; y ha quedat sa Merce en 
.ferho present a VS. , com ho practica perque sia servit determinar lo de son 
agrado. 
Et Dni. Dixerunt: Placet; y que per a tractar lo dia de la Puhlicacio en la 
Catedral de la Constitucio y jurament de lo Poble, ah dit Ajuntament, y per tot 
lo dernes que hage de practicarse y prevenirse, feren llarga y bastant Comissio 

/ als Señors Sindicfo~. 

El jurament es féu amb tota solemnitat el dia 15 d 'abril. Amb anterioritat 
s'havia passat una notificació per tal que abans juressin la Constitució els 
clergues seculars i els religiosos9. En la reunió capitular del 22 cie març 
s'acordà que el jurament es fes com segueix: 

.. . en esta Sala Capitular a portas ohertas, a las nou y miUa del mati del pro
xim vinent, despres de tercia { .. .}se passi a la prestacio de/jurament despres se 
cantia ah la Musica un Solemne Qffici; y en seguida f. . .} Te Deum, omitintse 
aquell dia lo Sermo . 
. . . que se passia Qfici al Sor. Governador y dirli si te el gust de avisarho als 
Qficials Militars; y tamhé passarho al Ajuntament Constitucional, y Jutge de 
Letras per si tots tenen lo gust de acistir ... 10. 

La Seu de Tarragona havia quedat vacant des cie la mort cie l'arquebisbe 
Antonio Bergosa y Jordan el 29 de març de 1819. En substitució del bisbe 
difunt va ser preconitzat el bisbe Jaume Creus i Martí (25--5-1820), el qual no 
va prendre possessió de la seva seu fins al 13 cie novembre de 1823. El bisbe 

7. Arxiu Municipal Tarragona (AMT.), Actes Municipal~ 1820, li, f. 231 r. 
8. Arxiu Històric Capítol Catedral Tarragona (AHCCT.) , Resolucions Capitulars 1820, f. 40. 
9. AHCCT., Resolucions Capitulars 1820, ff. 32r-33v.: Die 20 martii 1820. Domin11s rnnoni

cm Mares alter ex Vicaris Genemlihus proposuit. que dits surs se tmhan amh /'offici del Ge.fe 
Po/itich de esta Pmr1incit1, ah que preué q11e tots los respectables indii!iduos del clero secular y 
regular juren la Conslituci<í Política de la Monarquia ah la possible solemnitat y tot lo demés de 
aquell <iffici que si apar lÍ VS. se l/e¡.:irtí: Dni. di.xerunt: ... /egatur et /ecto detem1inarunt que se 
jure y en un a/fre Capi tol se acorde lo dia y solemnitat. 

10. AHCCT., Resolucions Capitulars 1820. f. 40 v. 
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Creus i Martí va ser membre significat de la Regència d 'Urgell. Som de l'opinïó 
que la postura realista i lluitadora del bisbe Creus, des de fora de la seva diò
cesi, va dificultar més d 'una vegada les relacions entre l'estament clerical i 
l'autoritat civil. 

Els convents de la ciutat de Tarragona 

La Tarragona de 1820 comptava amb 8.009 habitants. Era una ciutat levíti
ca. Deixant fora de compte el clergat secular, a la ciutat de Tarragona hi havia 
set convents masculins i tres de femenins . Entre els convents masculins hi 
havia el dels caputxins, sota l'advocació de sant Fmctuós. 

El convent de sant Fmctuós no es veié afectat pel decret del 17 de maig de 
182011. De fet, la vida va anar seguint amb aparent calma i normalitat dintre 
la situació política. Així, ens trobem que el 5 d 'agost de 1822 el superior de Ja 
comunitat fa una instància a l'Ajuntament de la ciutat demanant l'almoina de 
la carn, que segons costum se'ls subministrava diàriament: 

Se ha leido el memorial del P. Presidente de Capuchinos pidiendo que se les 
continue el suhsidio de la libra de Carne que de tiempos remotos se les suhmi
nistraha y habiéndose pasado a votación se ha resuelto que se les decrete 
quando las circunstancias lo permitan y hayafondos se les atenderanl2. 

Hem apuntat, més amunt, que Ja vida al convent va seguir amb aparent 
calma i normalitat; no és que ens puguem aventurar, de moment, a fer una 
descripció exacta de la vida de la comunitat. La .documentació relacionada de 
manera directa amb aquest aspecte és més aviat escassa. El llibre de la crònica 
conventual a penes hi dedica unes ratllesl3. Però si no podem tenir-ne un 
dibuix exacte, sí que podem fer-ne una descripció força ajustada amb la 
documentació que hem pogut investigar, ja que hi havia un sentiment comú 
en els caputxins enfront del govern liberal. Les actes capitulars de la província 
són ben expressives i reflecteixen ben clarament l'adversió al nou règim: 
. . . en nues tros tristisimos dias cuhiertos de funestas somhras de ignorancia, y 

11 . Orden de S,M, para el arreglo y supresion de Conven/os de la Provin cia de Cata/uña: .. . se 
ha semido S.M. que suhsistan f. . .J en Tarragona el de Franciscos, el de Capuchinos y el de 
Carmelitas desca/zos. 

12. AMT. , Actes Municipal~ 1822, II, f. 231. 
13. APCC., B-2-24, Compendio, y registro de las cosas notables de la Orden . Yprincipalmente 

del Archivo deste Conven/o de Tarragona. Compilado por el M.R.P. r~lix de Premia exlector y 
exProvincia/. Año 1 722. 
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de prostitucion, en que cundiendo el error con exceso, y dominando haxo el 
aspecto de la illustracion, el mas perjudicial engaño, parece que la ahomina
cion de la desolacion va d realizar por segunda vez la tragica escena, que pre
vió el profeta [. . .]¡ que no deheré temer yo en u nos tiempos en los qua/es, si 
bien por el nuevo sistema de gohierno de la nacion son la gloria de admira
cion y de memoria sempiterna, lo son tamhien de seduccion, de equivocacio
nes monstruosas y de riesgos los mas apartasos [..J Estoy cierto que los religio
sos se hacen carga de las lamentables circunstancias en que nos hallamos y de 
que se hace temible nos falten aquellos suhsidios con que antes se mirahan 
.favorecidos los conventos .. . 14. 

Podem afirmar que la pau interna de sant Fructuós es va veure enterboli
da per la imposició d'un guardià no elegit en capítol. L'única referència direc
ta sobre el període constitucional la tenim en el llibre de la crònica conven
tual, que diu: 

Nota: en tiempo del P. Valeriana (guardià capitular) fue intrusa por los 
Constitucionales el P. joaquin de Tortosa y se apoderó del mando en calidad 
de Presidentel 5. 

És fàcil d'imaginar el malestar de la comunitat, sobretot pel que respecta a 
l'obediència, oi més quan a la mateixa comunitat hi havia el guardià elegit en 
capítol. I si el superior, a més d'imposat, simpatitzava amb el liberalisme, 
cosa del tot probable, la situació s'agreujava. 

Encara que tots els religiosos hàvien jurat la Constitució - millor, els 
havien obligat a jurar-la-, no els mereixia cap confiança, ja que havien anat 
sortint una colla de decrets que retallaven la vida religiosa. De fet, en els con
vents no es parlava d'altra cosa, i això provocava discussions. El pare provin
cial, Manuel de La Nou, va prohibir que en els convents es parlés, ni en bé ni 
en mal, de la Constitució, i els exho1tava a l'observança, a no sortir del con-

14. APCC., Actas Capitulars, /V, p. 420. 
l~ . APCC. , 13- 2-24, 01mpendio, y re11istm .. ,p. 124. 
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-----vent sense necessitat i a no parlar del tema en la predicació16. '------.._ 
A les mateixes comunitats hi havia frares que acceptaven el liberalisme, i ~ 

això provacava enfrontaments en la comunitat. A Tarragona sabem que hi 
havia alguns que simpatitzaven amb el sistema, àdhuc un d'ells participava en 
les tertúlies patriòtiques. És el cas del pare Josep de Falset que era un home 
molt ben considerat pels tertulians17. Cal dir que els caputxins de tendència 
liberal eren més aviat uns caps calents, com veurem en parlar dels secularit-
zats. 

Supressió del convent caputxí de Tarragona 

La situació política s'enterbolí arreu quan van desaparèixer del govern els 
liberals moderats l'agost de 182218. Cal dir que la ciutat cie Tarragona va tenir 
un alcalde que procurà mantenir a ratlla els exaltats. L'alcalde al qual ens refe-

16. APCC., Actas Capltu/a1·es IV, p. 421: ... Las críticas occurrencic~~ del dia exigen imperiosa
mente de todos /us Religiosos la mas puntual ohsemancia de sus ohli¡;aciones. un p()/1e irreprensi
ble, y ed!fiwnte, un total desprendimento de tudo lo humano y dl' todas las 11i11udes . 
.. exhorto por las entrañas de}esucristo ú toc/us. que escusen, en quan/o les sea pusihle las salic/as 

del convento sin necesidad; y a excepciun de los Limosneros, sean siempre el/as con un 
Cmnpañero no separandose ni un instante de l'i: Que eviten del todo bah/ur erm sep,lares de los 
ac;ontecimientos del dia. Rn los Sermones, no se expresen en cosa los Predicadores sohre dichas 
occurrencias, procuram/o solo la sant!ficacion de/~~ a/me~» .. 
r.'ncargo l'ncarecidamente a los Superiores que no dispensen ja mas las dos horas de oracion pres
critas por ntr~~. leyes. 
Pmhihimos tambien el abuso intmducido en algunos con11entos de /euantar el silencio en el 
Refectorio .. . 

17. Arxiu Histc'>ric Arquebisbat Tarragona (AHAT.) , Autu~ 1" lmtan.cia . Asuntos criminales. 
1824-1834. Contra Antonio Mitjans. Organista de T. n. 21. En aquest lligall sobre el procés con
tra l'organista cie la catedral hem trobat alguns exemplars del Correo Politicu y Mercantil de 
Tarragona, en els quals hi ha alguna referència sobre la persona del pare Josep de Falset. En el 
número 7 del dimarts dia 22 de gener de 1822 diu: Hl VP.M. José de Falcet, Capucbino, maravi
llosamente, y con citaciones de hechu, hizo 11er la naturnl lihertad del hombre; las in.quietudes de 
quese han valido in:flnitos Políticos, Emperadores, Reyes, y Señores. para pe11ubarla pur todos los 
medios mas infames. y por cuyo objeto se estableciri el iniquo trihunal de la Jnquisicion: Que la 
actual epoca es la mas critica para perdera c(fianzar esta sagrada lihe1tad, y exo111í a la 1.micín, y 
que dehiamos perecer antes que permitir quefuesen hol/ados en lo mas mínimo nuestros derecbos, 
y las Patria~ Leyes. No hay expresiones para demostrar el caracterfranco, lihre, y la energia de ese 
Reli¡;i"su, que hace honor a su patria y cí su e/ase¡ o¡a/a todos se crmuencieran y si¡;uiemn su 
ejemplo.1 ... Se advie11e que el ;l1eues 24 habrcí tert11/ia patriritica a las cinw y media de la tarde, y 
ocuparem la tribuna e/V.P.M.Jusé de Falcet y el reuerendo D. Anto11io Ml(ians. 

18. CASTELi.<;. Jost MANllEI .. Lcl~ Cfü1ciaciones reli¡;iosas en la ¡:.~,pm1a contentp"ritn.ea. Un estu
diojwidiw-administratiw. 1757-1975. Madrid, 1973. pp. 86-118. 
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rim era en Josep Ignasi d'Alemany i CarboneU19. 
Les comunitats de religiosos que encara restaven obertes a Tarragona van 

començar a tenir problemes precisament després del mes d 'agost de 1822. 
Però les coses van començar a anar mal ciades quan Ja Diputació va decidir 
abolir els convents de caputxins i cie carmelites descalços. L'argument legal 
era que ambdós convents no reunien el suficient nombre cie religiosos orde
nats in sacris, segons la llei del 25 d'octubre de 1820. S'envià la notificació al 
vicari general: 

Diputación de Tarragona= Detenidamente eneterada esta Diputación del q(i
cio de VS. de 11 del actual relativa a la supresión de los Conven.tos de esta 
Cap_l. que tan necesaria estiman el Gohernador Militar y Ayuntamiento 
Cons tit . 
.. . ha acordada en sesión de hoy man((estar a Vº S. que no teniendo los 
Conven.tos del Carmen y Capuchinos el numero prevenido por la ley dehen ser 
desde luego suprimidos venciendo todos los ohstaculos que se opongan al 
dehido estahlecimiento de las Pan·oquias. 

Dios... 
18 de Enero de 1823 
]acoho Gil de Avalle President<il-º. 

L'enclem.à, dia 19, Gil cie Avalle envià una notificació als membres del con
sistori municipal en la qual els convocava a una reunió conjunta amb els res
ponsables del govern cie la diòcesi. Aquesta reunió tindria lloc el dia 20: 

]acoho Gil de Avalle Presidente: 
Para q_e VSS. puedan con mas acierto tratar del arreglo de Parroquias de 

esta Capital y puerto, en la reunion que dehe tener al €!f'ecto a las diez del dia 
de mañana con los Vicarios Grates. y Eccos. de este Arzohispado .. . 

Tarragona 19 de Enero de 1823 
]acoho Gil de Avafl<il-1. 

La reunió no tenia altra finalitat que forçar la supressió dels convents i 
l'erecció de les noves parròquies. Cosa que s'havia cie fer cie la manera 
següent: 

19. Cou. 1 ALENTOU N, M1c¿1 1E1., l·l primer alcalde constitucional de Tarrap,ona: Josep lp,nasi 
dAlemany. Tarragona, 1988. 

20. AMT .. Actes Municipals 1823, l, senyal 57. 
21. íhid. 
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Els vicarios generales assistiren a la reunió, però la seva respostà va ser 
que no tenien ordres expresses del govern, perquè aquesta qüestió encara 
s'estava discutint23. No hi va haver res a fer, tot estava decidit i legalitzat. 

Jacobo Gil de Avalle era el cap polític de Tarragona, el qual va absorbir 
moltes de les facultats de l'alcalde, cosa que va impedir l'acció moderadora de 
l'alcalde Alemany. A més, Jacobo Gil va ser fundador d'una de les tertúlies 
liberals de la ciutat24. 
- Els caputxins degueren abandonar el convent a començaments del mes de 

febrer de 1823. Deduïm que va ser per aquestes dates, perquè, el llibre d'actes 
municipal, el 10 de febrer assenyala: 

Se ha hecho presente un oficio de los Regidores Ge.fes de los Barrios y una 
representacion de los Obreros que han sida nomhrados pidiendo que se supli
que al Govierno se asigne para dba . Parroquia a la Iglesia, Convento y Huerto, 
y patia o terrena agregada al Convento de Capucbinos, que se pida a los 
Vicarios Generales vasos sagrados y demas utensilios pertenecientes al cuito, y 
que reconozcan a dicbos ohreros; cuyo oficio, anuncio y representacion van 
liados en esta se(146)ñal. 
Sesion 10 defeh2 1823 se(146)ñal 
Como Ge.fes de estos barrios, y en consequencia del encargo de VS., hicimos 
unidos al Cura Don Antonio Torra el dia 3 de este mes el exorto a los parro
quianos de la Iglesia del Puerto de que acompañamos un exemplar impresa; y 
hahiendose verificada ayer la junta parroquial fueron nomhrados para obre
ros ... 

Dios ... 
10 defeh 2 1823 

22. Jhid. 
23. AMT., Actes Municipals 1823, l, sessió 20 de gener, f. 31 r. 
24. Rehus Gestis, f. 211 v.: t:n lo dia 28 de Nouemh1·e en la Aula del ¡.~,tudi dita de lo teatro a 

cerca de las sinch de la tarde assistint lo Sr. Gefe Politich D . .facoho Gil de Aval/e, lo General 
Intendent, Individuos de la Diputaci<i Pmvincial etc. l/f!Rí un pmyecte de reglmnent lo ctutada 
Francisco Rodríguez Vega, que fuu aprovat enterament per los socios. f.'n seguida per aclamar 
.fiiren nombrats Iu .fe.fe Pulitich per primer conservador del Ordre; per segon D. Florentino de 
Arizcun, per zeladors: D. Joan A/dama, y D. Joan Navarro thesorer, D. Francisco Jxart y Pi, 
Secretaris de Ihañ.ez; per la comL,si<í de censura D . .facobo Gil de Aval/e y D. Francisco Rodríguez 
f. . .]y queda instalada la Temlia. 

25. AMT., Actes Municipals 1823, l, ff. 69r.-70 v. 
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25 

La idea del govern era anar suprimint totes les cases cie regulars, buscant 
un motiu legal. En la sessió del 26 del febrer de 1823 es manifestà alegria 
perquè ja no hi havia cap convent a la ciutat de Tarragona: 

Session 26 de Feh 2 1823 se (208)ñal 
Señor= El Ayuntam_to [. .. } dice que suprimidos como quedan con grandes 
ventajas para la pública seguridad y felicidad los siete conventos de regula
res ... 
. . . La Iglesia de los capuchinos, con todo quanta contiene puede asegurarse 
que es propiedad de los parroquianos, como ya les servia para muchasfuncio
nes parroquiales por ser la unica !gla . que hay en la pohlacion del Puerto ... 26. 

L'edifici, convent i església, no sols va servir per al culte :, també hi va 
haver aquarterada la tropa27. L'església s'hagué de restaurar atès el seu mal 
estat, concretament de la volta, que amenaçava d'enfonsar-se28. 

Com a titular cie la nova parròquia, la gent del barri cie mar van demanar 
que els titulars fossin sant Pere i sant Pau, cosa a la qual el vicari general va 
accedir. Concedí el títol el 16 de març de 182329. 

Barraquer, quan parla de l'expulsió dels caputxins l'any 1823, també dóna 
com a mes de la sortida el febrer, sense especificar el dia exacte: 

Cortas noticias del Convento de Capuchinos de Tarragona pude alcanzar, 
pera harto decisivas para comprender la suerte experimentada por aquella 
Comunidad. El decreto de 16 de mayo la respectó, pera no las .furias 
Constitucionales.= Durante este= (febrero de 1823), escrihe un contempora
neo de los hechos, =embarcaran los .frailes de Tarragona: hicieron marchar a 
d~/erentes destinos 22 entre canónigos y prehendados de la Iglesia de 
Lérida ... 30. 

26. Ihid. , senyal 146. 
27. AMT. , Actes Municipals 1823, 11, f. 224 r. 

28. Ihid., f. 119 r. 
29. Ihid., 
30. BAnHAQl lEH v HovmALTA, CAYETANO, Los religiw;us en Catt1luña durante !t1 primera mitad 

del siglo XIX, vol. I, pp. 352-353. Nosaltres no hem trobat, per ara, cap document que aclareixi el 
que afirma Barraquer sobre l'embarcament de frares i altres clergues. Pel que respecta a aquesta 
qüestió. hem consultat l'Arxiu Històric del Port de Tarragona, el registre d 'entrades i sortides de 
vaixells. sen~e cap fruit. 
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Els secularitzats 

A la diòcesi de Tarragona hi havia dos convents de caputxins: el de Valls, 
que entrava en la llei de supressió de 17 del maig de 1821, i el de Tarragona. 
D'un total de quaranta-set religiosos secularitzats, de tots els ordes que tenien 
cases a la diòcesi, deu eren caputxins, i d'aquests deu dos se secularitzaren a 
Lleida31 . 

No entrem a esbrinar les causes de la secularització, però sí que volem dir 
alguna cosa sobre la conducta d'aquests religiosos que no era gens exemplar. 
N'exposem tres exemples: 

Barenys. D. Gabriel Ex-Capuchino, este en la pasada epoca segun se ha 
dicho llevaba por las calles de Tarragona la cinta de Viva la Constitucion, y el 
no lo negó quando se lo afearan , con todo desde que reside en Maspujols en 
nada se te ha observada de reprensible. 
De Falcet. Fr. josé ex-Capuchino; predicando un dia ponderandolas virtudes 
de San Bernarda Calvó; y lo mucho que se habian relaxada los Monges siendo 
unos verdaderos holgazanes, y que de nada servian, dUo que era muy acerta
do quanta habian decretada las Cortes para la supresion de Monasterios. 
Nota Bene. El citada P. josé de Falcet ha sida el heresiarca de los !ibera/es, se 
dexó ver en las tertulias patrióticas tratando de los negocios Ecclesiasticos, con 
un ayre de Calvinista; y de esta podran informar bien algunos estudiantes de 
Teologia en aquellos afios de desgracias, que se atrevian a meterse entre los 
Tertulianos, con el solo o~jeto de saher los grandes disparates que salian de 
aquellos célehres oradores. En el Colegio Tridentina de esta Ciudad tambien 
pueden dar huena leccion de tal Tunante. Estuvo (basta que los franceses 
entraran en Tarragona) siempre constante en sus maximas; y permanente en 
dha . Ciudad. 
Monguió .- D. Pedra Martir Ex-Capuchino hermano del arriba dho . vino a 
Tarragona despues de haher llevada presos a Barcelona a los Capuchinos de 
Manresa de donde era Conventual. Sirvió tambien de Coadjutor como el otra. 
Observaha mas retiro que D. Ramon, en todo lo derna_~ seguia sus huella.~, era 
una verdadera copia de su hermana32. 

Alguns dels secularitzats intentaren retornar al convent, però se'ls exigia fer 
de nou el noviciat i perdien totes les prerrogatives. Aquesta perspectiva va fer 

31. AHAT., Capsa Bisbe Creus, l , (1823-1825); Echavone, I, li, (1826-1854): Lísta de los 
r:cc/esiastiws Constituciune1/es contenidos en este quaderno. Aquesta llista consta de 22 folis , i les 
complementa amb una altra on consten els noms dels secularitzats als quals s'ha passat la notifi
cació per a fer exercicis espirituals , en cas que demanessin de ser admesos com a preveres dio
cesans . 

32. AHAT., Capsa bisbe Creus , l, (1823-1825) , Lista de los r:cclesiasticos ... 
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que molts fessin marxa enrere. Els sacerdots tenien la sortida de poder incar
dinar-se en una diòcesi, però abans havien de fer una temporada d'exercicis 
espirituals en un convent que no fos del mateix orde. Si l'informe del supe
rior del convent on havia practicat exercicis era positiu, ho notificava al bisbat 
i se li donaven llicències: · 

Barenys. D. josé ex-Capucbino dia 24 de setiembre un oficio para que pase 
luego a los Carmelitas Descalzos para bacer exercícíos e1;pírituales basta nues
tro aviso. Con la mísma .fha. se avísó al P. Prior de dicbo convento que te de 
quinze dias de ejercicios, y sí juzga que baya aprovecbado podra permítir que 
celebre los dos o tres dias ultimos, quedando de1;pues en el mísmo convento 
basta nuestro aviso33. 

El pare Josep va començar els exercicis el 13 d'octubre i va fer els quinze 
dies que li van manar. Del seu germà Gabriel també sabem que va fer exer
cicis a Escornalbou durant vint clies34. Dels altres caputxins secularitzats no 
tenim referència si s'integraren o no a l'arquebisbat cie Tarragona. 

Recuperació del convent 

Amb l'entrada dels cent mil Fills cie Sant Lluís va acabar el Trienni liberal. 
Per als regulars era el retorn a la llibertat. El 7 cie novembre de 1823 la plaça 

·cie Tarragona es lliurà, sense lluita, als francesos. Els frares ja podien retornar 
i reemprendre la vida comunitària. Però tot no va ser tan ràpid: una cosa era 
reunir-se en els convents i una altra recuperar el pols normal cie la vida. De 
fet, durant el Trienni no hi ha va haver cap capítol, tampoc no se'n podien 
celebrar per raó de la legislació . El primer capítol que se celebrà va ser el 28 
de maig de 1824 al convent cie Sarrià, i era pròpiament una congregació capi
tular. En ella es van confirmar els guardians. El cie Tarragona va ser el pare 

33. Ihid., Nota de los o//cios que se han pasado a 11arios Hu;/esü~çficos para hacer eRenicios 
espirituales. 1824. 

34. Jhid., Nota de /us uficios .. : Barenys. D. Gabriel ex Capuchino dia 30 deli'! mismo mes 
(octuhre) se o/lci<í para t¡ue pase al citat/o Seminario de fawmalhou a hacer ueinte dias de eRer
cicios espirituales con las mis mas preuenciones que a los dos anteriores (havia de presentar la cer
tificació de l pare guardi;'1). 
Con la mismafecha se ha o//ciado al Padre Guardian del citado Seminario de facornalhou para 
que dé los egercicios espirituales del mudo dicho y si conoce que bayan apmuechado les permita 
celebrar los 2 cí 3 dias u/timus de los dbos. egercicios y dam ct11L\'U al.fin de e/los de su conducta y 
del ccmcepto que haya.formado y esperanz as que wnciha, asimismo auisarú si han comparecido 
e/entro de ocbo o diez dias. 
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Valerià, que és el que havia estat deposat pels constitucionals. El capítol pro
vincial pròpiament dit es va celebrar el 19 de novembre del mateix any, i fou 
elegit com a nou guardià de Tarragona el pare Maurici de Barcelona35. 

Quan es reemprengué la vida a sant Fructuós? No podem precisar amb 
seguretat la data. Pensem que devia ser cap a finals de novembre. Calia, en 
primer lloc, recuperar legalment el convent, després fer-hi obres i equipar-lo 
de bell nou, car molts dels utensilis havien estat subhastats o bé expoliats. 

Suposem que a començaments de desembre ja hi devia haver alguns frares 
reunits, ja que el dia 15 de desembre el pare guardià va recuperar el costum 
de recórrer a l'Ajuntament demanant l'almoina diària de la carn: 

Ultimamente lehida una presentacion del Padre Guardian de los Capuchinos, 
en que se pide subsidio de una libra de carne que antiguamente se te daba 
diaria. Se ha acordada que se tenga presenta en la tabla cjel arriendo de car
nes36. 

Indubtablement que el Trienni va ser un temps ben ingrat per als religio
sos: els havia quedat una aversió contra els constitucionals, cosa que manifes
taven de manera ben clara en la predicació. Aquest era un sentiment comú en 
tots els convents. El pare provincial, Manuel de La Nou, va adreçar a tots els 
convents una circular exhortant al perdó i a la pau, que era la imatge que els 
caputxins havien de recuperar i mostrar37. 

35. APCC., A-l-l 'i, Actas Capitulares, JV, p. 435. 
36. AMT., Actes Municipals 1823, IV, f. 36 v. 
37. APCC., A-1-15, Acta.,· Capitulares, IV, pp. 424-434. L.a circular portava data de 24 de 

març de 1824. 
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LES CONSTITUCIONS DEL PAPA BENET XII 
AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES 

0337-1342) 

Anna Castellana i Tresserra 

A la mort de Joan XXII el 5 de desembre de l'any 1334, va ser elegit papa 
el cardenal Fournier, amb el nom de Benet XII. La seva formació eclesiàstica 
dins l'orde del Cister, al qual va ingressar essent molt jove, va determinar 
l'austeritat del seu govern. El seu objectiu era combatre els abusos -incompta
bles, segons ell- que existien en el si de l'església, i en conseqüència va ini
ciar un seguit de reformes que van afectar tots els estaments eclesiàstics; en 
primer lloc es va dirigir a la cúria, i després al clergat secular i als diversos 
ordes religiosos 1. 

Respecte a aquests últims, la seva obsessió era que retornessin a l'esperit 
primitiu, als grans principis que havien regit l'estudi o el règim d 'admissió de 
novicis i, fonamentalment, a l'antiga disciplina que li semblava que es trobava 
totalment relaxada. El primer orde que va reformar va ser el del Cister, d 'on 
ell provenia. Posteriorment va emetre una nova butlla dirigida als benedictins 
per idèntiès motius i, finalment, el 28 cie novembre del 1336, va publicar la 
Redemptor noster, on prescrivia un seguit cie normatives per a reformar l'orde 
dels framenors; posteriorment els tocaria el torn als dominics. 

Tot i que cada un d'aquests ordes va oferir resistència a algun dels punts, 
van ser precisament els mendicants, els franciscans i també els dominics els 
qui van mostrar una major oposició per por de perdre la independència que 
havien anat mantenint respecte del papat. Entre els seguidors de sant 
Francesc s'afegia, a més, el problema de les dil'erències clins el si de la comu
nitat, sobre la seva organització: l'existència o no d'una vida conventual, d'un 
hàbit, i l'acceptació de béns propis de l'orde. 

La butlla, com ja hem dit, va ser publicada el 28 cie novembre de 1336, 
però no va ser acceptada immediatament i va provocar una forta oposició; 
d'aquí que el 12 cie maig del mateix any el Papa enviés una carta als francis
cans per tal que, en el pròxim Capítol que s'havia cie celebrar a Cahors, es 
llegissin les Constitucions i s'aprovessin, cosa que va ser feta el juny d'aquell 
mateix any2. 

El text normatiu, dividit en trenta- set apartats, anava dirigit tant a la bran-

l. SCllENK, 1979, XI. 347-353; Al!IEl"TI . 1945; Biugn1(ic1 eclesiàsticu, 1849, li, 444; Om1sTO l'llE, 

1853, li, 77: ALVAHEZ DEIA ft ll 'l"ll:, 1730, 70-71. 
2. SClll'NK, 1979, XI, 350-353 
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ca masculina com a la femenina, tot i que fonamentalment s'ocupava de la 
primera; a les monges, només els dedicava un capítol, a més de la part dispo
sitiva final que era comuna a tot l'orde3. 

Encara que els punts principals que afectaven les sors eren en principi 
només dos, la clausura i les monges Seroicials, eren prou importants per a 
provocar un fort malestar en els convents femenins . 

Prohahlement el document, almenys la part que afectava les monges, 
degué ser enviat a tots els convents femenins, perquè tal com deia el mateix 
text s'havia de publicar en la primera visita que el franciscà encarregat fes al 
monestir.Els pocs fons documentals de convents femenins que es conserven i 
la manca d'estudis sobre aquests no permeten per ara afirmar si tots els 
monestirs la van rebre i quina va ser Ja seva reacció. És per aquest motiu que 
les Constitucions d'aquest papa que es conserven a l'arxiu del mateix mones
tir de Pedralbes constitueixen un document de gran importància. 

Aquestes constitucions es troben inserides en el còdex primitiu de Ja Regla 
-que recull, tamhé, una de les poques còpies del segle XIV d'aquest text 
reglar- i comprenen, no sols la versió llatina -idèntica, pel que hem pogut 
comprovar, a les puhlicades en els butllaris romans-, sinó també una altra 
d'original en català; és aquest últim document el que revesteix una importàn
cia excepcional, per tractar-se fins ara de l'única còpia que es coneix en 
aquesta llengua i, probablement, coetània del moment de la seva publicació. 
La seva impottància ja va ser posada de manifest pel pare Saldes, el qual, en 
publicar per primera vegada l'esmentat text de la Regla que es troba en el 
mateix còdex, va transcriure també aquestes Constitucions, com deia ell, a 
título de curiosidad paleogrdfica solament¡/I. Al text transcrit per aquest autor 
li falta el tros final - tal i com es troba avui en el manuscrit-, però gràcies a 
una còpia feta , probablement en el segle passat nosaltres l'hem pogut recupe
rar. Es tracta cie la part final del document, la dispositiva, la qual , d 'altra ban
da, . ja es coneixia per la versió llatina i fa referència a l'obligació de la seva 
publicació i aplicació5. El document cie Pedralbes és la traducció textual cie 
les constitucions redactades a Avinyó el 28 cie novembre cie 1336, en llengua 
vernacle per tal que les monges les poguessin entendre i seguir 
correctament6. 

3. Bullarium Rmnanum, 1859, IV, 390-415; Arcbiuum Franciscanum Historicum, 1937, XX:X, 
309-390. 

4. Saldes. 1912, VIII , 5}-57. Aq uest autor les va publicar, però no le s va comentar. Després 
d 'ell, no e ns consta que hagin estat publicades novame nt ni comentades. 

5. Pel tipus d e lletra podem dir que la cc)pia d 'aqueste s ordinacions o n e s troba també el 
darrer tros d egué ser fe ta en el segle passat, com d 'altres que es troben a l'arxiu . Potser, s 'ha 
d 'atribuir a sor Anzizu, que va catalogar el fons tal com avui es troba , i va fer el regest i la trans
cripciéi de molts documents. 

6 . Ordinacions del papa Benet Xll, còpia llatina i catalana dins el Llihre de la Regla, H/25; 
C/misses (lligall) ns. 64-65; l'erg. núm. 1001. 
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Malgrat els intents reials, les Constitucions van ser aprov-ades a Pedralbes, 
com diu un petit paràgraf que es troba en la part final del text en llatí, en lle
tra menuda i igualment en llatí, on llegim: aquestes constitucions van ser 
publicades al monestir de Santa Maria de Pedralbes en el mes d 'octubre de 
l'any MCCC XXX VII, durant la visita del ministre de la província d'Aragó, 
Ramon de Bassó, dels frares menors7. 

Com es pot obse1var, només havie.n passat quatre mesos cies que la butlla 
Redemptor noster havia estat publicada a Cahors. No obstant, això en aquest 
curt període de temps el seu contingut havia d'haver arribat ja a coneixement 
del monestir on va provocar un gran malestar. Prova d'això són les cartes que 
va enviar el propi rei Pere IV al Papa , sempre per intercessió cie la reina 
Elisenda, com es desprèn del mateix escrit. 

En la primera de les missives enviada el 2 d'octubre del mateix 1337 cies 
de Daroca, on es trobava la cort des del juliol d'aquell any, el rei expressava 
que, havent-li arribat la notícia que s'havien redactat unes Constitucions per 
a les monges cie l'hàbit de sant Francesc, i en tant que la reina Elisenda, 
muller del seu avi, el rei Jaume II , havia fundat un monestir d 'aquest orde, 
del qual també n'hi havia d'altres al seu regne, pensava, igual que molts 
barons i homes nobles de diverses ciutats, viles i universitats, que per causa 
d'alguns dels capítols de les noves ordinacions, alguns monestirs podrien 
patir pèrdues irreparables. Per tant, li demanava que dispensés aquests con-
vents d'algunes cie les coses que deia en aquells capítols. · 

No sabem si ja s'havien publicat les Constitucions a Pedralbes, ja que no 
es diu el dia en què es va redactar, però a les darreries del mateix mes, el dia 
21, el monarca tornava a enviar dues missives més: l'una dirigida a Ferrer 
Manresa perquè, com a delegat seu, anés a la c01t romana per tal d 'obtenir el 
favor del Papa per a la revocació, modificació o dispensació per als monestirs 
d'Aragó dels capítols esmentats; la segona calta, enviada el mateix dia, torna
va a anar dirigida al Sant Pare, anunciant-li que li enviava l'esmentat Ferrer 
Manresa per a tractar cie les qüestions cie les monges clarisses del seu regne, 
perquè es dignés a escoltar-lo i que li donés la gràcia que clemanava8 . A més 
d'aquests, va escriure altres missatges de recomanació, l'un dirigit al cardenal 
Napoleó Ursini, un altre al vice-canceller cie! Papa , Pere cie Prat i un darrer, 
el 27 del mateix mes, al seu ambaixador Ramon Boi!, perquè intercedís en la 
mateixa causa. 

La missiva que duia l'enviat del rei comprenia una còpia resumida dels 
apa1tats que creia que afectaven els monestirs, trets cie la mateixa butlla papal 

7. AMI'. LLihre de la ReMltt, H/25.: Saldes. vid. nota 4. 
8. Si':-.Jl>l<A, 1926, XXVI, 255-261. Aquestes ca11es, les va transcriure l'autor dels originals que 

es troben a l'arxiu de la Corona d'Arag<>: ReR. de Ca11ci//eria núm. 1054, fols. J63v. 1704r-v, l 70r. 
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i, a continuació, les al.legacions que feia al respecte. 
Els apartats que tractava eren: en primer lloc, el fet que el nomhre de 

monges de cada monestir l'hagué.s d'estipular el ministre provincial, d 'acord 
amh les abadesses i la major patt cie les monges del monestir. En segon lloc, 
que no es poguessin rebre més monges del nombre dictat, a no ser que el 
capítol general dels framenors ho dictaminés per haver augmentat les rendes i 
ho ordenés el ministre general o provincial. Tamhé remarcava el punt relacio
nat amb les rendes aponades per algun familiar o amic a una monja, que ara 
s'ordenava que havien de passar immediatament al conjunt del monestir. Per 
últim feia referència allò que atenyia a la clausura, concretament al tema de 
les Servicials, a les quals la constitució obligava a guardar clausura com a la 
resta de les monges , i també el de les persones autoritzades a entrar dins el 
recinte clos. 

Les al.legacions que feia el monarca a aquests punts eren que si se seguien 
rígidament molts monestirs caurien en la ruïna més absoluta, ja que molts dis
posaven de poques rendes i si es complicava l'entrada cie novícies amb la 
necessària aprovació del capítol i dels ministres generals o provincials, clavant 
les dificultats molts monestirs es despoblarien. A més, alguns , pel nombre de 
monges que ja tenien, es veurien obligats a vendre patt dels seus rèdits , i a la 
llarga, algunes monges haurien cie marxar, i més si s'abolien les Servicials que 
ohtenien almoines de l'exterior. Era per això que, donat que no hi havia 
hagut mai cap escàndol amb aquestes monges, li demanava que no les obli
gués a la clausura. 

És a la part final de la missiva on es fa una al.lusió més directa al monestir 
cie Pedralbes, i on es poden observar més clarament les intencions del monar
ca. El rei pretenia que el Papa conse1vés els privilegis que .s 'havien anat ator
gant a la reina, com a patrona i fundadora del monestir, i a l'abadessa i comu
nitat, referent a l'entrada a la clausura. Si aquests privilegis es retallaven, conti
nuava al.legant el rei, potser la reina no voldria seguir vivint a la residència 
que tenia al costat del cenobi, que feia molt poc temps que havia estat fundat 
per la pròpia sobirana i que encara s'estava edificant i posseïa molts pocs 
rèdits . En aquest cas, lesmonges que hi havia en aquell moment al cenobi no 
podrien continuar-hi habitant amb total seguretat, ja que l'esmentat monestir 
es trobava en un lloc ·desert i separat, i encara no posseïa una clausura per
fecta9. 

Però mentre s'enviava la missiva a Roma , les Constitucions es van aprovar 
al monestir de Pedralbes, tal com diu l'esmentat escrit que es troba intercalat 

9 . La transcripciú sencera del text de les ordinacions i al.legacions que va enviar el rei al 
Papa es troba en l'esmentat article del pare Sentira . Vid. nota 8. 
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entre la versió llatina i la catalana. Segons aquest, durant la v1s1ta del pare 
Ramon de Bassó es van aprovar les Constitucions i, juntament amb l'abadessa 
i les monges es va fer un primer inventari dels béns mobles i immobles del 
monestir, i va ser informat dels seus rèdits i de les possessions, oblacions i 
pertinences. D'acord amb la reina, patrona i fundadora del monestir, de l'aba
dessa Francesca de Portella i de la major part del convent, es va ordenar que 
el nombre de monges recluses fos de cent1º. Una petició semblant a la del rei 
Pere també va ser enviada al Papa pel rei Robert de Sicília el 20 de febrer del 
mateix any, demanat-li el privilegi de poder entrar al monestir de Santa Clara 
de Nàpols; tampoc en aquest cas no va ser atèsl 1. 

Al marge de la important informació que aporta el document referent a 
l'estat constructiu en què es trobava el monestir en aquell moment12, interes
sa destacar aquí que l'oposició a les Constitucions semblen tenir dues motiva
cions diferents: l'una, que efectivament alguns dels seus punts entraven en 
plena contradicció amb la Regla Urbanista que seguien les monges de 
Pedralbes; l'altra, per la qual el rei havia enviat les missives, perquè abolien o 
posaven en entredit alguns dels privilegis de què gaudia la reina, o alguns 
dels punts que havia ordenat en les seves Fundacions. · 

Sobre aquest darrer punt són molt interessants les objeccions que feia el 
monarca perquè, de fet, eren les que devia plantejar la reina i, probablement 
també, la comunitat. 

Tot i que el rei al.legava la problemàtica de manteniment de molts mones
tirs que es trobaven al seu regne, és evident que aquesta no era la raó princi
pal, perquè precisament les constitucions de Benet XII van venir a ratificar el 
que ja havia quedat establert des de la promulgació de la Regla d'Urbà, que 
admetia el fet que els monestirs posseïssin béns, i en quantitat si era el cas13. 
Menys encara es podia al.legar això si es tractava del monestir de Pedralbes 
que en aquest moment ja disposava de nombroses rendes i possessions. 

L'única condició nova que imposaven les constitucions papals era que 
aquests béns havien de passar a tota la comunitat i servir per al manteniment 
de totes les monges; era per això que un dels punts manava de fer un inven
tari i dictaminar quantes monges es podien sostenir amb el patrimoni del 
monestir. Aquest punt anava en contra, no de l'esperit de la Regla que havia 

10. La transcripció en llatí d 'aquest paràgraf es troba en l'article de Saldes. Vid. nota 4. Van 
tornar a ser transcrites per Castro, 1968, 397-398. Curiosament, en les Fulles históriques de Santa 
A1aria de Pedralhes no es diu res d 'aquestes constitucions. 

11. Vid. nota 4 
12. S<m nombrosos els estudis que s 'han fet respecte a l'evoluci<> arquitectònica del monestir, 

des de la pr<'ipia història de l'edrallies feta per sor Anzizu als llibres de Mestres , 1882; Dl 'HA N 1 
SA:\1'1-:l!E, 1921; llASSECOllA , 1922; llAssn:ollA 1 No:\El.I.. 1978: Esu 1rn'HO, 1988; entre d'altres. 

13. ÜMAEUIEVAIU!IA, 1972, 381. 
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dictat Urbà, que deia igualment que totes les coses havien cie ser comunes, 
sinó de la segona .fimdació cie la reina que estipulava que amb els béns que 
posseïa el monestir es podien mantenir només seixanta monges, i no més. Tal 
com assenyala el text que fa esment del primer inventari fet al monestir, 
seguint el que ordenava la nova constitució i un cop comptats els rèdits, es va 
ordenar que el nombre cie recluses augmentés fins a centH 

Igualment anava en contra del que havia ordenat Elisenda el fet que les 
noves Constitucions decretessin que un copestahlert un nombre de monges 
no se'n podien admetre més si no era amb l'aprovació del Capítol o del gene
ral o provincial dels franciscans i després de comprovar que els béns del 
monestir ho permetien. 

Cal que ens remetem a la segona fundació cie la reina, on aquesta deixava 
la po1ta oberta perquè poguessin entrar més monges, a més cie les seixanta 
que ella mantenia, sempre que se sostinguessin amb els seus propis béns. 
Ara, clones, ni se'n podien admetre més de les estipulades, ni podien aportar 
beneficis particulars. Aquests punts eren conflictius, no tant per a la reina a 
qui no afectaven, sinó per a l'abadessa i les monges, en la mesura que la 
branca masculina encara podria exercir un control més estricte sobre els con
vents femenins. 

Si en Ja primera fundació, dictada per la sobirana el 12 de juliol de 1327, 
aquesta es reservava el dret d'escollir les postulants, en Ja segona ja deixava 
més llibertat perquè ho fes l'abadessa i la comunitat, almenys elegir aquelles 
monges que sobrepassessin el nombre de les que ella sostenia. Ara, després 
de les Constitucions del papa Benet, aquest dret pertocava als framenors, tant 
decidir el nombre com, en última instància, escollir les persones. 

Un altre aspecte conflictiu era que no es permetés rebre cap donació i 
mantenir-la cie forma particular, tot i que podia, lògicament, ajudar les neces
sitats d 'aquella monja per a qui s'havia fet. A Pedralbes eren moltes les noví
cies que, a més del clot que aportaven en entrar, se'ls estipulava un violari 
anual perpètuament. Això ho permetia la re ina, però no les noves disposi
cions papals. Com ja pretenia la mateixa regla d 'Urbà IV, també Benet XII 
volia evit::ir que l'obtenció de rèdits particulars per part d 'una monja portés a 
l'orgull d'aquesta; era per això que s 'orclen::iva que aquests diners s 'apliques
sin a coses cie la comunitatl5. 

En l'aspecte econòmic e ra on el cre ixent control dels framenors sobre els 

14. AMI', Llibre cie la Regb, R/25. Tros manuscric on declara que es va publicar Ja Cimstitucüí 
a Pedralbes. SAi.Di's, vid. nota 4. 

15. Aquestes mesures tenien com a objectiu evitar les corrupteles que el pontífex observava 
en el si de l'estament eclesi:lstic. La rigorositat amb què les va dur a terme li van comprn1ar grans 
aversions, tant dins com fora de l'Església. Biografia eclesiastica. 1849. II , 444 
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convents femenins es feia més evident. Amb aquestes noves normes es rea
fermava una tendència que s'havia anat desenvolupant amb el temps i que 
tendia a retallar el dret de les abadesses i del conjunt de les comunitats feme
nines de dirigir els seus assumptes intems16. D'aquí que, tot i que en la regla 
es deia que les possessions i les rendes del monestir havien de ser adminis
trades per un procurador ordenat per l'abadessa i la comunitat, a les quals ell 
hauria de passar comptes de les rebudes i despeses i, només si aquestes ho 
volien, al visitador17, a partir d'aquell moment passava a ser obligatori que 
l'abadessa o l'administradora dels béns, juntament amb un petit discretori de 
monges escollides, passés comptes anualment al ministre general o al provin
cial de l'orde o al visitador. En cas que s'observés que l'administració havia 
estat mal portada per causa de l'abadessa, immediatament era destituïda del 
càrrec a més d'aplicar-li les penes corresponents. 

Aquests punts eren de gran importància per a qualsevol monestir, però 
especialment per al de Pedralbes, que posseïa un considerable patrimoni i on 
l'abadessa ostentava el senyoriu d'extenses possessions, com la parròquia de 
Sarrià i Piera, entre altres, i exercia el patronatge de diverses esglésies. El con
trol des del punt de vista econòmic i organitzatiu d'aquest senyoriu per part 
d'un representant dels franciscans, ja fos el ministre general o el provincial, 
haviade resultar, com a mínim, conflictiu. 

El tema de la clausura era també problemàtic en la mesura que afectava 
tant les monges com la pròpia reina. _La idea del nou Papa era la cie retornar 
a la més estricta clausura i, per això, si bé no va abolir completament tots els 
privilegis que els seus antecessors en el càrrec havien atorgat a certs llocs i 
certes persones, sí que els va limitar al màxim. D'altra banda, va obligar totes 
les monges que habitaven al monestir a una clausura total. El motiu que 
esgrimia per a aquesta normativa era que en alguns llocs no s'hi observava 
amb la rigorositat deguda. 

La legislació respecte de la clausura havia anat evolucionant al llarg de les 
diferents regles que havien regit l'orde de les clarisses des dels primers 
temps, incloent-hi la pròpia Norma redactada per la mateixa santa Clara, per 
a quedar finalment establerta en la regla d'Urhà18. El text reglar no diferia gai
re del de les noves Constitucions en aquest punt. Ni en l'un ni en l'altre no es 
permetia la sortida de les monges sota cap concepte, excepte per a fundar un 
nou monestir; en aquest cas, el primer text estipulava la necessitat de l'auto-

16. BY NllM, 1982, 170-269; JIOl.TON, 1976, 141-158; Gow , 1985, 76--115; T11mETS Sc1n11.EN 1JUl·lG, 

1984, I, 51-86. 
17. Aquest punt es troba sota la rúbrica Del procurador del monestir e de son <!ffici en el 

Llihre de la Regla H/25 del monestir de Pedralbes; també en els articles esmentats de SAi.DES, 

1912, VIII; GONZAl.EZ l i3ETLI NSKY; R! JllJO l HODON, 1982, 3, 40. 
18. SClll 'l.ENlllll!<i, 1984, l , 77-79. 
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rització del cardenal protector a partir del papa Benet, la dels ministres. En 
cap circumstància no li era permès a l'abadessa d'autoritzar la sortida d 'alguna 
monja; i si ho feia, podia ser treta del seu càrrec. 

El canvi més radical era el de l'abolició cie les Servicials: Aquestes eren 
monges que practicaven els mateixos vots que la resta, a excepció feta del de 
clausura, i era a través d'elles que les comunitats podien dur els seus afers 
amb l'exterior19 d'una forma més o menys directa, ja que cie la resta se 
n'havien de fer càrrec procuradors, criats o persones comissionades per diver
sos assumptes. Al mateix temps, les Servicials tenien la missió de recaptar 
almoines, fet que d 'alguna manera les aproximava més als mateixos francis
cans i a l'esperit original de l'orde. Totes les regles les havien contemplades, i 
distingien entre les monges professes, les novícies i les externes. Les diferèn
cies entre elles es marcaven en el color del vel: mentre per a les professes era 
negre, per a les altres dues era blanc20. També les Ordinacions de la reina 
Elisenda en parlava i els deixava una quantitat de diners, menor que a la resta 
perquè devia suposar que rebien almoines que els ajudaven en el seu mante
niment21 . La supressió d 'aquest tipus de monges era, doncs, una autèntica 
novetat, i havia de produir un desconcert per la situació jurídica en què que
daven i els canvis que havia de realitzar la comunitat per a adaptar-se a la 
nova situació. 

Sobre això se'ls ordenava que havien de passar a observar la clausura com 
la resta de les monges. 

Es preveia que el lloc d'aquestes Servicials pogués ser ocupat per unes 
dones honestes, ja maclures i de bona fama, que portessin un hàbit seglar 
-sempre honest-, perquè poguessin portar els negocis cie les monges a l'exte
rior, però a diferència de les antigues Servicials no podien entrar a l'interior 
cie la clausura. Com deia el Papa, això ho feia per a la bona fama cie les mon
ges. La carta del rei dirigida al Papa, que esmentàvem suara, feia al.lusió com 
a defensa al fet que cap dona dels convents del seu regne no havia tingut mai 
cap escàndol; és de suposar, per tant, que la idea del Papa recollia una opinió 
negativa sobre les dones errants que cleviadominar en certs sectors de la 
població. Aquesta idea era la mateixa que ja temps abans havia aconsellat 
retallar les peregrinacions de dones cap a Roma, molt freqüents en els primers 
temps de l'Edat Mitjana. 

Amb aquesta nova normativa, les monges van veure reduïdes les seves 

19. AMI', Llibre de la Regla, H/2'5. El tema de les SeruiUa/s es tracta e n l'epígrnf: De les Sors 
qui van de/ora. 

20. ÜMAECllEVAlrnlA, 1972, 3Hl ss.; !d., 1976, 100. 
21. Es troben diverses referè ncies ai p:1per de les Servicials en les func.l;1cions de la reina 

Elisenda. 
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possihilitats de contacte amh el món exterior. Paral.lelament, es retallaven 
també les entrades a l'interior de la clausura per part de les persones exter
nes. En això es podia veure també afectada la reina Elisenda, que tenia un 
privilegi especial, i també la família del rei i la dels familiars cie les recluses, 
però aquest punt queda una mica ambigu ja que si bé es diu textualment que 
cap reglar ni seglar, cie cap estament social, no podia entrar a la clausura, 
s'especificav.i que ho podia fer si tenia llicència cie la seu apostòlica; per tant, 
les persones anteriorment autoritzades ja la tenien. A més, s'afegia que també 
hi estaven autoritzades aquelles persones que tenien el privilegi per les orde
nacions dels seus avantpassats o per les regles -suposem estatuts- cie les 
mateixes ¡11onges. És probable, clones, que els privilegis que ja s'havien clonat 
a ce1tes persones no se'n veiessin afectats. 

El darrer punt que formulaven les Constitucions feia referència a la prohi
bició que les monges construïssin cel.les al dormidor i s 'ordenava que si algu
na ho havia fet, que els ministres o els visitadors les destruïssin immediata
ment i les castiguessin igual que aquelles que les havien ajudat. 

És aquest punt força interessant si el relacionem amb el monestir cie 
Pedralbes, on sabem que aquest tipus cie cel.les era molt comú. Sor Anzizu 
parla que cies d'un inici les monges es van fer cel.les individuals amb estores 
al llarg del claustre, però esmenta que aquestes només eren cel.les cie clia22; 
és possible, però, que ja n'hi hagués alguna d'obra on alguna cie les monges 
hi devia fins i tot dormir. Aquest fet anava obertament en contra del que deia 
la Regla quan ordenava que totes les monges que estiguessin sanes havien de 
dormir en un mateix dormitori, en llits separats, l'un al costat cie l'altre, i sota 
la vigilància de l'abadessa que havia cie tenir-les totes sota la seva visió. No 
obstant això, cal recordar que el dormidor del monestir cie Pedralbes sembla 
que no va estar acabat almenys fins al 139323; per tant, cal suposar que en 
aquests primers temps les monges devien dormir en una sala provisional i 
algunes d'elles, probablement, en les esmentades cel.les individuals. Com 
direm, les Constitucions només van ser respectades en vicia del Papa, i poc 
després cie la seva mort, ocorreguda l'any 1342, ja s'estava construint la cel.la 
cie l'abadessa sor Francesca cie Portella - cleclicacla a sant Miquel- que en 1343 
va fer decorar amb les pintures cie Ferrer Bassa24. 

Una cie les conseqüències més immediates de l'aprovació d'aquestes 
Constitucions al monestir cie Pedralbes va ser la inevitable acceptació per part 

22. A~ZIZl ", 1897, 88 
23. BASSE<;OI>A , 1922, 17. 
24. Sor Anzizu datava les pintures de 1345, pe rú el document del contracte entre el pintor i 

l'abadessa, que es troba al monestir, mostra que aquest va ser fet el mes d 'agost del 1343. 
Mossèn Trens, en l'estudi sobre Ferrer Bassa i les pintures de Pedralbes. transcriu aquest docu
ment; Ttu·:.'<s. 1936, cluc. XIX, 168--169. 
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cie la reina que part cie les normes que havia dictat en la segona Ordinació 
quedaven invalidades i per això va decidir escriure'n una tercera. Aquesta 
nova Ordinació va ser redactada el 2 d 'abril de l'any 1341, en llatí i sobre per
ganú. Fonamentalment només retocava aquells aspectes que feien referència 
al nombre de les monges i preveres, que era la part més afectada per les 
Constitucions papals25. 

Com apuntàvem, a partir de la mort del papa Benet l'any 1342, les seves 
Constitucions van quedar pràcticament sense vigència, tot i que oficialment 
van continuar en ús fins a l'any 1346, quan en un el dels Capítols dels frame
nors se'n van dictar unes de noves que van resultar ser transitòries fins a les 
definitives del 1354, conegudes com a Farinerias, que van seguir en ús, 
almenys, fins al segle :xv26. 

Les constitucions de Benet XII es degueren deixar de seguir a Pedralbes 
tan bon punt es va elegir un nou Papa; només això explicaria el fet que la rei
na Elisenda, l'any 1345, publiqués un nou text que, si bé no revesteix el 
caràcter solemne cie les altres quatre fundacions conegudes, es pot considerar 
igualment una ordinació, comparable per la minuciositat dels detalls i la seva 
extensió a la segona Ordinació. En aquesta fundació o remodelació, la sobira
na tornava a exercir plenament els seus drets per a organitzar i dirigir la vida 
de la comunitat que havia fundat27. 
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DE L'ORATORI DE SANT FELIP NERI DE GRÀCIA, 

REALITAT VIVA EN L'ESGLÉSIA CATAIANA D'AVUI 

Ferran Colàs i Peiró 

Gràcia, lloc propici pet a un oratori 

Alguns diuen que Gràcia no té història. Però això és una afirmació sense 
gaire lògica, car tota pohlació té la seva història. Tanmateix, si pe r història 
entenem fets i guerres, restes de monuments, grans ohres d'a1t, etc., aleshores 
podríem dir que Gràcia "encara" no té història. Segons aquests conceptes 
podem afirmar que Gràcia té una història, un passat quasi immediat i un 
anar-se fent. Sí, Gràcia és jove, ja que no compta més de tres segles d'existèn
cia, tirant llarg. No és fins a mitjans del segle XVIII que se'ns presenta com 
una agrupació regularment formadal. 

Muralles enllà de Barcelona tot era camp ras on no mancaven cases de 
pagès amh la vida patriarcal pròpia. Aquest és un fe t remarcable perquè ha 
donat a Gràcia una fisonomia i una personalitat que encara podem apreciar 
avui. Els habitants vivien una intensa vida familiar, estimaven les tradicions, el 
treball i la seva propietat, qualitats que veiem avui reflectides en la nostra 
barriada, a més d'altres més o menys acusades. 

Tot va començar quan, el 17 cie gener de 1626, el senyor Josep Dalmau va 
possessionar-se d 'una torre i terrenys confrontats que lliurà íntegrament als 
carmelites descalços per a fundar-hi el novicitat i un temple nou dedicat a 
Nostra Senyora de Gràcia. A l'entorn del nou convent, que ja des d 'un princi
pi fou anomenat pels que hi vivien o visitaven "Josepets", diminutiu que 
s 'aplicava als carmelites novicis, s'anaren construint alguns gmps de cases. I 
aquest podríem dir fou el germen de la després populosa vila que s'anomenà 
"Gràcia", en record del patrocini de la Mare de Déu en aquella institució, de 
la qual també prendrà l'escut marià: un lliri blanc, damunt de camp blau cel. 

El fet de l'existència del convent de Nostra Senyora de Gràcia féu que 
s 'estimulés la urhanització d'aquell lloc i els indrets pro pers, fins a convertir-

l. Sobre Gràcia, cf.: A1lXll ' 1 Btrll.l.ETI del Club Excursionista de G ràc ia: Arxiu Històric de 
Gr:kia; X. BASTIDA, La parr<)quia de Sant .fuan de Gràcia i el seu enturn. Barcelona 1992; X. 

BASTIDA, H. Oms, Sa nta Maria de Gràcia. Barcelona 1985: M. llllASO. 1 Al.TnEs. A/hum histríriui y 
Rrú:flcu de Gracitl, Barcelona 1950; J fAlrnE, J. M. Ht ElffA, Tuts els harris de Barcelona. Barcelona 

1976: J. M. MA1rr1 1 BONET 1 Al.Tn1 :s, F/s :fusepets•. Pamiquitl de la Vei¡:e de Grúciu i SuntJosep. 300 
anys dbistciria, Barcelona 1987; V. SA:-ICLEMENT, Gràcia . Histriria de la f esta més Rrttn del Pla, 
Barcelona 1990; ]. M . V11.1Ann1 •111A 1 E.'iTHANY, J:'/s carrero de Gràcia, Barcelona 1984. 
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se en un bon nucli de l'origen de la vila de Gràcia. 
No fou, però, exclusivament l'existència del convent carmelità el que donà 

l'existència a Gràcia, sinó que també cal pensar en el gran ombre de masies 
amb llurs camps de conreu, i la importància que anava guanyant l'anomenat 
"Camí de Jesús", que havia d'esdevenir el barri de Jesús, situat als voltants de 
l'actual parròquia coneguda amb aquest nom, antic convent dit dels 
"Caputxins Vells'', a redós del qual s'anà poblant amb tendència a unir-se 
aquesta urbanització amb la que envoltava els Josepets. L'espai entre els dos 
recintes conventuals comprenia diverses finques com la de l'Alegre de Baix, la 
de l'Alegre de Dalt, la Fontana, la Virreina, can Trilla, etc ... noms que encara 
perduren en la toponímia de la urbanització gracienca. D'aquestes cases, 
poques són les que resten dempeus; es van anar enderrocant per la creació 
de carrers i places, edificis públics i habitacles. 

Fins a l'any 1835, Gràcia no tingué parròquia pròpia. Abans d'aquesta data, 
els fidels graciencs es repartien segons llur domicili en les demarcacions bar
celonines de Sant Pere de les Puel.les i de Sant Just i Pastor. I com que les 
muralles de la ciutat i els seus portals sovint restaven tancats, en casd'urgència 
l'administració dels Sagraments corria a càrrec dels carmelites dels Josepets i 
dels franciscans de Jesús. Quan arribà la supressió de convents, l'any 1835, es 
procedí a un arranjament parroquial: Gràcia va emancipar-se de la jurisdicció 
barcelonina i es va crear la parròquia de Santa Maria de Gràcia. Es cregué que 
aquesta categoria pertocava a l'església de Santa Maria de Jesús, que havien 
ocupat els pares franciscans, sobretot per trobar-se a mig camí ·entre Gràcia i 
Barcelona i perquè aquest antic barri era el que tenia més densitat de pobla
ció. Amb tot, continuà la gran afecció de freqüentar l'església dels Josépets, 
anant a la parròquia només per tal d'arreglar papers. A més, els graciencs tam
bé podien oir missa, els diumenges, a ca n'Alegre de Dalt, a can Simó o Trilla, 
a can Comte i a altres cases on hi havia capella pública; i, encara, si feia bon 
temps, tot passejant molts arribaven a la Bonanova i, de manera particular, a 
Sant Genís dels Agudells, que molts consideraven com a parròquia natural i es 
feien enterrar en el cementiri annex, que encara avui acull molts germans. que 
ens precedeixen en el nostre peregrinar cap a la casa celestial. 

A començaments del segle XIX, Gràcia deixà de ser un camp ras de cases 
més o menys isolades per a passar a ser un cos orgànic, força rudimentari, 
amb el traçat de carrers oberts en allò que eren terres de conrreu. La nova 
població creixia una mica anàrquicament, sense antecedents, sense història 
secular. Al poble naixent li restaven tres camins a seguir, referent a la seva 
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administració: a) Constituir-se en municipi independent; h) Agregar-se a qual
sevol municipi veí; e) Dependre de Barcelona com a harri d'extraradi. Fou la 
tercera opció la que adoptà fins al 1850, amb un curt interval entre 1821 i 
1824 de vel.leitat independentista, però amb una lleugera autonomia, assistida 
per un reduït consell de veïns, generalment de pagesies. A partir del 1850 fou 
per molts anys municipi independent. 

Sembla ser que Ferran VII concedí a la vila el títol de "Villa de San 
Fernando y de Santa Amalia", nom que mai no s'ha usat; sempre els habitants 
han ostentat amb orgull el nom de "vila cie Gràciq". 

Gràcia com a agregada i com a vila evolucionà ràpidament; així ho 
demostren aquestes dades: en 1828 comptava amb 3.052 habitants; en 1848, 
11.000; en 1850, 12.548; en 1860, 19.969; en 1897, quan s'uní definitivament a 
Barcelona, 61.935; i en 1984, 149.521. 

Gràcia s'ha definit dient d 'ella que ha estat un poble amant de la inde
pendència i la llihertat, força anticlerical, republicà obrerista i en alguns sec
tors anarquista ... maneres de ser que els fets històrics esdevinguts al llarg del 
segle XIX demostraren. Per a judicar aquesta fesomia de Gràcia hom ha de 
tenir en compte les circunstàncies de l'època: la política, la industrialització, 
els nous descobriments i els corrents ideològics que s'escampaven més ràpi
dament que en altres temps. És sabut de tots· que al llarg del segle passat, al 
nostre país, van sovintejar les lluites dels partits polítics. Progressistes i abso
lutistes se succeïen en el govern, portant cada cop el conseqüent aldarull. Per 
altra banda, el desenvolupament industrial, ràpid i sense lleis que regulessin 
el fet promogué arreu situacions difícils en el món obrer. 

Gràcia, des dels seus inicis passà de ser un poble agrícola i de repòs dels 
barcelonins a ser un poble dedicat al treball en els seus diferents estaments. 
La manca d'espai dins les muralles de Ja capital provocà Ja instal.lació del 
moviment industrial en les rodalies, tocant-li, a Gràcia, una bona part. Una de 
les primeres fàbriques que formaren part de la vila fou Ja de Puigmartí, on tot 
seguit treballaren més cie 500 persones i ja des del 1839 treballà amb vapor. 
Molt aviat en vingueren d'altres, i podem apuntar que en 1840 hi havia 14.000 
fusos i 2.900 telers. Aquesta realitat suposa molta mà d'obra. Per aquest motiu 
moltesde les cases que s'anaven construint molt cie pressa, foren habitades 
per famílies treballadores, la situació social i legal de les quals no era gaire cie 
desitjar: sous baixos i sempre exposats a un atur forçat per arbitratges o crisis 
periòdicament arribades ... 

Al costat d'aquest sector de la població, també eXistia un nucli amant de 

553 



FF.IWAN COLÀS l PF.IRÓ 4 

l'ordre i més aviat conservador de la fe i dels bons costums. Aquest era com 
una mena de llevat que treballa calladament en la massa i cal dir que en 
moments oportuns sabé posar bon remei en l'ambient. Fou ferment lent d'un 
nucli social que en trobar més seguretat i bon acolliment formà un gmp que 
es distingiria per la seva seriositat en el treball, la seva autèntica honradesa i 
per la intuïció a descobrir i practicar diverses manifestacions culturals, que 
farien d 'aquesta zona de Barcelona un lloc ideal per al cultiu de tota noble 
manifestació religiosa, artística i científica. 

Vistes les estructures socials, tot i que molt cie passada, amb pocs detalls, 
perquè no és ara el moment d'entretenir-nos-hi, serà bo de copsar, encara 
que sigui al vol i per a acabar aquesta introducció, alguns fets històrics locals 
com els que de tant en tant commovien la població: en 1854, davant una crisi 
econòmica que comportà el tancament de molts llocs de treball , els graciencs 
es van llançar al carrer amb pancartes on demanant "Pa i treball". En 1856, a 
Barcelona es produí una revolta per a impedir la caiguda del règim liberal, 
essent Gràcia el darrer lloc de resistència; els graciencs donaren mort a un 
coronel i sis oficials que s'havien fet forts en l'edifici conegut com a "casa cie 
la marquesa", situat a l'entrada dels "Jarclinets"; per aquest motiu , en aquell 
mateix lloc, foren afusellats vint habitants de la vila. 

Com a característica peculiar, cal destacar, de Gràcia, el seu esperit inde
pendentista o autonomista pel que fa a Barcelona. l, de fet, en els llargs anys 
d'independència demostrà que podia tenir vida per ella mateixa; arribà a ser 
la novena població d'Espanya quan s'annexiona definitivament a la Ciutat 
Comtal, si més no en nombre d'habitants. 

Amb gr.ans pinzellades, hem pintat Gràcia, un poble amb gran vitalitat, 
desitjós de créixer i anar endavant, cristià, popular, entusiasta, treballador, 
estalviador, sofert, independentista i quelcom revolucionari, amic de fer la llei 
i força donat en algun sector a idees extremistes; sobretot Gràcia de finals del 
segle XJX, que és la que ens interessa; és a dir la que van trobar els felipons 
quan es decidiren (obtinguts els mitjans) a fundar l'Oratori en aquest lloc. 
Com es pot suposar, de feina n'hi havia molta. Era un bon camp de conreu, 
perquè hi havia fe, ja ho hem dit, però no era pas el denominador comú. La 
cultura era més un desig que una realitat; mancava una elevació espiritual que 
la dignifiqués. La situació sòcio-econòmica era bastant deficient, en general; 
però no hi faltaven ganes de treballar ni feina en tots els ordres. 

L'Oratori de Gràcia va trobar un bon lloc per a desenvolupar-se, i cal 
reconèixer que els fruits varen ser abundants, perquè, entre altres, molts 
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moviments d'Església sorgits a Catalunya van tenir el seu origen en els Felips 
de Gràcia. 

Un pensament, la creació de l'oratori, a Gràcia, que esdevingué realitat, 
viva encara avui 

"La iniciativa més fecunda cie l'oratori harceloní, amb vista a la pastoral de 
recristianització cie la ciutat al final del segle passat, és potser la fundació 
d'una nova Congregació a Gràcia. "Amb aquestes paraules comença el P. 
Josep cie C. Laplana el capítol que dedica a la fundació de l'Oratori de Gràcia 
en la seva ohra L'Oratori de Sant Felip Neri cie Barcelona i el seu patrimoniar
tístic i monumental2, "és norma de l'Oratori (continua) de no tenir més d'una 
casa a cada ciutat ... " .3 

Tanmateix recordem que Gràcia havia aconseguit, per Reial Ordre, del 28 
de juny cie 1850, la separació del terme municipal de Barcelona. És més, en 
les darreries del proppassat segle, anar de Barcelona a Gràcia era un veritahle 
viatge, prenent la diligència, al llarg d'un camí poc menys que clese1t i que 
després ha estat l'aristocràtic passeig de Gràcia. 

L'exemplar i abnegat trehall sacerdotal que feien els pares cie la 
Congregació de Barcelona sempre fou admirat, lloat i estimat per tots els qui 
anaven a l'Oratori de Barcelona cercant aliment espiritual i consell o orienta
ció per als seus prohlemes. Més d'un cop s'havia pensat en la possibilitat 
d'una fundació fora cie la ciutat, en algun dels poblers propers, per tal d'esta
blir allà els exercicis propis de l'Oratori i facilitar als fidels la recepció dels 
sagraments, tal cóm es feia a Barcelona des dels seus orígens. Per a aquesta 
fundació es pensà en Gràcia o bé en Sants. 

Vers l'any 1880 alguns pares cie la Congregació de Barcelona pensaren en 

2. Sobre Cf. J. lli". C. LAl'l.A~A, L 'Oratori .. .. Barcelona 1978. 290-294. 
3. Sobre Estatuts Generals de l'01:1tori de St. Felip Neri. al c. lli. n . 37. 

Les Congregacions de l'Oratori a Catalunya i a Esp:mya hom pot dividir-les de la manera següent. 
tenint en compte l'esperit de l'època en què foren fundades <les senyalades e11 çursi11a s(m les 
que encara avui existeLxen): 

'Congregacions del Barroc, segona meitat del segle XVll. A la Corona d'Ar.1gfr València (1645). 
Villena (1650), Barcelona (167.'3) i Sar.igossa (1690). A la Corona de Castelb: Madrid (1660). Sòria 
(1670), Cadis 0671), Granada (1671), Alcalà dHencrres (1696), Seuilla (1698) i Còrdova 0699). 

'Congregacions de la li .lustració i del Neoclassicisme. Segle XVIII. Múrcia (1700), Molina de 
Aragún (1700). Cifuentes (1700) , Baeza (1702). Palma de Mallorca (] 7 13). Cuenca (1733). Vic 
(] 723), M:llaga (J 742) i Baza (1760). 

'Cc)ngregacions del Homanticisme. Segle XIX. Barcelcmcr-Cirúcicr ( 1885). Tudela (1891) i 
Porreres (1891 ). 

' Congregacions del segle XX: Sríller (1 920) i Alhacete (! 952). 
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la conveniència d'estendre l'Oratori fundant la nova congregació en la vila de 
Gràcia4. 

Sembla que el mateix bisbe de Barcelona, Dr. José de Urquinaona, en 
atenció a l'escassetat d'operaris evangèlics que patia la vila de Gràcia i a la 
necessitat de preveres que ajudessin les tres parròquies que hi havia, animà 
els pares de Barcelona perquè fundessin en aquesta localitat. La comunitat, no 
sense pensar-ho bé, acceptà la idea i decidí dur a terme el projecte. El P. 
Salvador Oller i Vilamajó, de Barcelona, amb el seu entusiasme, amb el seu 
treball i sobretot amb la seva generosa i llarga ajuda econòmica, serà l'ànima i 
el cervell de la nova fundació, tal és així que ha estat considerat com a funda
dor de la Congregació de Gràcia5. Hi dedicà tot l'esforç per dur-la a terme, 
procurant-hi els mitjans necessaris, tant materials (compra de terrenys) com 
espirituals, que en aquell temps eren suficients per a la vida senzilla i austera 
dels primers pares de la nostra comunitat. El braç dret de la fundació fou el P. 
Pere Figueres, que passà a formar part, amb funcions de prepòsit, de la nova 
comunitat, a la qual honorà amb les seves virtuts com a sacerdot exemplar 
fins a l'hora de la seva mort. 

El primer pas oficial es féu amb la Santa Seu. En resposta a la petició diri
gida a Roma pels pares de la Congregació i pel bisbe de Barcelona, es rebé 
un breu del papa Lleó XIII , datat el 3 de juny de 1881, pel qual s'autoritzava i 
es beneïa el nou Oratori, i feia extensius a ell totes les gràcies i benediccions, 
privilegis i constitucions de què fruïa el de Barcelona6. 

També, com era norma, hom sol.licità del govern de la S. M. la reial apro
vació per tal de poder-se beneficiar d'algunes excensions i obtenir protecció 
econòmica. No ens consta que hi hagués resposta a aquesta petició. 

Per a dur a terme la construcció de la nova Congregació hom adquirí uns 
terrenys del carrer del Sol, tocant al carrer de l'Angel (avui Montseny). I el dia 
l de juny de 1883, festa del Sagrat Cor de Jesús, a les cinc de la tarda, es 
beneí i es col.lacà la primera pedra del nostre Oratori. Hi assistiren els pares 
de l'Oratori cie Barcelona, el rector cie Sta. Maria del Mar i el cie Sta. Maria de 
Gràcia i cie St. Josep7, els directors de El Correo Catalan i cie l'Escut cie 
Gràcia .. . 

4 . Sobre Sabem que en 1880 les Monges Comendadores del monestir de sant Joan de 
Jerusalem varen comprar als pares de l'Oratori unes casetes. situades al carrer de sant Felip (avui 
Saragossa) , a sant Gervasi de Cassoles. · 

5. Sobre El P. Salvador Oller havia nascut a Bellpuig en 1837; fou admès a la congregació en 
1868; morí en 1919. 

6. Sobre Cf. lkscripte de la Santa Seu al bisbe cie Barcelona atorgant-li les facultats necessà
ries perquè hom pugui erigir un Oratori de sant Felip Neri a la vila de Gràcia. Còpia d 'aquestes 
lletres manuscrites es troba en l'arxiu de la congregadé> de Gràcia . 

7 . Sobre Cf. R/ Correo Cataldn, dnmingo 3 de junio de 1883 . l:Ï Correo Cataldn diu que hi 
assistí el rector de Jesüs de Gràcia . 
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Aquell pensament anava fent-se realitat. Així, l'últim dia de l'any 1883 ja es 
reunia sota la presidència del pare prepòsit de Barcelona el primer nucli de la 
futura congregació (no sabem exactament el nombre i el nom dels membres). 
Amb data del 29 de desembre de 1884 tenim còpia d 'una lletra del P. 
Francesc Comas i Mundet, prepòsit de Barcelona, demanant al senyor bisbe 
permís perquè la nova congregació es pugui establir amb els mateixos privi
legis que la deBarcelona. El darrer dia del 1884 el senyor bisbe signava la car
ta donant el permís d'establiment dels pares de la nova comunitat perquè 
"enseñen el catecismo y celebren el sacrificio de la Misa para comodidad de 
los fieles no sólo en la Ca pilla sino también en las Iglesias parroquiales ... " i 
d'usar els privilegis que té la Congregació de Barcelona. 

Abans de dos anys del permís d'erecció de la nova Comunitat, concreta
ment el 2 de gener de 1885, era beneïda la nova casa-residènica i l'església 
pel pare prepòsit de la Congregació de Barcelona, delegat expressament pel 
senyor bisbe.H 

També en aquest cas, com per a la benedicció i col.locació de la primera 
pedra, fou l'advocat i notari Sr. Adrià Margarit i Coll qui aixecà acta d'aquest 
fet, testimoni confirmat també per una lletra del mateix pare prepòsit de 
Barcelona. 

Amb aquesta data, doncs, els pares de l'Oratori de Gràcia obriren les por
tes de la seva petita església i les del seu cor, perquè tots els fidels, especial
ment els de la vila de Gràcia, poguessin veure més ateses les seves necessi
tats espirituals. D'aquesta manera les parròquies es van veure ajudades per la 
cooperació d'uns germans disposats a exercir de manera desinteressada els 
seus serveis ministerials. I certament el nostre Oratori tingué un caràcter emi
nentment d'ajut parroquial --encara avui manté aquesta característica-, del 
qual cal remarcar dos aspectes pastorals molt concrets: el servei al ministeri 
del sagrament de la reconciliació i la visita als malalts. Tanmateix el foc de la 
caritat que cremava en els cors dels fills de Felip Neri no els permeté de 
reduir les seves tasques apostòliques al seu Oratori, sinó que aviat els trobem 
exercint missions espirituals en parts allunyades de la nostra ciutat (hospitals, 
escoles, patronats ... ). · 

El 30 de novembre de 1888, després d'una reunió extraordinària i alhora 
transcendental, s'establia de manera definitiva la comunitat cie la congregació 
cie Gràcia amb vida pròpia i cie règim independent de la congregació funda
dora, segons disposaven les constitucions. 

La qüestió principal que es plantejaren els primers membres del nostre 

8. Sobre Cf. Reuista Popular, R de Rener del JRR5. Cf., també, "Ben<liciém de la primitiva capi
lla y del convento de la Congregación de Gràcia", dins Vida Oratvriana, novembre de 1956, 167. 
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Oratori fou atreure els creients de la vila amh una pràctica de vida cristiana 
més conscient del que suposava una missa els dies de festa , l'estricte compli_
ment pasqual i un complement de devocions públiques. Cal tenir en compte 
les circumstàncies una mica especials que envoltaven la població de Gràcia 
en els darrers vint-i-cinc anys del segle passat. A Gràcia (i això era diferent a 
Sants, Sant Martí o Sant Andreu) no hi havia tradicions religioses col.lectives 
d'antiguitat remarcable. 

Les parròquies, com apuntàvem anteriorment, no podien atendre els més 
de 60.000 habitants de la vila i defensar el seu catolicisme del pensament 
heterodox que s'havia introduït entre la població. Població obrera i menestral, 
desarrelada de la Catalunya rural, que aviat esdevingué un dels nuclis més 
actius dels moviments federals i obreristes del Pla de Barcelona, i terra assao
nada per les més diverses comunitats protestants o teosòfiques. Els fruits al 
llarg de la història han estat més consoladors del que podia esperar l'animosa 
fe dels fundadors . 

Així, aviat hom veié la necessitat de construir una església més gran, ja que 
la capella inaugurada en 1885 era insuficient davant el concurs de fidels cada 
vegada més nombrós. El 12 d 'agost de 1891 era beneïda i col.locada la prime
ra pedra del nou temple pel senyor bisbe de Barcelona, el Dr. Jaume Català i 
Albosa, assistint-hi comissions de l'Ajuntament, els joves cie la Cort Angèlica 
cie Sant Lluís Gonzaga (Lluïsos) i del Centre Moral i Instructiu, com també 
gran quantitat de veïns. 

Pel que hom pot comprovar, cal dir que l'activitat pastoral i espiritual no 
parà en el temps que duraren les obres, sinó al contrari. 

Per a la construcció cie la nova església, a més cie les almoines dels fidels 
s'utilitzà el producte d'uns terrenys llegats al P. Oller. Aquesta obra durà tres 
anys. L'arquitecte fou el Sr. Joan Artiga i Ramoneda i el mestre d'obres el Sr. 
Leandre Amargós. La nova església fou beneïda el diumenge 12 d'agost de 
1894 pel senyor bisbe, i fou oberta al públic dies després, el dia de la Mare cie 
Déu, dia cie la festa major cie Gràcia. El nou temple és d'estil romà i cie sem
blants proporcions que l'església cie l'Oratori cie Barcelona; la cie Gràcia és 
una mica més elevada, essent més altes les arcades dels altars laterals i del 
creuer9. El fet de ser quasi una còpia exacta de la de Barcelona reflecteix la 
idea que la nova Congregació en tenia: continuar a Gràcia l'obra que l'Oratori 
havia fet a la ciutat, d'acord amb les mateixes finalitats i amb semblants mit
jans. L'església, en el seu interior, mesura 39 m. en la banda del carrer 
Montseny, això és cie llargada; 23'80 m. en la del carrer del Sol, és a dir 

9. Sobre Cf. Diariu de Barcelona, 1;iernes 10 de ap,ustu de 1894. Cf., també. del mateix dia, l:'/ 
Correu Catalún. Cf. , també, Dia1io de Barcelona, !tines 13 de agosto de 1894, J:'/ Curreo Catalún, 
jueves 16 de ap,ostu de 1894. I encara d 'aquesta data, cf. Revista Popular. 
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d'amplada; pel que fa al campanar podem dir que mesura 30 m. d'alçada, 23 
fins a la planta cie les campanes i 7 la resta. 

Els darrers anys del segle passat i els primers d 'aquest foren anys d'esplen
dor per a l'Oratori cie Gràcia. El temps anà passant, i després d 'aquells pri
mers anys d 'esplendor l'Oratori de Gràcia fou provat en diverses ocasions. 
Recordem per exemple l'església cremada en la Setmana Tràgica -fet que ins
pirà al nostre poeta .J. Maragall el seu article en La Veu cie Catalunya titulat 
"L'Església cremada"lº-, o també el cinc pares, els quals, juntament amb 
diversos fidels, clonaren testimoniatge de la seva fe vessant la seva sang 
durant la passada guerra civil. 

Amb tot, sigui com sigui, l'Oratori cie Gràcia continua la seva tasca de fer 
present l'amor cie Déu entre els homes a través cie la litúrgia i la pastoral que 
hi té lloc. De l'Oratori cie Gràcia, fidel a la seva vocació fundacional al llarg 
de la història, celebrant ja el centenari cie la seva església, hom espera en 
aquests temps cie "plans pastorals" i cie "Concili" els fruits que s'obtenen 
essent testimoni cie la filiació divina en l'Església cie Catalunya i l'Església 
Universal, amb elles i per elles. 

10. Sobre J. MAHAl;Au., '" L'Església Cremada", dins La Veu de Catalunya, lR de desemhre de 
1909. Cf., també, J. MAl!Al;A1.1., Ohres Completes, Barcelona 1960, 777-780. I, M.VAi.i.S, "La 
Actu::ilidad de Mar.igall: L'Església Cremada" dins Vida Ora/oriana. juliol del 1961 , 107-108. 
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EL GOVERN INTERIOR DEIS ESCOLAPIS 
DURANT EL TRIENNI LIBERAL 1820-1823 

Joan Florensa i Parés 

El trienni liberal i l'Església a Catalunya ha estat estudiats, entre altres, per 
Gaspar Feliu i Joan Bada. Voldria, en aquesta comunicació, incidir en un cas 
concret: el dels escolapis; és un cas especial perquè reberen un tracte dife
renciat del dels altres religiosos i perquè el cas concret sembla que aportar 
més informació sobre el marc general. 

Que els escolapis foren un cas a part, ho diuen les mateixes lleis liberals 
de l'època. Fixem-nos en la de reforma de religiosos de 25 d'octubre de 1820 
(FELIU, 1972: 200-203). L'orde escolapi queda suprimit com els altres religio
sos i, per al nostre cas, la província de l'Escola Pia de Catalunya (l 'única de 
les tres espanyoles a què em referiré). Però segons l'art. 20, "Por ahora y has
ta que el Congreso resuelva sobre los planes de instrncción pública y de 
misiones, los clérigos regulares de las Escuelas pias [. .. ] quedan exceptuades 
de lo dispuesto en el artículo 17, y de la parte del 12 que prohibe dar h:íbitos 
y profesar novicios. Y la sujeción al ordinario, de que habla el artículo 9Q, se 
entendera para con los escolapios sin perjuicio de la traslación de maestros 
de una casa a otra, y demas relativa a su régimen económico y literario según 
lo exija e l mejor desempeño de su instituta, y juzgue conveniente el 
Gobierno." 

Analitzem les qüestions de què tracta aquest article i vegem com varen 
anar les coses. 

Els escolapis queden dispensats de l'art. 17, que deia, "La comunidad que 
no llegue a constar de 24 religiosos ordenades in sacris se reunira con la del 
convento mas inmediato de la misma orden, y se trasladara a vivir en él; pero 
en el pueblo donde no haya mas que un convento, subsistira este si tuviese 
12 religiosos ordenades insacris". Els escolapis eren, aproximadament, un 
centenar de religiosos (RABAZA, 1917-III: 248), comptant-hi els ordenats, els 
clergues estudiants i els germans operaris, i tenien 10 cases; fora de la comu
nitat de Mataró, cap de les altres no hauria pogut subsistir sense l'excepció 
que els fa la llei; de fet, totes continuaren. En la reial ordre de 17 de maig de 
1821 (FELIU, 1872: 203-206) figuren les comunitats de Barcelona (Sant 
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Antoni), Mataró, Sabadell, Calella, Solsona, Balaguer, Puigcerdà i Oliana; hi 
manquen les d'Igualada i Moià que no es varen pas tancar en cap moment 
(són curiosament les dues del bisbat cie Vic). Les que passaren moments més 
crítics foren les de Balaguer, Puigcerdà i, sobretot, Solsona, però no per qües
tions legals ni per conflicte amb les autoritats, sinó per la guerra. 

Segons l'art. 12 no podien fundar-se més cases religioses; tampoc no 
podien fer-ho els escolapis; però aquests sí que podien admetre al noviciat i 
a la professió. Aquesta excepció permetia la continuïtat de la província, però 
també plantejava una sèrie cleqüestions jurídiques noves. Segons BADA 0986: 
149) entraren a l'Escola Pia 6 religiosos en 1820, l en 1821, 5 en 1822 i 4 en 
1823; un total cie 16 nous professos. Hem comprovat el nostre catàleg i 
podem afirmar que professaren, almenys, 25 joves: 7 en 1820 (Andreu Ros, 
Joan Cura, Sebastià Busquets, Narcís Cruzat, Angel Singla, Pere Giralt, 
Francesc Puigdollers), 4 en 1821 (Felip Monner, Magí Recolons, Simó Rubís i 
Ignasi Florensa), 8 en 1822 (Gaietà Renom, Esteve Subirats, Isidre Sayol, 
Jaume Roca, Joaquim Riba, Tomàs Farell, Pau Molins i Martí Salamera) i 6 en 
1823 (Pau Aguilera, Joan Renom, Gregori Sala, Joan- Facund Artigas, Joan 
Casanovas i Joan Puigvert). La província, doncs, va mantenir el ritme normal 
de creixement quant a entrades; les exclaustracions varen ser, en tot cas, la 
causa de l'afebliment demogràfic. 

El tercer article de què queden exceptuats els escolapis és el referent a la 
subjecció als ordinaris; els escolapis no poden ser traslladats ni moguts de les 
seves comunitats pels bisbes. Les mesures esmentades tendeixen a afavorir el 
manteniment dels col·legis i llurs mestres. 

Intentem ara seguir alguns dels problemes que sorgiren: en primer lloc, 
qui mana a la província; l'orde està suprimit i les cases són independents, el 
superior és el bisbe ordinari; calia prendre algunes determinacions i exercir 
funcions (com admetre novicis) que segons les constitucions de l'orde eren 
exclusives del provincial. 

El P. Jaume Vada va ser elegit provincial en 1917 i, pel gener de 1820, tras
lladà la seu provincial de Mataró al nou col·legi cie Barcelona (tot i que ell va 
romandre a Mataró fins a la mort); tenia com a assistents els PP. Jaume Arbós 
(rector de Solsona) i Antoni Ros (rector cie Barcelona); com a consultors, els 
PP. Francesc Solà i Calassanç Ferrer, el qual morí pel febrer de 1819 i fou 
substituït pel P. Tomàs Miret. Per la llei de reforma de religiosos d 'octubre 
1820 el provincial P. Vada queda desposseït de les seves funcions; mor el 20 
març 1821 (PICANYOL, 1966: 123); els últims mesos els passà amb un frenesí 
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de mania persecutòria recordant la persecució cie què havia estat objecte en 
1808 pels francesos. Segons les regles (CONSTITUTIONES, 1793: 240) succe
eix el provincial mort, el primer assistent (fora del cas que el provincial deixi 
per escrit \In successor, fet que no sembla donar-se en aquesta ocasió); el P. 
Arbós sabem que va haver cie fugir a França i dubtem que pogués atendre 
des cie Solsona els negocis de la província. Impedit el primer assistent, suc
ceiria el segon, és a dir, el P. Antoni Ros , rector de Sant Antoni de Barcelona. 

El 31 de maig de 1820 el P. Jaume Vacla va demanar al pare vicari general 
de poder convocar capítols .provincial i locals per al mes de setembre, ja que 
complia el seu trienni de superior; el 9 de juny el pare vicari li contesta nega
tivament perquè, "esperemos a ver el resultada de las Cortes"l . El provincial 
envia carta circular a tots els seus religiosos i els explica per què no convoca 
capítols (FLORENSA, 1991 : 159-160). Els superiors (provincial i vicari) no 
semblen sospitar durant aquests primers mesos el que podria passar, tot i que 
ja s'havien produït els primers símptomes: abolició cie la Inquisició (9 de 
març) , prohibició de noves professions (17 cie maig). La llei d 'octubre sobre 
supressió cie religiosos els agafaria en fred. Com he ditanteriorment, el P. 
Vacla moria pocs mesos després (20 de març 1821) i no creiem que prengués 
cap resolució ni mesura; serien els cinc mesos de deliri persecutori; el P. 
Arbós quedava lluny per a substituir-lo. 

Segons l'alt. 10 cie la llei de religiosos , "No se reconoceran mas prelaclos 
regulares que los locales de càcla convento, elegiclos por las mismas comuni
clacles. " El bisbe de Barcelona envia una circular el 15 d'agost cie 1821 orde
nant que a cada comunitat s'elegeixin superiors; a les cases del bisbat cie 
Barcelona sortiren elegits els mateixos superiors de 1817: cie Mataró el P. 
Joaqúim Tomàs, de Barcelona el P. Antoni Ros i cie Sabadell el P. Faust Abril 
(BADA, 1986: 215). 

Els bisbes es plantejaren si podien o no ordenar que es fessin les elec
cions de superiors locals; e ls cie Lleida, Vic i Urgell hi eren completament 
contraris. Així ho manifestaren al Nunci Apostòlic cie Madrid; aquest responia 
al de Vic, el 5 d'octubre cie 1820: "Estoy cierto que la potestacl civil no tiene 
facultades para extender la jurisclicción de estos [bisbes] a personas y territo
rios exentos [dels regulars]... "2. Passa la consulta a la Congregació de Bisbes i 
Regulars. Mentrestant, el bisbe de Girona (del qual depenia la casa de 
Calella) escriu al nunci , e l 26 de febrer de 1821 , que per evitar majors mals 
ha disposat trametre l'ordre del Govern de convocar eleccions3. El nunci tem 
que el ministre cie Gràcia i .Justícia ordeni que els bisbes que incompleixin 

l. Al!Xll i l'l{OVINCIAI. ESCOi.A l'IA CATAl.l lNYA (APEPC): 02-12. caixa l. 
2. AHXll' Am:111 v 10 SECIWl'O VA11CA~O, Ni 'NCIA'l'l'HA DE MADIUD (ASV-NM): ('aixa 263 . 
. 1. AHXll ' ASV-NM: caixa 241, fase. 3. 
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l'ordre siguin exiliats, i consulta al cardenal secretari d 'Estat4 . El cardenal 
Consalvi, des de Roma contesta ai nunci, el 31 de març de 1822, que tal com 
ja s'havia comunicat amh dates de 7 i 11 de febrer de 1821, els bisbes actuïn 
com a delegats apostòlicsS. El bisbe de Vic, amb data 26 de juliol de 1821 
escriu ai nunci que ell s'ha encarregat dels convents de regulars com a delegat . 
apostòlic6. 

Efectivament, el 31 de juliol de 1821 el bisbe de Vic, Raymundo Strauch, 
signa la convocatòria de capítols electius per a les cases escolàpies de Moià i 
Igualada: "Hallandonos autorizados en debida forma para ejercer jurisdicción 
sobre los regulares de esta diócesis en los casos urgentes que en el día ocu
rran; lo ponemos en noticia de V.s R.s para inteligencia y cumplimiento de 
esas comunidades ... " A Moià ei capítol tingué lloc el dia 16 d'agost i sortí ele
git com a rector el P. Miquel Vila, que substitueix el P. Pere Ferrer; és l'única 
comunitat escolàpia que canvià ei superior7. 

Cal deduir, doncs, que tots els bisbes acceptaren per una o altra raó l'art. 
10 i ordenaren que es fessin eleccions; fins i tot el de Vic que semblava el 
més oposat a acceptar-ho. 

Les cases quedaven organitzades segons la voluntat del Govern amb supe
riors legítims, tant en el fur estatal com en l'eclesiàstic. Mancava, però, coordi
nar altres coses, com ensenyament, trasllat de religiosos, etc. El 3 de febrer de 
1821 el pare rector del col·legi San Fernando de Madrid presenta un recurs al 
monarca demanant que es nomenin per a cada província "prefectes de 
l'ensenyança", els quals cohessionin cases i religiosos. El monarca atén la peti
ció através de la Dirección General de Estudios i el 3 de juny de 1822 una 
reial ordre nomena els "Prefectes d 'Estudis" per a cada una de les tres provín
cies; per a Catalunyaés nomenat el rector de Sant Antoni, Antoni Ros, al qual 
es donen com aconsultors els PP. Jaume Arbós (rector de Solsona) i Joaquim 
Tomàs (rector de Mataró). El 18 de juny de 1822 el P. Ros signava el nomena
ment i prenia possessió del nou càrrec. La mateixa reial ordre assenyalava les 
funcions del "Prefecte d'Estudis", ja que es tractava d'un càrrec no previst a la 
legislació escolàpia. Assenyala les competències següents: " ... dirigir la ense
ñanza de sus escue las con arreglo a lo dispuesto por las Cortes [ ... ] de acuer
do con los rectores de cada colegio atienda al régimen económico !iteraria de 
los estudios [ .. .l proporcionar sugetos habiles para la instrucción y colocarlos 

4. A1<x11 1 ASV-NM : caixa 241 , fase. 2. 
5. A1<x1u ASV-NM: caixa 241, fase. 2. 
6. Al<XIU ASV-NM: caixa 263. 
7. Al<Xll 1 ARXI U DE l.A COMI INITAT DE 1.'Esco1.A PIA DE MOIÀ (sense classificar): actas del capítulo 

local 1821. 
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en las clases a que fuesen acreedores por sus talentos, aplicación y conducta 
[. .. ) funciones literarias que tenían los Provinciales ... "H. Els àmbits indicats es 
refereixen a ensenyament, economia ivocacions (formació dels nous religio
sos); es priva, però, els escolapis de l'autonomia de què havien gaudit res
pecte als plans d'estudis. 

Diverses vegades ha sortit la qüestió de l'admissió al noviciat o a la pro
fessió; no sé exactament de qui fou competència, però podem sospitar-ho. El 
pare Antoni Ros es dirigeix al nunci apostòlic l'l de març de 1822 (encara no 
tenia e l nomenament de "Prefecte d 'Estudis") i pregunta qui pot dispensar del 
segon any de noviciat; el nunci contesta el 16 d'abril següent i concedeix 
aquesta facultat al superior local de la casa de Sant Antoni de Barcelona9; el 

. nunci vincula la facultat no a una persona sinó a un càrrec que les lleis civils 
i eclesiàstiques reconeixen; segons les constitutiones escolàpies (CONSTITU
TIONES, 1793: 240), a manca de provincial i dels dos assistents, assumia el 
govern de la província el rector de la "casa provincialícia", que en el nostre 
cas era la de Sant Antoni de Barcelona; cal pensar que també tenia la facultat 
d 'admetre a la vestició i a la professió? En una qüestió el nunci va obrar 
segons les constitutiones, podem suposar que en les altres va fer el mateix. 

Un altre problema que es va presentar va ser el de les ordenacions de 
sacerdot; el bisbe d'Urgell ha d 'ordenar dos diaques escolapis de la seva diò
cesi; es presenten com a regulars, no com a diocesans, però no tenen les 
dimissòries o llicència del seu superior major o provincial, que no existeix; el 
bisbe consultà el nunci el dia l de maig de 1823 i aquest li respon el 18 de 
juliol següent: ha demanat "da! S. Padre la Pontifícia revalidazione" de l'orde
nació feta perquè els dos escolapis "nelle attuali circonstanze nonavevano 
modo di corrispondere con il !oro Superiore, e inforza de Pontificii poteri a 
Lei communicati in addietro pertutti i casi relativi alia giurisdizione de'regola
ri ... "10. 

Després de l'exposició dels fets anteriors, crec que no podem pas afirmar 
que els bisbes de les diòcesis catalanes es varen "desentendre" dels religios i 
en concret del escolapis, com algun autor ha afirmat (RABAZA, 1917-III: 219; 
BADA 1986: 215). Hem vist com intenten de respectar la legislació de l'Escola 
Pia, les lleis civils de l'Estat i el bé de l'Església. 

El 6 d 'abril de 1823, des de Baiona, la Junta Provisional de Gobierno de 
España llança la proclama a tots els espanyolsanunciant que assumeix el 

8. Al·lXll l APEPC: 02-12, caixa l. 

9. AHXll' APEPC: 02-12, caixa l. 
10. Anxn r ASV-NM: caixa 272. 
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poder i anul·len tot el que ha disposat el govern liberal des del 7 de març de 
1820; el P. Gabriel Hemandez, vicari general deposat durant el trienni, reac
ciona immediatament i escriu a tots els escolapis d 'Espanya: " ... hemos creído 
deber reponemos, como clescle ahora nos reponemos en nuestro antiguo y 
legítima empleo de Vicaria General cie nuestras provincias de España y en 
uso de toda jurisdicción que a dicho empleo compete ... ". El 30 del mateix 
mes, torna a dirigir-se als provincials als quals ordena: "removerà los [supe-
1fors] que hubiesen si do creados después del 7 marzo 1820". A Catalunya rebé 
les ca1tes el P. Jaume Arbós a Solsona i el primer de setembre signa els dos 
documents com a testimoni d 'haver-los rebut i hi afegeix: "concuerda con el 
original que esta en mi poder"l 1, és a dir, és considera plenament vicari pro
vincial. El pare Antoni Ros queda desautoritzat en les funcions que exercia. El 
pare Arbós, però, va callar i esperar que la situació s'aclarís; fins al 3 de febrer 
de 1824 no escriu una carta circular i encara aleshores dóna llargues a la con
vocatòria de capítols "Por causa de las circunstancias, estada cie la capital, 
tiempo frío , caminos malos , el tener tantos contrarios, aun entre los nues
tros ... " (PICANYOL, 1966: 124); el pare vicari havia facultat la convocatòria cie 
capítols amb carta de 25 juliol de 1823. El capítol provincials va celebrar final
ment en 1824 i va ser elegit el P. Joaquim Tomàs: tomava l'ordre tradicional. 

Les últimes paraules esmentades del P. Arbós clonen a entendre un cert 
malestar entre els escolapis per qüestions ideològiques. No ens hem cie sor
prendre; era normal que s'haguessin anat formant clos bàndols, més o menys 
enfrontats i distanciats . El P. Ros, del qual hem parlat manta vegades, és con
siderat entre els historiadors com a liberal moderat (PICANYOL, 1966: 196; 
FELIU, 1972: 128); però cal notar que com a rector de la casa cie Barcelona i 
com a segon assistent li corresponia la responsabilitat de la província. La 
necrologia oficial publicada per la província en fa el següent elogi: " ... 
Scholarum Piarum totius Provinciae Praefecti , pe riculosissimo Constitutionis 
tempore, acurata diligentia vehementi que studio ut Institutum nostrnm conse
varet, munus obivit cumulatissime ... "12. 

El P. Arbós, en canvi, dóna la impressió que era antiliberal; va ser rector 
cie Solsona durant l'ocupació francesa (guerra del Francès) on acollí el pare 
Vacla, perseguit i fugitiu cie Mataró; durant el trienni s'exilià a França, tot i que 
se'ns diu que és per l'ocupació dels francesos; la postura contrària i despecti
va vers el pare Ros al final del trienni , etc. (PICANYOL, 1966: 188-189); tot 
plegat li dóna una tonalitat antiliberal. 

11. Al!Xll ' APEPC: 02-12, caixa l. 
12. Al!Xll ' APEPC: 05-21. caixa l. 
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La primera ca1ta circular del P. Joaquim Tomàs, del 25 agost 1824, és una 
repetició contínua de la paraula "pau" i dóna a entendre que es vivien 
moments cie conflicte; selecciono algunes frases: " ... La paz, la unión, el amor 
fraterna seran las q.e aquietaràn y sosegaran n.tro entenclimiento, serenaràn 
n. tros nimos, seràn las compañeras é hi jas legítimas cie la caridad [ ... J 
Esperamos que [ ... ) olviclando los pasados resentimientos, si hubo algunos, y 
unidos toclos en el amor cie Jesu-Cristo, no se ha cie oir mas: Yo soy del par
tida cie Pahlo, yo cie Apolo, yo de Cefas: no;[. .. ] todos, todos somos hermanos 
e hijos del Dios cie la paz ... " (FLORENSA, 1991: 163-164) 
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ACLARIMENTS SOBRE IA COMANDA TEMPLERA 
DE IAJONCOSA DEL PENEDÈS 

Joan Fuguet Sans 
(amb la col·laboració de Ramon Rovira Tovella)l 

Estat de la qüestió 

En estudiar l'establiment de l'orde del Temple al Penedès, Miret i Sans 
(1910:174) parla de dues cases: les Gunyoles i la Joncosa. Segons aquest 
autor, la primera casa documentada és la de les Gunyoles, però, més tard, la 
casa de la Joncosa esdevingué la casa principal de la regió penedesenca2, i 
les Gunyoles passà a dependre d'ella. Tanmateix, qualifica de "molt obscurs" 
els orígens de la Joncosa, probablement perquè a diferència de les Gunyoles, 
que els documents situen perfectament en els rodals d'Avinyonet (Alt 
Penedès), a la Joncosa no hi ha cap altra referència topogràfica que la del. 
nom, i la titularitat d'un comanador3. 

Quan l'orde del Temple fou suprimit i els seus béns passaren a l'orde de 
l'Hospital de Sant Joan, les Gunyoles es convertí novament en cap de la 
ex-comanda del Penedès. Miret ja no dóna més referències de la casa de la 
Joncosa. 

Forey 0973:99) no es qüestiona les afirmacions de Miret i es limita a afe
gir alguna informació. Segons ell, el pas de la primacia de les Gunyoles a la 
Joncosa es devia realitzar a finals del segle XII, que és quan es documenta 
per primer cop un "comanador de la Joncosa"4. Així i tot, constata que no es 
torna a mencionar el convent de la Joncosa fins a 1243, i que en alguns perí
odes -de 1246 a 1250 i de 1254 a 1258- n'ostentà la titularitat el comanador 

l. Rovlta és autor d'un article recent (Rovira, 1993) sobre un mas templer de Gelida. Aquest 
article ha estat la causa de la present col·laboració i de la revisió total del capítol dedicat a la 
comanda de la Joncosa en l'edició, ara en curs, de la nostra tesi doctoral (Ft 1ca1ET, 1990). 

2. Miret atribueix la primacia de la j oncosa sobre les Gunyoles a la major import~lncia dels 
seus dominis i a conveniències de la situaciú al peu del Montmell (Baix Penedès). 

3. Vegeu els documents citats per Miret (1910:174). En 1160 apare ixen dos comanadors de 
les Gunyoles; en 1205, el preceptor de la Joncosa dóna uns honors pròxims a les Gunyoles; l'any 
1222, un altre preceptor de la Joncosa rep una donació a la parròquia de Sant Salvador de les 
Gunyoles; finalment, en 1281 , el comanador de la joncosa, aprova la venda d'unes propietats de 
les Gunyoles que pertanyien a la casa de la joncosa. 

4. "Cartulari de Poblet" (1938: 166 n. 274). L'any 1199 (o 1200), fra Domènec, comanador de 
la joncosa, actua d 'àrbitre en unes qüestions entre Poblet i la gent d 'Avinyonet. 

569 



JOAN FIJG!JF.T SANS 2 

cie Palau Solità (Forey, 1973:267). 
Els plantejaments cie Miret es van seguir també en Fuguet 0990). Però la 

documentació apo1tacla per Rovira (1993) sobre un mas templer cie Gelida ha 
resultat definitiva cie cara a la història cie Ja problemàtica comanda cie la 
Joncosa. En aquest, com en tants altres casos, l'atzar ha volgut que la història 
local tregui a la llum uns documents i uns topònims pretèrits que esdevenen 
fonamentals per a situar aquesta comanda. La toponímia resulta novament un 
auxiliar valuosíssim de cara a la ubicació dels establiments templers5. 

La Joncosa de Gelida 

El primer document aportat per Rovira conta que l'any 1142, Hug, canonge 
cie la seu barcelonina i capellà cie l'església cie Sant Pere cie Gelida , i 
Bartomeu, prevere de la mateixa església, clonen a la Milícia del Temple cie 
Jerusalem el mas de Sant Pere, " il~(ra ]unchusam et Valilongam", dins el ter
me del castell de Gelida6. 

Una altra notícia refereix que l'any 1309 el castell cie Gelida passà a ser cie 
la comtessa de Pallars, per la permuta de diversos castells que van fer aquesta 
senyora i el rei Jaume 117. L'interèsdel document rau en el text referit a Gelida, 
ja que cita el bescanvi del "castrum nostntm de Gilida cum Masone sive domo 
de la Joncosa quefuit Militie Templt". 

Finalment, en altres notícies, compreses entre e ls segles XIV i XVIII, relati
ves a la baronia del castell de Gelida8, apareix sempre com a pertanyent al 
castell , la "quadra seu domo de la]onchosa a/iter vocata de la Meso". Aquesta 
quadra , d 'una extensió considerable, estava constituïda per una munió de 
masos censalistes cl"'hòmens solius propis e afogats del senyor". En el cie 
1346, els "hòmens e masers e terres tinents" formaven una llarga llista cie 27 
masers i 28 masovers o campaners. L'any 1736, e l lloc encara era anomenat 
"domus de la Joncosa ali ter de la Maso". 

La quadra cie la Joncosa, que avui encara es pot identificar a partir cie la 
toponímia pretèrita i actual, ocupava una gran extensió del sector sucl-occi-

5. Sobre aLxc\ vegeu l'I AZA (1985). 
6. Arxiu Conciliar de la Catedra l de Barcelona, Liher Antiquitatum !V, doc. n . 220, f. 82r. 
7. ACA, C. reg. 287, ff. 88--93. El rei havia comprat el castell de Gelida als Cerve lló l'any 1297 

( MAl ' l!l-HOVlllA , 1990: 24). 

8. Una de 1334 , és la definicic\ feta pe l re i, de la venda del caste ll de Gelida realitzada pel 
comte de Pallars a favor del jutge d 'Arborea (ACA. C, reg. 487. ff. 274r i v). Les altres s(m notícies 
procedents de c1pbrevacions, de la baronia del castell de Gelida, dels segles XIV (APNB, Not. F. 
de Ladernosa, vendes rnar~·-m:1ig) , XVI (ACA, Notarials , N-lg-1002, Not. J. Honorat d 'Igualada , ff. 
29-43). i XVlll <Arxiu Patrimonial del vescomte d 'Amaya). 
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dental del terme de Gelida. Aproximadament estava delimitada al nord pel 
torrent cie Vallbardina9 i el riu Anoia, al sud pels termes de Subirats i 
Ce1velló, a l'est per l'esmentat torrent de la Vallbardina i el Montcau (del mas
sís de Garrat), i a l'oest pel terme de Subirats (vegeu el mapa núm. 2). 

La Mesó de la Joncosa 

Si en els documents de Gelida apareix el topònim "la Joncosa" associat 
sempre a la Mesó del Temple, es pot pensar que aquest topònim del terme 
cie Gelida, que es conse1và fins al segle XVIII , és el que s'ha de relacionar 
amb la comanda templera del Penedès, atès que l'única justificació per a 
situar la comanda cie la Joncosa a la Joncosa del Montmell es basava només 
en el nom. Però a paitir cie la documentació aportada per Rovira, en conèixer 
una altra Joncosa també al Penedès, es possible situar la comanda a Gelida. 

Per tant, la joncosa de Gelida correspon a la comanda cie la Joncosa cita
da per Miret, amb la diferència de la seva ubicació. Miret, que no va conèixer 
aquesta documentació, va localitzar el convent templer a l'únic lloc del 
Penedès on va trobar aquest nom: la Joncosa del Montmell. Resultava estrany 
-Miret no ho va dir però ho deixava entreveure- que dues comandes temple
res (la Joncosa i Selma) estiguessin situades a tan poca distància, uns 6 km en 
línia recta (vegeu el mapa núm. l). 

A més cie la situació, falta esbrinar quina mena d'establiment templer era 
el cie Gelida. 

En la documentació consultada, el nom cie la .Joncosa sempre va associat a 
"la Mesó", com per exemple, "domo de la.fonchosa a/iter vocata de la Meso", 
"quadra seu domo de la .fonchosa aliter de la Maso 1zomnata". Si s'obseiva 
que en altres comandes templeres del Principat (la Mesó del Rourell , la Mesó 
cie Selma (Fuguet, 1990)), el mot Mesó -sense complement- se1veix per a 
designar comandes o sots-comandes cie l'orde, en el cas cie la Joncosa de 
Gelida, la Mesó s'hauria d'entendre com a sinònim cie comanda, casa o con
vent. Per tant, l'establiment que els templers posseïren a Gelida no fou un 
mas sinó la seu d'una comanda templera, la comanda cie la joncosa. 

A la llum també dels topònims pretèrits que figuren en els documents 
esmentats i la toponímia actual, sembla que la seu de laMesó cie la Joncosa 
estava situada en l'actual barri del Puig cie Gelida (antic Puig cie Sant Pere), al 

9. En un capbreu del segle XVIII, citat per Hovira. s'especifica que :1quest torrent antigament 
era anomenat "torrent de la Mas(i'·. 
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lloc de l'actual casa pairal dels Duran1º. És molt probable que l'actual ermita 
de Santa Magdalena, propietat dels Duran i situada al davant del seu casalici, 
fos la capella de l petit convent (vegeu el mapa núm. 3). 

L'alienació de laJoncosa 

La casa templera de la Joncosa no fou transferida, com la major part de les 
propietats del Temple, a l'Hospital. Aquesta és la causa principal del desco
neixement de la comanda. 

Des del moment que els béns de la comanda de la Joncosa passaren, per 
permuta, a la comtessa de · Pallars (1309), ja no se cita més la comada de la 
Joncosa, entre les cases que a lesho res admin istrava la Corona 11. A partir 
d'aquell moment, en el seu lloc surt la comanda de les Gunyoles12, que era 
una dependència que no pertanyia al caste ll de Gelida, sinó al d 'Avinyonet13. 

No coneixem els drets que tenia la Corona sobre la Jo ncosa, ni tampoc els 
motius que van acompanyar e l bescanvi amb la comtessa de Pallars. Malgrat 
la permuta, un cop passats a l'orde de l'Hospital els béns d e l'orde d e l 
Temple, aquell va reclamar un rescabalament per les propietats d e la Joncosa, 
que no els foren transferides. 

La reclamació d els hospitalers no fou atesa fins a l'any 1330: amb data de 
24 d'abril, e l rei Alfons Ill decidí que l'Hospital, e n compensació pel lloc de la 
Mesó del terme de Gelida que no li havia estat transferit, rebés 1.500 sous 
anuals d e ls rèdits que p e rtocaven al monarca e n diversos llocs cie Ja Segarra14. 

10. En un Manuale lnstrumentorum de l'Arxiu Parroquial de Gelida de 1482 (citat per 
Rovira) la casa de la Masó és establerta a Joan Duran; aquest mateix Duran, o el seu fill, confessa 
posseir- la l'any 151 3 (capbreu del notari J. Honorat d'Igualada. citat en la nota 8). 
Segurament les actuals cases de ca l'Esteve, cal Font i cal Llopart, que estan a tocar de cal Duran, 
també formaven part dels editkis de la comanda. 

11. Quan els templers foren t!mpresonats (finals de 1307) i fins que els seus béns no foren 
transferits a l'orde de l'Hospital (1317). la Corona s'encarregà d'administrar les propietats del 
Temple. Pel juliol de 1308, el rei nomenava Guillem Alomar administrador de la Joncosa i altres 
comandes (ACA, C, reg. 291. f. 128r). 

12. Pel juliol de 1310, Alomar administrava ja la casa de les Gunyoles en comptes de la 
Joncosa CACA, C, reg. 291, f. 140; reg. 272, f. 141); i pel novembre de 1313. encara ho feia (ACA, 
C, reg. 291, f. 331). 

13. Els dominis de les Gunyoles en ser trnnsferits a l'Hospital van passar a engrossir la casa 
de Vilafranca CACA, 00.MM, Gran Priorat, núm. 347); si bé, en un primer moment, segons Miret 
(1910: 175), foren cap de la ex-comanda templern del Penedès. 

14. ACA, C, reg. 481, ff. 185r- 186r i 192 r-v. 
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FRAY LUIS AMIGÓ Y FERRER 
ADMINISTRADOR APOSTOLICO DE SOLSONA 

YFUNDADOR, 

Agripina Gonzalez, 

Su Santidad Juan Pablo 11, el 13 de junio de 1992, acaba de proclamar 
Venerable al que fuera Administrador Apostólico de Solsona de 1907 a 1913 
el Siervo de Dios Fray Luis Amigó y Ferrer. Y el decreto, leído en presencia 
de Su Santidad como síntesis final dice: ·Tenemos la convicción de que nos 
encontramos ante un gigante de la vida espiritual modelo y prototipo de reli
giosos, sacerdotes, ohispos y fundadores·" Y a renglón seguida afirma: ·Muy 
venerada en vida su fama de santidad se acrecentó después de su muerte, 
especialmente en las 26 naciones en que se hallan extendidos sus hijas e 
hijos Terciarios capuchinos .. l. 

El Venerable Fray Luís Amigó, el amable obispo de la barba blanca como 
se le conocia por estas tierras, desarrollo un amplio apostolado y dejó un gra
to recuerdo aquí en Solsona. Pero su gran ohra la realizó fundamentalmente 
como fundador y se encuentra extendida en 26 naciones, en mas de 250 ins
tituciones, y se ve alentada por dos millares de religiosas y religiosos, aparte 
el gran número de cooperadores y simpatizantes de la misma. Pero ¿cuales 
fueron las raíces o antecedentes de la obra Amigoniana?, ¿cua! la grandeza y 
extensión de la misma, nos preguntamos? 

En intentar dar respuestas brevísimamente a estas preguntas pretendo 
emplear los siguientes minutos. Espero con ello contribuir a un mejor conoci
miento de la amable figura del hoy Venerable Fray Luís Amigó, Administrador 
Apostólico que fue de Solsona de 1907 a 1913. 

Antecedentes fundacionales 

El Venerable Luis Amigó nació en Masamagrell (Yalencia) y, poco después de 
nacer la família Amigó Ferrer se trasladó a vivir a Va]encia, a la calle Muro de 
Santa Ana, 4 22 , frente a las Torres de Serranos . .Junto al Portal de Valldigna, 
en la primera academia católica que se abrió en la ciudad realiza sus prime-

l. l'astor 13onus, Boletín Interno de los Im. Terciarios Capuchinos, XLI (1992) 78 . 
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ros estudios. Y, descle los once años basta los cliec inueve en que ingresa con 
los Padres Capuchinos e n Bayona (Francia) hace Latín y Humanidades , 
Filosofia y un curso cie teología en el Seminario Diocesana de Valencia, como 
alumna externa. Inicia sus estuclios en el seminario conciliar el año 1866, 
precisamente e l año que mas alumnaclo ha teniclo el Seminario Levantino2. 

Al mismo tiempo que recibe su formación re liigiosa e intelectual en el 
Seminario los ratos libres, y especialmente los sabados y clomingos, completa 
esta formación con otra cie cone mucho mas practico y apostólico. De Don 
Gregorio Gea, ebanista cie Míslata y fundador del Patronato cie la Juventud 
Obrera cie Valencia, recibe lecciones practicas cie artes y oficios, de prepara
ción para la catequesis, y cie moralización cie los jóvenes y ohreros. La llama
cla Escuela de Cristo , a la que pertenece, !e obliga a visitar semalnalmente el 
hospital y las carceles cie San Narcisa y cie Serranos para preparar a los pre
sos al cumplimiento pascual. Y, co n su ingreso en la Orclen Tercera 
Franciscana seglar se dedica a practicar mas clirectamente las ohras de miseri
corclia , dando cie comer y heber a los enfermos del hospital , visitando a los 
e ncarce lados, corrigienclo a l que yerra , ensefümdo al que no sahe, clando 
buen ejemplo al que lo ha menester, vistienclo al clesnuclo ... 3 

¡Ah! y en su año cie noviciado en la Orclen Tercera franciscana coopera 
asimismo a impanir catequesis, recoger ropa y limosnas para los pobres, y 
recoger huena prensa con que hacer mas llevaderas las largas horas de los 
recluiclos en carceles y hospitales. 

Sus Fundaciones 

De ahí que, apenas o rclenaclo sacerclote, e l Venerahle Fray Luis Amigó 
dedique su ministerio sacerdotal en la montaña santa.nclerina a cia.r misiones 
po pulares , crea. r asociaciones re ligiosas y visitar la carcel de Santoña, también 
llamacla del Dueso. Y, a partir cie 1881 y ya en ValenciJ, a visitar, reorganizar 
y fundar la O rcl en Tercera seglar en Ja Comuniclacl Valenciana. Precisamente 
fue .. e[ progreso, siempre creciente, de la Tercera Orclen seglar y el cleseo cie 
mayor perfección cie algurla.s almas, que querían consagarse a Djos .. 4 lo que 
le llevó a la doble fundJción cie sus Religiosa.s Terciarias Capuchin:is de la 
Sagrada Familia y de los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora 
de los Dolores , a los que clestinó -como ta.mbié n recoge e l Decre to ci e 
Venerable- <l buscar la oveja perclicla , clevolver al recto camino a la extravia
da y venclar a la herjcl a .. 5_ 

2 . CL Mons. Luis A mig<> y Ferrer. Ohms OJ/11jJ/etus. L:! llAC. Madrid 1986. nn . 1-25 . 

.) . Vener:thle Luis Amig(> A11tuhiu¡;rci(ía. Impr. M:t rtín . Valenci:t J 992. n . 9. 

4. Lu is Amig<"> y Ferrer. AutuhiuRrafíu, n. 6H. 

5. Pastor Ilonus. XLI ( 1992) 76 . 
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Pues, corno rnuy hien clice la Regla cie la Orclen Tercera cie Penitencia, 
.. para esto ha n siclo llamaclos los he rrnanos y he rm::inas: para curar a los heri
clos, venclar a los quehrantaclos y volver al recto camino a los extraviaclos,, (R. 
30) 

El Venerahle Fray Luis Amigó sahienclo, como hie n sahía, que .. a l final cie 
la vida seremos examinados en el amor", como clice San Juan cie la Cruz. en 
1885 funció la congregación feme ninaprincipalme nte para e l e je rci cio cie las 
ohras cie mise ricorclia corpora les, b que completaría cuatro años niC!s tarde , 
e n 1889, co n la funclación cie los Religiosos Terciarios Capuchinos, o 
Amigonianos, a quienes cleclic:iría mas hien a las ohras cie mise ricorclia espiri
tuales con los jóvenes extraviaclos. 

Las Hermanas fu eron funclaclas (y asi lo tlE'jó escrita e l Venertihll? Lltís 
Amigó e n las primerns Gonstituciones) .. pdh! sfü' tlltElf· his liElt::Elslf::l<tf::iês Éil;! 9Us 
¡:w~jim©s êft ltlS lms¡Jitalês y tHiih:is 1 slftj;llllilnfü;i tfüi ÉI"'. lrn@rfafüui y ÉI@ rnn=@e= 
t l©ft ¡Jüffüfütl; y u lils MlsltJfü!s li!tHlt! 11ü1@!12s 11 tl, V t1 Mis li¡¡tJs ft:!lt'Wl'ltJs 
t'.a¡Jlltliifü:Js l~s Élêstiflé a la 12tlutàtiétt füfttittitma l; mmuliírntiéfl y t:!füitH'lamta 
~ê tiêfltitls y aftês u !mi ~1rn~itl tJs "'.fl las tistuli!las f::Jlé' 1i@ftin1m y tl@1m'is li!sta= 
11lêeimi!ê!ftt©s si1tiilü1tis 1 Wflfü ¡Jóillirns rn1mj ¡Jl'ivutlt1~ 11 7, 

HMto lo ¡uerro elvll de 19~6 

Ltw HtJnm111trn 'fgt'citlrins Caputhiruis nadtittm tin til 5tmuiario dtJ MorHltil, 
13enaguatll=Valgntla, clondc lttls Amigó mlllz6 la frn1dad6n gl 11 cfo Mayo 
de 1885. Y, a los potos dlas de la fundad6n y req11eridas por e l 
AyLmtamiento de Masttmttgrell. ya se ahriemn al minlsterio qm~ el Ve11erah!tJ 
Luls Amigó les confiam, yendo a dkho puehlo pam atemler a Ins ape.'itttdos 
del c61ern, rernget' a los nii'los lrnéfonos y visitar a lOmfennos y a11danns en 
Slts domicllios. Nttrmalmenre que tuviemn s11s pmhlemas internos y extemos 
en esta su apertura al ministerio propio, en que folleckmn tres de las tliatm 
primeras hermanas. De todos modes, y antes ya de conduir el siglo XlX, 
lwhían rea lizado las flindadones dd hospital dt! San Juan 1:3autista de La 
Olleria(Valencla) 1889, Vttlenda (1890), Paterna (Va lenda) 1898, Alturn 
(Casrel16n) 1899, y Alhama de Murda ramhién en 1899 H. 

¡Ah! pero mientras tttnto hahian relizado gestiones varias veces, y el 14 cie 
septiembre cie 1891 hahínn ohreniclo ya los oportunos permisos para trasla
clarse a las misiones de Sierra Nevada y la Goajira en Colomhia. S~rían las 

6. Luís Amigo y Ferrer. OC. n.229:\. 
7. Omst//ul'iunes ... Impr. SC1ez. Madrid 1978. p(1µ. y;J. 
8. Cf. L(1zaro Iri:irte, Hlsturftt de /<1 0111¡.¡re¡.¡ucl<ín cie Terctar/<1s Cu¡mcbt1111s. Tip . Vaticana. 

Homa 1986, p(1µs. 46--49. 
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cooperadoras de los capuchinos en la instrucción de las pobres niñas indíge
nas. Fallecido el señor Vicaria Apostólico, la fundación no fue posible hasta. 

· 1905 en Riohacha, donde abriran con el tiempo una casa noviciado. Eran los 
tiempos en que se encontraba como Vicaria Apostólico de la Misión el tam
bién capuchino y Siervo de Dios P. Francisca de Orihuela 9. 

Dan comienzo así a Jas paginas mas gloriosas y bellas de su desarrollo, y 
de su historia, en tierras colombianas. Las paginas que las consargran, posi
blemente, como las primeras misioneras en Colombia, que andando el tiem
po llegarian a ser alrededor de un millar de hermanas distribuidas en cuatro 
provincias religiosas. 

Su apostolado lo inician entre guajiros, aruhacos y motilones en las monta
ñas de Sierra Nevada y Perija. Primera fue la misión de Riohacha (1905). 
Luego el orfanato de San Antonio de Aremasain, Goajira (1910). Mas tarde, y 
tierra adentro, Yarurmal (1913), la casa noviciado de tantas y tan copiosas 
promociones de religiosas. Posteriormente el orfelinato de la Sagrada Familia 
en Nazaret (en 1914), y el orfarnato de la Sierrita, en Sierra Nevada de Santa 
Marta (1916) y el orfanato de San Sebastian de Rahago (1918) y Santa Rosa de 
Osos y Barranquilla 0920) Montería y Mompós 0923) y el asilo de ancianos y 
orfelinato para niñas pobres huérfanas de Popayan(1925), y Cali 0926), Tului 
(Valle) en 1931 el internada de la Divina Pastora de Codazzi 0932), y tantos y 
tantos otroslO. 

Las Hermanas Terciarias Capuchinas no hacen sina seguir el ministerio que 
su buen Padre Fundador, el Venerable Padre Luis de Masamagrell, les confia
ra dedicindoles "ª socorrer las necesidades de sus prójimos en hospitales y 
asilos, singularmente de huérfanas y de corrección paternal, y a las misiones 
entre infieles,,11 . Y las mas de las veces unian en un mismo centro ambos 
fines. 

Mientras tanta el Padre Luis Amigó, desde España, apoya a hijas con la 
plegaria, y las alienta aproseguir la obra misional. Y lo hace con palabras lle
nas de ternura paternal: .. sigo con interés, y me entera al detalle, de todos 
vuestros trabajos y progresos y del espíritu que os anima. Sed muy santas 
para gloria de Dios, honor de nuestra Congregación y salvación de muchas 
almas" 12. 

Y es que el P. Luis Amigó vive intensamente el espíritu misional. Tanta es 
así que en! 1928 envía a sus hijas a las misiones capuchinas del Caroní y del 
Orinoco en la Venezuela calien te. Y al siguiente año a Jas misiones de 

9. Cf. Luis Amigó y Ferrer OC. n. 164-165. 

10. Cf. LC1zaro Iria1te , Historia de la Omgregaci<ín de Tercimias Capu.chinas, p:ígs. 94-125. 
11. Luis Amig(¡ y Ferrer, OC , n . 2293 
12. Luis Amigó y Ferrer, OC, nn 1820, 1835, 1883. 1892, 1895, 1916. 
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Pinglliang en el Kansu Oriental, las tierras mas pobres del Imperio Celeste de 
la China 13. 

¡Hace falta tener espíritu apostólico y misionero, para enviar a sus hijas 
entre los indios guaraos del Bajo Orinoco- o a al corazón mismo de la China, 
sin conocer siquiera? EL idioma, y tener gran espíritu de ohediencia para irse 
allà a misionar! 

Y fue tal la eclosión de su obra femenina, plantada con tanto dolor y 
sacrificio, que al morir el Padre en 1934 la Congregación de Terciarias 
Capuchinas contaba ya con 43instituciones, de las que 20 tenían en España, 
18 en Colombia, tres en Venezuela y dos en la Chinal·l 

Paralelamente, y por idéntico proceso de desarrollo aunque no tan rapido, 
los Padres Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores se abrirí
an al apostolado. Fundados el 12 de abril de 1889, al año siguiente ya se 
encuentran los diez primeros religiosos en la Escuela de Reforma de Santa 
Rita, en Carabanchel Bajo, Madrid. En 1898 un grupito cie ellos -parte para el 
Real Monasterio de Yuste, el inmenso monasterio en que vive sus últimos 
años el emperador Carlos V, en la soledad de Cuacos (Caceres). 

A finales del siglo, y cie diciembre cie 1899, otro grupito de religiosos 
Terciarios se traslada a Sevilla, concretamente a la finca La Carraholilla, en 
Dos Hermanas (Sevilla). Se da comienzo así a otra nueva Escuela de Reforma 
y se pone pie en las tierras del Sur. 

En 1910 se abre la Casa Asilo de Teruel, y la Fundación Caldeiro, en el 
corazón del Madrid moderno. Y la víspera del Pilar, de 1919, se establcce la 
primera Comunidad en la Casa Reformatorio del Salvador cie Amurrio (Alava). 

En años sucesivos la península se fue semnbrando de comunidades ami
gonianas con la noble finalidad de recuperar al joven extraviado. Y así, pri
mera fue el Reformatorio de Zaragoza 0921), luego el Reformatorio de San 
Vicente Ferrer, Burhasot (1923) y en el mismo año el de Nuestra Señora del 
Camino, en Huarte Pamplona; acontinuación el Ilamado Reformatorio del 
Príncipe cie Asturias, en Madrid (1926); posteriormente e l de Alcala de 
Guadaira, Sevilla, en 1930, y el de Sograndio en Asturias, a finales de 1935 15. 

En estos años se aprecia esa ficlelidad, tanto de sus Religiosas como de 
sus Religiosos, a la misión que su huen Padre Fundador, el Venerable Fray 
Luis de Masamagrell, les confiara. Los religiosos tenían bien claro que para 
esto han siclo enviaclos: "para la educacción correccional, moralización y 
enseñanza de ciencias y artes a los acogidos en las Escuelas de Reforma y 
demàs estahlecimientos similares .. 16. Tal vez esta fidelidad a la misión fue la 

13. Cf. Agripino Gonzúlez, Biografia del P. LuL,· Ami¡.:6. Ed. Nftcher. Valencia 1983, cap. XIV. 
14. RR. Terciarias Capuchin.as 1885-1935. Tip. l'rimado Reig. Valencia 1935. pag. 174. 
15. Cf. Agripino Gonzfüez, Biografia del P. LuLç Amig<l, cap. XVII. 
16. Cunstituciones ... púg. 351 
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base de su ulterior desarrollo en el rnundo. Que no otra cosa solía repetir el 
Venerah/e Padre Fundador insinuandoles ser fieles a la propia vocación, en al 
que tan vasto campo nos presenta el Señor para trahalar por su gloria en la 
educación de la juventud extraviada17. 

Pera los hijos del Venerable Padre Luis Amigó, son ciudadanos del mundo. 
Con sentida universal cie patria. Con ilusión rnisionera cie enviaclos. Con amor 
correclentor cie rnadres. Y con aspiración por abrirse a la universaliclacl y a la 
vicia. 

Por esto en 1927 la Congregación de Terciarions Capuchinos, o 
Amigonianos, se ahrira en Italia, a la bella península salentina. Y clos años 
mas tarde, en 1929, el año del gran salto a Colornhia, a la casa de San 
Antonio, en los altollanos de Bogot{1. Y en 1932 se llega basta la Argentina, a 
la funciación cie Tucuman. Y siernpre con ese sentida corredentor cie liberar 
al j€JVeh exu·avüiE!o. 

A la tifü{;!fiê €lêl Jiadf!;! su tJlirn y Iu Élê sus f!;!ii~i©stls 'tmt ial'iês éa¡JtJêliitt©s 
ahan;al·m ya H iftsiHfü€iBftês 1 €lisêtiiifüt€lfüi !Jfü t:ispilfrn; G€Jlmnl':lili y ü1 
Al'~êfüifla; y €lêsti11aclas a Iu fl€llilê misiéft Élê fê€ll!J!ilfül' a !©s j©vêftês mttrnvia= 
€l©s €1êl €amifl© cl@ la Wfclufl y Él!ill IJi@ftHl, 

t.a Obrn Altligonitrna pmaegufa all nemmtl deat11'1t>llo ef\ el 1mmdo t:lmndo 
lleg6 Iu gl1errn dvll eapufwkt de 1936 u 1939. !Mo aupuao llfi dolornao deagu
rro, por ewrnto fuerofl suerlfleudas ernelmeme el1atro nellg!osas 'rere!ar!us 
Capueh!nus y treltfül Religiosos ierdu1fos Cupueh!nos. 

Al mlsmo tlempo lrnho que eerrnr la prúetlea wrnlklad de las lnstltuelones 
amlgon!anas lo que supuso un doloroso puremésls en !us :rns!as expunslvns 
de umhas Congregadones. De todos modos Iu gt1e1Tu dv!l vlno u eonf!rmar lo 
que profétkameme d!jo poco untes de morir el V(Jnf!nthls Fr. lttis Amtgó, que 
•euanto mús perseguldos, mús se enforvorlzun los cutólkos, y no dmlo que 
hay pasta de múrth'es, si u tttnto lleguse Iu persect1clón·19, Y pruehu de lo 
dkho es que tanto las Hermunas, como los Hermunos 'rerdnl'los Cnpuehlnos 
Marrlres, !llego de realizados los correspondlentes procesos informut!vos, tie
nen ya en Roma su causa de Canonlzad6n. 

En la actualidad, desgrncldamente, con atros métodos aparentemente 
111llcho 111{1s humanos y padficos, y sobre todo mucho mas sofisticados, la 
obra de Menares esta sufrienclo icléntico desgarro que el proclttcido en 1936. 

17. Cf. Luls Ami¡.¡o y Ft!rrt'r OC. n. 1831. 
18. Cf. Aµripino Gonz(1lt!Z, Blo¡.¡rc¡/ra del P. Luls Am./¡¡cí. c.:ap. XV!I. 
19. Luis Amiµó y forrt!r OC, n. J 927. 

582 



FnAY LlJIS AMIGÓ Y FEIUlFn 7 

De 1939 basta hoy 

Las l·lermanas, en pa1te porque la persecuc1on a la mujer fue menor, en 
parte porque la Congregación se hallaba ya fuertemente arraigada en diversas 
nacíones, lo cíerto es que superaran con mayor facilidad la dura etapa de la 
postguerra. La expansi6n se iniciaría desde Colombia, la que fuera durante 
largos años para las l·lermanas tierra de misión y de promisión. 

Pera Colombia no podia ser lugar detinitivo de acampada. Por eso las 
l·lermanas fueron ampliando sus ministerios a hospitales, dispensarios, cole
gios, orfelinatos, escuelas de reforma ... Luego con el progreso creciente de 
vocacíones ampliarían igualmente sus fronteras. 

En 1928 parten para la raisión de Araguaimujo, en el delta venezolano del 
cauclaloso Orinoco. A esta misión seguira la San José de Amacuro, Tucupita, 
Upata y San Francisca de Guayo, en el Orinoco y Caroní, y las de Machiques, 
Seboruco y el Cohre, en los Andes venezolanos. En la actualidad la nación 
venezolana es todo una rica provincia religiosa. 

En 1948 las l·lermanas Terciarias Capuchinas saltas a las inmensidades del 
Brasil, la patria de lo grandiosa, y se sitúan primeramente en Ipamerí, para 
luego llegarse a Ceü Azul, en el Parana, y Jacareí y Curitiha. Y tamhién en el 
Brasil !agran consolidarse basta conve1tir toclo el territorio en la actual pro
vincia religiosa Hamada de Fray Luís Amigó. 

En 1950 cruzan el canal de Panama y penetran en Costa Rica. Y en el mis
mo año parten para la Argentina. Se inician el La Plata y luego ocupan las 
inmensas soledades del cono sur. Con el tiempo clos Viceprovincias con un 
futura esperanzador ocuparan ambos territorios. 

En 1977 un puñado de intrépidas Hermanas pa11en para el Ecuador, y 
otro grupito, no menor, para Kansenia-Zaire , en el corazón mismo del Atrica 
tropical. En 1978 suhen a los Andes holivianos, y en 1980 llegan a Pue1to 
Rico. Y en 1982 fijar sus reales en lquitos, en el corazón mismo de la selva 
peruana. 

Los últimos años han supuesto tamhién una ahertura de comunidacles 
amigonianas en el Africa. En 1981 clan el salto a Filipinas en los mares del 
Sur. Y a finales de 1987 se situan en Markunda (Centroafrica) y tamhién en 
Tanzania, y en 1990 las encontramos en Cotunú (Benín), de cuyos territorios 
han constituido Ja circunscripción misiorlera Hamada de Africa y Filipinas. 
Asimisimo han extendiclo su radio cie acción al Paraguay, Méjico, Santa 
Domingo y Cuba. ¡Qué bella eclosión de vitaliclacl y de universalidad!20. 

20. CL Litis Ami,c¡<í y las 1-fnas. Terci(,lrias Cap11chi1ws. Impr. Edinalco. Medellín. Colomhia , 

1992. 
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A la muerte del Venerable Fray Luís Amigó apenas dos centenares de her
manas se distribuian en 43 casitas y en cuatra naciones. Hoy ya, casi al límite 
del año dos mil, se extienden en cientos de casas, diseminadas en veinticuatra 
naciones y en los cinco continentes. La planta delicada que hrató un día no 
lejano en los aledaños de Montiel, la casita de la Madre, se ha multiplicada 
pradigiosamente. Sin duda la mantiene exuberante la plegaria del Padre ante 
la Señora. 

Los Terciarios Capuchinos por su parte, luego del paréntesis obligada de 
la guerra civil española, alentarían el desarrollo de su obra en el mundo des
de Colomhia y España. A la Casa Asilo de San Antonio de Bagota seguría lue
go la Escuela de Trabajo de San ]osé, ya en el valle del Cauca. Mas tarde la 
Escuela de Fray Luís Amigó de Palmira (Cali). Y la Escuela de Trahajo de 
Barranquilla, en tierra caliente. Y la Escuela Agrícola de San Pedra, en Madrid 
(Cundinamarca). Y así diversas otras instituciones basta constituït de Colombia 
tada una pravincia religiosa, floreciente y hella. 

¡Qué ilusión entre los hijos del P. L uís por constituirse en testigos del amor 
de Cristo a los jóvenes! ·A esos jóvenes con prahlemas de conducta que El 
pone en nuestra camino; jóvenes con carencias afectivas, familiares y sociales; 
con insuficienciasy disminuciones materiales y morales; con alteraciones de 
conducta y perturbaciones de personalidad·21 . ¡Y siempre con el nohle prapó
sito de su pragresiva inserción y readaptación social!. 

El posterior desarrollo de la Obra, desde Colombia y España, es toda una 
delicia. Una verdadera eclosión. Si 1932 es el año de la fundación de la 
Argentina, 1957 es el año de Venezuela y la República Dominicana. Luego 
Panama y Nicaragua. Posteriormente se da el salto a Alemania Federal y 
Brasil, Estados Unidos y Chile, Costa Rica y Costa de Marfil... Toda una infini
dac\ de casas-hogar en los que se da cobijo y educación a cientos de jóvenes 
carentes cultura y calor familiar. 

Finalmente, y desde la pravincia de Italia, se han abierto casas en las 
Filipinas, llenas de un gozoso porvenir. ¡Con qué orgullo de fundador veía el 
Venerable P. Luís Amigó el pragreso cie su obra! A pesar de que la Divina 
Providencia no le permitió saborear en vicia la posterior eclosión de sus fun
claciones. ¡Con que amor cie paclre c\ira a sus hijos una y mil veces: ·Tened 
gran estima, queridos hijos, de vuestra maclre Congregación en la que tan vas
ta campo os presenta el Señor para trabajar por su gloria en la educación de 
la juventud0 22. En la actualidad dos pravincias religiosas (España y Brasil) y, 
al menos 35 instituciones, se honran en el mundo entera con el nombre de 

21. Regla y Vida de los RR. Terciarios Capuchinos. Imp. Fareso. Madrid 1989, n. 60. 
22. Luis Amig(i y Ferrer, OC , n. 1831. 
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Fray Luis Amigó, el amable obispo y Administrador Apostólico que fue de 
Solsona. 

En esta misma línea nos diría Su Santidad Juan Pablo II: ·Tened un cuida
da especial por los jóvenes. Muy amenudo sus vidas en rebelión son debidas 
al descuido de la sociedad, mas que a su propia maldad. La detención debe
ría ser, específicamente paraellos, una escuela de rehabilitación ... El personal
mente visitaría la carcel de Menares de Roma, donde ejercen de capellanes 
los Terciarios Capuchinos. 

Y en el mismo sentida años ha nos escribía el P. General: ·Hoy mas que 
nunca se hace actual la obra de Luís Amigó al ver en nuestras plazas y calles, 
en numerosas familias , centenres de jóvenes heridos con el problema de la 
droga, sin un porqué en su vida, desanimados, desamados; jóvenes con 
carencias afectivas, familiares y sociales; con perturbaciones de persoó.alidad 
y desviaciones conductuales, inadaptación social; inclusa, en ocasiones, jóve
nes con un marcada acento delincuencial· 23. 

La presente cita nos lleva directamente, y como de la mano, a otro campo 
en el que actualmente de modo especial dedican sus desvelos los hijos de 
Luis Amigó. Es el campo de la drogadicción. En Colombia, e impulsada espe
cilamente por el P. Vicente Serer, se creó la Universidad Amigó. Dicha uni
versidad se ha constituïda un poca como en el centro de cohesión y de 
experimentación por lo que se refiere al amplio campo de las drogas. Tanta 
es así que se ha constituïda en el principal instrumento con que cuenta el 
Estada en Colombia para intentar dar una solución coherente al problema, 
por lo que se refiere a los adolescentes y jóvenes. 

Tiene su sede central en la ciudad de Medellín, pera cuenta con subsedes 
en las ciudades de Santa Fe de Bagota y Manizales, y cuenta con actividades 
en unos veinte centros que la congregación regenta en la nación colombiana. 

Asimismo en España se cuenta en este campo con el ·Proyecto Hombre .. , 
que viene funcionando con éxito eh Malaga y Zaragoza. Y asimismo se 
intenta ponerlo en marcha en Castellón y Pamplona. Indudablemente nos 
encontramos ante un problema de difícilsolución a corto plazo. Pera no cabe 
duda que el Venerable Padre Luis Amigó, desde el cielo, sigue alentando su 
obra en el mundo. 

Método pedagógico 

Indudablemente alguien tal vez se pregunte: ¿Pera cual es la razón última 
de la extensión de la obra amigoniana en el mundo? A mi entender no es 

23. A. Gonzalez y J.A. Vives, LuL> Amigó, testigo entre los marginados. Con El, n . 59, pag. 21. 
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otra sino que tiene como base la filosofia viva del evangelio, una filosofia que 
subyace, dirige y orienta su característica pedagogía del acompañamiento. 

En los comienzos de la Escuela de Reforma de Santa Rita , en Madrid, los 
religiosos no conocían demasiadas teorias ni tratados pedagógicos; nada de 
ideas preconcebidas ni de sistemas, sino la experiencia progresiva dentro de 
una pedagogía del amor. 

Don Bosco solía decir familiarmente: ·Echad un perro al agua. Vereis cómo 
nada. Este es mi serreta ... 

Y este fue el secreto de los hijos del Venerable Luis Amigó en los primeros 
dias, en la Escuela de Reforma de Santa Rita . Su pedagogía , el amor; su mejor 
arma, el sacrificio; su mejor método, la paciencia y la unión. Y todo ella ama
sado con esencias de alegría y pobreza franciscanas . 

Pera poco a poca -que la pedagogía del amor es paciente, es servicial, no 
busca su interés, no se irrita; todo lo excusa, todo lo · cree, todo lo espera, 
todo lo soporta- los religiosos confeccionaran un pequeño reglamento. Y 
andando el tiempo diversificaran niños de corrección paternal y niños de 
reforma. 

Como todo organismo viva en la Escuela, día a día, se fue organizando y 
estructurando a golpes de sentida común y sacrificio. Su pedagogía se basaba 
en un sistema progresivo deemulación. Y ·La Emulación .. llevara por título la 
deliciosa publicación del centro. 

El Venerable Fray Luis Amigó clecía a sus religiosos: ·A fin de que sirva cie 
estímulo a los niños, al propio tiempo que de afrenta si no hubiesen tenido 
huen comportamiento, se pondran al pública todos los meses las notas que 
durante ellos hubieran merecido con relación a la piedad, estudio y traba¡o .. 24. 

Piedad, estudio y trahajo. ¡He ahi los tres pilares para la recuperación del 
joven caído, marginada. Tres pilares que se logran levantar en la Eseuela 
mediante una formación religiosa, un método preventido y un tratamiento a la 
medida. Ohviamente para ello el joven paulatina y progresivamente hahra de 
pasar por las etapas de: reflexión, esperanza, perseverancia y confianza, que 
ahre las puertas a la inserción definitiva de un homhre nuevo en la sociedad. 

Por otra parte en la mente y en el corazón cie cada religiosa y religiosa 
Terciarios Capuchinos, consciente o inconscientemente, siempre hay grabado 
un lema: ·Cada joven que se reeduca es una generacíón que se salva .. Su labor 
tiene como base un profunda espíritu humana y cristiano que el Venerable 
Padre Luis Amigó supo imprimir clescle un principio en sus hijas e hijos los 
religiosos y que, sin clucla, es la clave cie su éxito y cie la extensión de la Obra 
Amigoniana en el munclo. 

24. Luis Amigó y Ferrer, OC, n. 2030. 
25. l'astor Bonus, XLI (1992) 78. 
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Indudablemente la extensión de la obra amigoniana en el mundo es la 
mayor prneba de la intuición profética del Venerahle Fray Luis Amigó en su 
doble ve1tiente: la fundación de clos congregaciones, hoy en pleno vigor, las 
Hnas. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia y los Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora cie los Dolores. Y el ser elpropulsor de un 
métoclo pedagógico propio en la reforma cie la juventucl extraviada. Y tal es 
así que él mismo franciscanamente reconoce que: "La Divina Providencia, 
querienclo recompensar vuestros méritos y trabajos (en la Eseuela cie Reforma 
cie Santa Rita, Madrid) elevó a este vuestro Paclre, aunque tan indigno, a la 
cligniclacl del Episcopaclo" 26. 

La extensión de su obra es lo que nos convence cie la bonclad cie la mis
ma y cie la verclad cie las palabras que recoge su decreto de Venerable: "Que 
nos encotramos ante un gigante de la vicia espiritual , modelo y prototipo cie 
religiosos, ohispos y fundadores". 

26. Luis Amigú y Ferrer. OC. n. 1753. 
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JOSEP DAIMAU, PROMOTOR 
DELS CONVENTS DE CARMELITES DESCALÇOS 

DE BARCELONA 

Carme Naroaez i Cases 

La figura de l'eminent ciutadà harceloní Josep Dalmau (1554-1633) és 
prou interessant en el seu aspecte de protector de diverses comunitats de reli
giosos de la Barcelona de l'època, per a merèixer un extens estudi que ens 
ajudi a establir quin va ser l'abast del seu patronatge. Així va ser entès ja 
quan li fou dedicada una especial atenció en la publicació feta per a comme
morar el tercer centenari de l'església dels "Josepets" de Gràcia l . El nostre 
propòsit ara és ampliar en alguns aspectes les informacions aportades en 
aquesta monografia, sobretot pel que fa a la protecció que exercí envers els 
carmelites descalços -tema de la nostra tesi doctoral, en procés d'execució. 
Les principals fonts documentals utilitzades no podrien ser més directes; es 
tracta dels quatre llibres -n'existia un cinquè, avui en dia perdut- de registre 
escrits de mà del propi Dalmau (conservats a l'Arxiu de la Corona d 'Aragó), 
on feia constar totes les seves despeses i ingressos, a més d 'un llibre de 
memòries en el qual trohem les seves dades hiogràfiques més importants2. 
D'altra banda, comptem també amb els annals dels carmelites descalços a 
Catalunya, escrits per dos historiadors de l'orde a finals del segle XVJI3, que 
ens ajuden a completar les notícies sohre el personatge. 

Josep Dalmau nasqué a Barcelona el 29 d'agost de 1554. El seu pare, Joan, 
morí quan ell tenia només cinc anys, de manera que Ja seva mare, Jerònima 
Vidal, va ser qui s'encarregà de la seva educació i qui l'adreçà cap als estudis 
de Dret. A 30 anys, el 5 de gener de 1584, Dalmau es prometé amb Lucrècia 
Balcells, filla del mercader Pere Balcells i de Magdalena Puiggarí, i neboda 
del canonge de Ja seu barcelonina Onofre Balcells. La família, procedent de 

l. J.M. MAHTI 1 BONET et al., f:.'L-; 'Josepet> ... Parròquia de lti Vef1!e de Gràcia i Sant Josep, 300 
anys d'hist<lria, Barcelona 1987. Cal destacar també les notícies sobre els convents de carmelites 
descalços de Barcelona i sobre la figura de Dalmau aportades per M. Carbonell i Buades en la 
seva tesi doctoral inèdita, L'arquitectura classicista a Catalunya (1545- 1659), Barcelona 1989. 

2. Llibre de Memorias de cosas particular.; del Seny() r Don .foseph Dalmau .fundad()r del con
vent de Nostra Senyora de Gracia de Carmelitas Descalzos .fiira los mur.; de Barcelona, ACA, 

Monacals procedent d'Hisenda, ms. 1939. 
3. Fn. Si-:taSMllNDo rn·:1. EsPmrn 1 SANTO, Monumentus acerca de los sucesos pertenecientes a la 

província de los Carmelita.1· Descalzus de Cataluña, titulada de San .foseph, Biblioteca 
Universitària de Barcelona, ms. 992; Fr. .Juan de San .José, Anna/es de los Carmelitas Descalços de 
la Pmvincia de San Josefen el Principado de Cathaluña, BUil, ms. 991. 
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Valls , devia comptar amb un patrimoni considerable, clonat que el clot cie 
Lucrècia va ser fixat en 4.500 lliures, que s'incrementaren més enclavant quan 
moriren la seva germana i altres parents. Josep i Lucrècia es casaren el 29 cie 
gener a la capella de Sant Iu cie la catedral de Barcelona. El 17 cie desembre 
del mateix any nasqué el primer fill del matrimoni4. 

La fulgurant carrera política cie Josep Dalmau començà quan el 30 cie 
novembre cie 1585 va ser elegit conseller tercer de la ciutat, encara que final
me nt esdevingué conseller en cap a causa cie la impossibilitat dels altres dos 
d'exercir el càrrec; Tornàs Pujades, el primer, es trobava a Roma corn a ambai
xador cie la ciuta t en una causa presentada pels me rcedaris , i Francesc 
Saragossa, elegit segon conseller, residia a Montsó en qualitat cie síndic clavant 
de les Corts i, pel que sembla, degut a la seva mala gestió com a representant 
dels interessos barcelonins, va ser inhabilitat del seu nou càrrec. 

Va ser, doncs, gràcies a l'atzar que Dalmau es trobava dirigint el govern de 
la ciutat quan arribaren a Barcelona els primers carmelites descalços, vinguts 
amb la missió d 'establir la prime ra fund ació d e l 'orde a Ca talunya. 
Efectivament, l'any 1585 s'havia celebrat el capítol general de l'orde a Lisboa, 
on fou decidida la fundació d'una comunitat a Barcelona. La missió va ser 
encomanada al pare fra Joan cie Jesús Roca, que vingué acompanyat d 'altres 
clos religiosos, essent acollits al convent de carmelites calçats del carrer del 
Carme mentre tractaven de la fundació amb el consell barceloní. Les negocia
cions van resultar dures: els consellers s'oposaven a una nova fundació, clona
da la manca d 'espai dintre de la ciutat i la proliferació de comunitats re ligio
ses. El P. Roca decidí esperar que fos elegit un nou consell , i va ser així com, 
finalment, s'entrevistà amb Josep Dalmau en qualitat de conseller en cap cie la 
ciutat a finals cie 1585. Des d 'un primer moment, sembla que Dalmau es 
mostrà favorable a la fundació i prometé al P. Roca tot el seu ajut. Complint la 
seva paraula, convocà una reunió del consell, en la qual va ser tractat el tema 
i per fi aprovada la fundació per unanimitat. A més, Dalmau proposà que 
s'avancessin als re ligiosos 1000 ducats per a ajudar a la construcció del con
vent5. 

Sense perdre més temps, pel gener cie 1586 els religiosos començaren a 
buscar casa a la Rambla. Van trobar un edifici al seu gust, però presenlava 
l'inconvenient cie ser massa petit per a incloure una església i, per tant, pensa
ren comprar la casa del costat. Aquí, però, toparen amb la negativa del pro
pie tari , un pesador cie palla anomenat Papiol , que no estava disposat a ven
dre- la. Assessorats per Josep Dalmau, els carmelites decidiren esperar que 

4. ACA. Monacals- Hisenda. 1939, f. 46r. 
'i. Fic .J. DE SA:-; Jos!•, Annules de fus Car melifas Desc:a/çus ... f. 15. 
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Papiol no hi fos per a apropiar-se cie la casa, transformant-la ràpidament en 
església1 cosa que succeí el 25 cie gener. Esperaven, els frares, que el propie
tari no gosés fer-los fora, tractant-se ja d'un lloc sagrat. Papiol. encara que 
amb violència, es va veure obligat a instal.lar-se en una altra casa que li 
havien buscat. El Santíssim fou traslladat a l'església provisional e l 16 cie 
febrer. 

Un cop acabada la seva etapa cie conseller pel novembre cie 1586, Dalmau 
tomà a exercir la seva professió cl 'aclvocat, encara que no per gaire temps. 
Dos anys més tard , el 8 cie març cie 1588, el rei Felip 11 l'anome nà Assessor 
cie la Batllia General, càrrec del qual prengué possessió per l'abril cie 15896. 
Més enclavant vingueren altres no 111en:1ments per a càrrecs importants: jutge 
cie la Reial Audiència l'abril cie 1594, plaça del Civil atorgada en 1595 -jurada 
el primer dia cie l'any 1596 i exercida fins a 1618, que l'obligà , per exemple, a 
desplaçar-se a Mataró per perseguir bandolers el novembre cie 1614- i nova 
etapa com a conseller cie la ciutat entre 1608 i 1609. 

El decisiu ajut que Dalmau dispensà als carmelites descalços no es limità 
únicament a l'acte cie fundació cie la comunitat barcelonina, sinó que s'exten
gué al llarg dels anys. Quan l'any 1589 la comunitat del convent cie Sant 
Josep decidí començar la construcció cie l'església definitiva, el seu afany 
col.laborador es tornà a mostrar: vuit dies després de ser col.locada la prime
ra pedra del temple amb un acte solemne, Dalmau feia col.locar la primera 
pedra de la que havia de ser la capella funerària familiar, construïda a les 
seves expenses dintre la mateixa església de Sant Josep. La capella, que era la 
segona cie la part cie l'Evangeli, fou cleclicacla al Nen Perdut. Dalmau enca
rregà l'execució del re taule al mestre fuster Antoni Massat, segons consta en 
les seves notes autògrafes, que assenyalen els primers pagaments cap al març 
cie 1591. El retaule fou daurat i pintat per Jaume Martí. La sepultura, feta 
d'alabastre amb relleus i figures, fou encarregada al mestre cie cases Antoni 
Tomas7. Malauradament, la capella començà ràpidament a acomplir les seves 
funcions funeràries: dels fill s que el matrimoni Dalmau havia tingut fins a 
1592, cinc havien mort poc després cie néixer i van ser enterrats a la sepultu
ra familiar, igual que ho fou la mare cie Josep Dalmau, mo1ta el 23 de desem
bre d'aquest mateix any. Van néixer altres clos fills del matrimoni, que també 
moriren de n111a edat, l'últim d'ells l'agost cie 1596 (la que més va viure va 
ser Francesca. que morí a cinc anys). 

Josep Dalmau, a més cie fer-se càrrec de la construcció d'aquesta capella , 
col.laborava amb contínues almoines destinades l'edificació cie l'església, les 

6. ACA, Monacals-Hisenda, 1939. f. 49: i 3446. f. l. 
7. ACA, Monacals- Hisenda, 3444. f. 82v. 
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quals, afegides a altres van fer possible que l'obra estigués acabada en 1600. 
Un cop acabada l'església -obra dels mestres de cases Josep Ferrer i Magí 
Miró8-, que era qüestió prioritària pels frares descalços, aquests decidiren 
començar les obres del convent. Josep i Lucrècia Dalmau, trobant-se sense 
descendència9, i posseïdors d 'una considerable fo1tuna, que havia augmentat 
recentment amb l'herència que Lucrècia rebé després de la mort el 17 d'abril 
de 1600 del seu oncle Onofre Balcells, acordaren destinar tots els seus béns a 
la construcció del convent de Sant Josep, i esdevingueren d 'aquesta manera 
els seus. més directes protectors. Pel gener de 1603 el matrimoni es compro
meté de paraula amb els descalços a acabar les obres, segons fa constar el 
mateix Dalmau un dels seus manuscrits , on trobem ja la referència a la traça 
destinada al convent feta per fra Alberto de la Madre de Dios. Va existir un 
conflicte entre el pare . prior i el pare provincial , ja mencionat per M. 
Carbonell, a causa de la diferència de çriteris respecte de si les obres s'havien 
d 'ajustar o no a les normes carmelitanes de senzillesa, cosa que provocà que 
Dalmau demanés la mediació del pare general i, com a conseqüència, la vin
guda de fra Alberto a Barcelona amb la finalitat de fer una nova traça . 
Finalment, la concòrdia entre les dues parts es va fer per escrit el 22 d'abril de 
160310; el matrimoni Dalmau es comprometia a fer-se càrrec de les despeses 
cie la constrncció, de la realització de l'altar major i col.laterals, reixes per a 
totes les capelles i la dotació de la sagristia amb tots els seus ornaments. Per 
la seva part, )a ·c?111unitat, a m.és de dir una sèrie de misses repartides al llarg 
de l'any, es 'a;jn;J.Pf991.etja a dèstti:~r _la capella major de l'església a sepultura 
familiar dels Dalni.au , traslladant-hi les dèspulles dels fills i la mare de Josep 
Dalmau. 

L'obra del convent de Sant Josep s'estengué fins a l'any 1612, encara qu 
poc després va fer assentament, i va haver de ser reforçada. D'aquí que, 
durant l'any 1613, trobem en els llibres de registre cie Dalmau tants pagaments 
cie fusta destinats al monestir. També trobem referències als pagaments pel 
material i el treball fet al campanar i a les escales que pujaven des del claustre 
fins al pis superior de l'església, la majoria dels quals adreçats al mestre Joan 
Valls . El mateix any començà l'obra del noviciat (que encara no havia acabat 
en 1623), amb traça del mestre de cases Pau Martí, també subvencionada pel 

8. M. CAll ll01'El.1., p . 314. 
9. Al voltant de 1600, Josep i Lucrècia Dalmau renunciaren de mutu acord a les llicències del 

matrimoni , fent vots de castedat. Pel que sembla, Josep Dalmau fins i tot intentà convèncer la 
seva dona d'ingressar tots dos en algun orde religiós , cosa que ella no accept<I; vegeu Fr. Juan de 
S. José , f. 351. 

10. Document tr&nscrit per G. Beltran Larroya a Fuentes históriws de la Provincia O.C.D. de 
San José (Cata luña y Baleares), Homa 1986, pp.444-450. Original a ACA, Monacals-Hisenda , 
3801 (relligat amb altres documents) . 
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matrimoni Dalmau, que a més continuava fent-se càrrec de les despeses oca
sionades pel condicionament de l'església: el 17 de setembre de 1614 dona
ren al convent 100 ducats cadascun per pagar el sagrari de l'altar major. Per 
la seva banda, Lucrècia pagà 60 ducats per la fusta destinada a la construcció 
del retaule cie Santa Teresa de Jesús, fet pel mestre fuster Mas i pintat per un 
artista flamenc del qual desconeixem el nom. És en aquesta època quan 
Josep Dalmau encarregà l'execució del retaule de l'altar major cie l'església 
-dedicat, evidentment, a sant Josep- al fuster Josep Saió.s, amb un preu esti
pulat cie 225 ducats que inclouen el material i la feina 11. Els vuit taulons que 
componien el retaule van ser pintats per Lluís Gaudin, sense comptar amb la 
pintura central, que va ser executada a Roma -l'attista ens és també descone
gut- i que es va concertar mitjançant "una scriptura tenen los pares de San 
Joseph a març 1617", segons paraules del mateix Dalmau. Les quatre figures 
del retaule van ser fetes pel mestre imaginaire Coma.s, q ue tenia el seu taller a 
la Rambla12. 

Diversos indicis ens fan creure que en aquesta època Josep Dalmau es va 
fer constrnir una sèrie de cambres particulars dintre el noviciat que s'edificava 
a Sant Josep; en primer lloc, els pagaments al . mestre Joan Valls -el mateix 
mestre cie cases encarregat de l'erecció del campanar de l'església- "per sine 
dies cie la sammana traballa a San Joseph als meus aposento.s", despeses ano
tades en el llibre de registre de Dalmau pel maig de 161513. En segon lloc, la 
menció que anys més tard feia Dalmau de l'acte en el qual fou ordenat diaca 
pel bisbe Joan Sentís "lo diumenje a 23 de dit [novembre de 1625) me dona la 
Epístola en lo monastir de San Joseph en la mia capella alt en lo novisiat''. 
Molt probablement, Josep Dalmau pretenia passar algunes temporades com
partint amb els descalços la vicia conventual, per la qual, com ja hem dit 
abans, va començar a tenir certa predilecció després de morir tots els seus 
fills . 

Sembla que l'última obra pagada per ell al convent de Sant Josep va ser la 
construcció de la cisterna l'any 1620, en la qual treballà el mestre de cases 

·Cairo. Tanmateix, les donacions a la comunitat carmelitana de Sant Josep van 

11. Transcrit també per G. Beltran, pp. 45o-451. Les condicions del contracte estipulen que 
l'obra havia d 'estar acabada el dia de Sant Josep de 1616. Es dúna la circumstància que Saiéis era 
menor i e stava e ncara sota la potestat del seu pare, per la qual cosa aquest últim apareix també 
e n el contracte donant la seva conformitat a la concòrdia. _ .,·.;i 

12. ACA, Monacals- Hisenda, 3445: f. 96r i 106v. La cornisa del retaule va ser feta pel mestre 
Joan Gali, que probablement té algun lligam familiar amb el pintor Jaume Gali , autor de la pintu
ra dels sostres de la capella de Sant Jordi al palau de la Generalitat l'any 1616. 

13. !hidem, f. 102v. 
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continuar: el 4 d'agost de 1620 Dalmau renuncià en favor del convent a 1400 
ducats, procedents de les rendes que li proporcionava la batllia gràcies a un 
privilegi atorgat per Felip Ill a Aranjuez el 29 d 'abril de 160614. I el dia 22 del 
mateix mes d'agost, Dalmau comprava als clergues de la parròquia de Sant 
Miquel uns censals que pesaven sobre el convent, fent-ne donació a la comu
nitat cie religiosos cie Sant Josepl 5. 

El matrimoni desitjava continuar afavorint l'orde, de manera que al voltant 
de 1618 proposaren la creació d 'un nou convent que hauria de tenir com a 
principal missió l'educació i adoctrinament dels novicis. Amb aquesta finalitat, 
els Dalmau decidiren unir els seus patrimonis (que segons l'historiador Fr. 
Juan de San José ascendia en aquests anys a 60.000 ducats) i clonar-los als 
carmelites perquè, un cop morts tots clos, la nova fundació es po1tés a terme 
sense problemes. El primer pas va ser oferir la propietat que tenien a Sarrià 
perquè allà fos construït el nou convent. Aquesta era una de les dues propie
tats amb què comptaven Josep i Lucrècia Dalmau a les rodalies cie Barcelona; 
l'altra era la torre que compraren a Sant Joan Despí l'any 1591, i en la qual 
feren importants reformes en què intervingueren el fuster Germà Oriol, enca
rregat d'ensostrar i fer les portes, i diversos mestres cie cases com Jaume 
Peiró, Tomàs Cavaller, Bernat Sapso, Arnau Guases, Llorenç Regués (que 
apo1tà la pedra per a construir el portal cie la capella) i "mestre Blai", que 
suposem que es refereix a Joan Blai, clonat que uns anys més tard aquest 
mestre apareix mencionat amb el seu nom complet en les reformes fetes a la 
propietat cie Sarrià. Aquesta última fou adquirida pel matrimoni posteriorment 
a la cie Sant Joan Despí, creiem que l'any 1612, ja que pel novembre d'aquest 
any és consignat e l començament cie les obres, encarregades als mestres Joan 
Patau -que havia estat mestre cie cases oficial de la duquessa cie Cardona fins 
a l'any 1608- i al ja mencionat Joan Blai, germà del famós Pere Blai. També 
consta la intervenció a la torre d'un tal mestre Puig16. El matrimoni Dalmau 
deixà definitivament Barcelona per a instal.lar-se a aquesta propietat en 1618, 
un cop Josep Dalmau finalitzà la seva activitat al Reial Consell17. 

14. ACA, Monacals- Hisenda, 3801 . Donudu quefeu lo Senyor Micer.foseph Dalmau ... (relligat 
amb altres documents). 

15. ACA, Monacals-Hisenda, 1900. f. 104r.; i 3446, f. 51r. 
16. ACA. Monacals-Hisenda, 3444 i 3445 ff. 18--19 i 42. 
17. Sembla que els Dalmau tenien la seva casa a Barcelona justament al costat del convent 

de Sant Josep de la Rambla. per les al.lusions que es fon en alguns documents al pas de l',1igu:i 
provinent de la tèint del carrer del Carme. que es va fer arribar al convent gràcies a les diligències 
de Josep Dalmau, i que creuava "junto a la cocheria del Sr. M. Dalmau" i ·'fins arribar aont esta lo 
respiradero del Sr. Dr. Micer .Joseph Dalmau"; vegeu ACA 1900, Monacals- Hisenda. Llihre primer 
major del convent de Sant}useph. ff. 170--172; i ACA 1963, Sewm l/ihre de /u.fi111daciu y estat del 
Omuent de ReliRiosos Descc1/ços .. ., f. 49r. La prova definitiva la dóna Fr. Juan de S. José quan 
parla de la uniú matrimonial de .Josep i Lucrècia i afirma que "tomaron casa al lado deNuestro 
Convento", f. 315. 
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La proposta cie la nova fundació, però, no va ser ben acollida pel general 
dels carmelites descalços, Fr. .Josep cie Jesús Maria, que es trobava cie visita a 
la província l'any 1618. Davant d 'aquesta negativa, i tal com explica ja Martí i 
Bonet, el matrimoni oferí la propietat a la comunitat de caputxins de Santa 
Eulàlia a Sarrià, que es trobava molt a prop, encara que aquests també la 
refusaren per qüestions sentimentals. La fundació del convent de Gràcia, mal
grat l'enorme voluntat dels seus impulsors, no es portà a terme fins a l'any 
162518 i, malauradament, la senyora Dalmau no ho va poder presenciar. 

Efectivament, el 21 cie febrer de 1625 morí Lucrècia Dalmau. En el seu tes
tament, redactat el 26 de febrer de 161219, designava marmessors el seu 
espòs i el prior del convent de Sant Josep. Entre les disposicions del testa
ment, figura la de ser enterrada amb l'hàbit cie l'orde carmelità a "la sepultura 
al meu cos fahedora en la Isglesia del Convent cie St. Joseph dels pares 
Carmelitas descalços de la present Ciutat cie Barcelona en lo nostre vas ques 
te a fer en la capella maior de dita Isglesia"20_ Lucrècia deixava 3.000 ducats 
al seu marit, a més d'anomenar-lo usufructuari cie la resta dels seus béns, els 
quals, un cop mort Dalmau, havien de passar a la seva neboda Elena Prexana 
i Calbó, filla de la seva germana. Atorgava també al convent de Sant .Josep 
300 ducats de renda anual procedents de tres censals, a més de teles, casu
lles, ornaments i objectes litúrgics provinents cie les capelles privades que 
posse'ia el matrimoni a les seves propietats cie Sarrià i Sant Joan Despí. 

Un cop morta la seva esposa, Josep Dalmau va poder acomplir el seu 
desig de prendre els hàbits, gràcies a les ràpides dispenses atorgades pel 
Papa i pel rei Felip IV, i. al mateix temps, es va clonar via lliure al projecte de 
fundació del convent de Gràcia, legalitzat el 10 d'agost cie 162521. A partir 
d'aquest moment, va posar tots els seus mitjans perquè la construcció del nou 
convent avancés el més ràpidament possible; la primera mesura va ser deixar 

18. Vegeu J.M. Martí i Bonet <'l alt .. pp. 24-30. El procés de donaciú dels terrenys i la funda
c ió del nou conve nt de N' Sra. de Gr.kia. amb totes les dificultats que sorgiren perquè fos possi
ble. s(>n ja tractades en '1questa monografia. G. Beltran Larroya , pp. 594-';99, tr.1nsc riu els docu
ments que fan referència als pactes establerts i a l'acte de fundaci<i , 

19. NoTAIH SAl.VAIJOlt Cou .. Existeix una còpia no autentificada d'aquest testament :1 l'Arxiu de 
la Coron:1 d 'Ar:1gc\ Monacals-Hisenda, ms. 3801 (relligat amb altres documents). 

20. Tal com ho desitjava , Luc rècia Dal111:1u v:1 ser enterrada a la capella major de l'església de 
Sant Josep. encara que. uns anys més tard. e l seu cos fou traslbdat a la cripta quan es va haver 
d 'habilitar el lloc com a sepultura dels re ligiosos: ACA. Monaca ls- Hisend,1, 1963, f. 14v. 

21 . Les ordenacions successives a Dalmau d 'ordes me nors, sots-diaca , diaca i prevere, sún 
explicit:1des a J.M. Martí i llonet, pp. 20-21. Igualme nt ho sé>n les condic ions posades per a la 
creacié> del nou noviciat i les concòrdies amb la comunitat en termes econèimics. Dalmau es 
reservava e l dret '1 ser enterrat e n la capella major de la futura esglési:1: vegeti ACA. 

Mon:1c:ds-l·lisenc.la , 1963. f. l5r. 
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la seva residència a la propietat de Sarrià, "perque en la torra gastava molt", i 
acomiadar tots els seus criats, tret d'un patge, traslladant-se el 6 de novembre 
cie 1626 a la nova comunitat integrada per quatre religiosos, "perque en dit 
monastir los pares me cuinan y me donan recapte y yo gaste ab ells y en la 
obra totas las rendas que tinch. C. .. ) Volria tenir mes per darli mes a Ntre. Sr.". 
La torre de Sarrià fou venuda el 30 de desembre de 1628 a Jaume Corts, 
"ardiaca de Santa Maria"22. 

Els frares consideraren prioritari trobar l'aigua que havia d'abastir el con
vent, la qual cosa s'aconseguí el 9 de març de 1628, esdeveniment celebrat el 
mateix dia amb la col.locació de la primera pedra i el trasllat del Santíssim a 
l'església provisional de la torre que habitaven els religiosos. Les obres de 
construcció del convent, però, no començaren fins a 26 d'abril del mateix any, 
i el 20 de juny cie 1630 estaven prou avançades per a permetre el trasllat de la 
comunitat i del Santíssim al nou emplaçament. En aquestes obres figura la 
inte1venció de diversos mestres de cases, com mestre Cairo, mestre Roca, i els 
joves mestres Joan Batista, Francesc Amat i mestre Arnau23. La construcció del 
convent continuà després de la mort del fundador gràcies a les rendes amb 
les quals afavorí la comunitat. 

Fins ara hem centrat la nostra atenció en la protecció que Josep Dalmau 
desenvolupà envers l'orde de carmelites descalços a Barcelona, que és, sens 
dubte, la més ben documentada. Tanmateix, Dalmau afavorí altres ordes, 
encara que no amb la munificència desplegada amb els carmelites, sinó amb 
donacions més puntuals. Per començar, finançà diverses obres (entre les quals 
una cisterna) al convent de caputxins de Santa Eulàlia, portades a terme pel 
mestre Blai -hem de suposar novament que es refereix a Joan Blai- al voltant 
de l'any 1615, i que es poden explicar potser per la proximitat d'aquest con
vent amb la seva propietat de Sarrià i amb la voluntat, per tant, d 'afavorir els 
seus veïns més immediats. En el mateix sentit han de ser explicades la finan
ciació d'una creu l'any 1613, feta pel mestre Francesc Cabanyes, i els continus 
pagaments per l'abastiment de carn pel mateix convent, que arriben fins a 
l'any 1625 i que finalitzaren, sens dubte, a causa dels enfrontaments que 
Dalmau tingué amb aquesta comunitat per la qüestió de la fundació del con
vent de Gràcia 24. 

Sabem també que Josep Dalmau contribuí a la fundació d'un convent cie 
monges mínimes a la ciutat, encara que no d'una forma directa . .Juntament 
amb el mercader Pau Farrer, va ser nomenat marmessor del testament d'un 

22. ACA, Monacals-Hisenda, 3446, ff. 141-142 i f. 69v. 
23. ACA, Monacals-Hisenda, 3447, Llibre quint de M. .foseph Dalmau .. , ff. 7-60. 
24. ACA, Monacals--Hi~enda , 3445, f. 99v i f. H'iv, respectivament. 
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mestre de cases anomenat Roig25, el qual, pel que sembla, ja havia intentat 
en vida portar a terme la fundació d'un convent de religioses cartoixanes, 
oferint amb aquest fi les tretze cases que posseïa al carrer Tallers. Donat que 
Roig morí abans de veure realitzat el seu desig, deixà encarregats d'aquesta 
missió els seus marmessors. Dalmau s'ocupà personalment de demanar la 
llicència de fundació al pare general de l'orde cartoixà i de buscar les religio
ses que havien d 'integrar la primera comunitat. El 13 d'abril cie 1617, ell i Pau 
Farrer fe ien donació cie les tretze cases "ah sos patis y orts" a sor Eulàlia 
Xarquies i a la seva germana, les primeres religioses, que ja vivien en una de 
les cases cies cie gener de 1616. Justament per aquesta casa començaren les 
obres el 10 cie juny cie 1617, portades a terme pel mestre de cases Lluís 
Calmell i finançades per Josep Dalmau, tal com es desprèn dels repetits paga
ments a aquest mestre en concepte cie "la feina feta al monastir cie cartuxa
nas", registrats per Dalmau26. Malgrat l'avançat estat cie les obres, el projecte 
no s'arribà a realitzar a causa cie la mort cie les dues religioses fundadores, cie 
manera que la propietat tornà a mans dels marmessors. En aquest temps, les 
mínimes, que havien arribat a Barcelona l'any 1623 i s'havien instal.lat cie 
manera provisional primer al monestir de Valldonzella i després al carrer 
Hospital27, tingueren notícia del fet i, per mediació del bisbe Joan cie Sentís, 
demanaren a Dalmau la cessió del convent, acció que es verificà l'any 162828. 

La seva generositat arribà també al convent cie carmelites descalços de 
Sant Josep a Mataró; segons l'historiador de l'orde, Josep Dalmau va finançar 
un retaule destinat a l'església d 'aquest convent. Constatem, a més, les almoi
nes adreçades a aquesta comunitat, les quals a partir cie 1615 apareixen en 
e ls seus llibres de registre. Igualment, es va fer càrrec cie les despeses cie 
construcció de l'ermita de Sant Josep al desert cie Cardó, a la província cie 
Tarragona, que pujaren a 600 ducats. l, per últim, regalà al convent cie Sant 
Jeroni cie la Vall cl'Hebró un reliquiari d'argent, confeccionat per l'argenter 
Joaquim Ca mpana l'any 1619, destinat a conservar una carta cie Santa 
Teresa29. A més d 'aquestes donacions, tenim coneixement cie la seva inter
venció durant la segona etapa com a conseller, entre 1608 i 1609, en l'impuls 
donat a diverses obres fe tes a la ciutat, com són el bastiment d'una creu de 

25. ACA, Monacals- Hisenda, 3445, f. 134r. No consta la data de la mort ni de la redacció del 
testament. M. Carbonell , que d(ma notícia d 'aquesta donació, pp. 518-- 519, ide ntitlca el donant 
amb Bartomeu Hoig . 

26. La contractació de les obres porta data del 4 de maig de 1618. 
27. M. CAHllONEl.I., p. 517. 
28. FIL Jt lAN DE SAN Jos1\ f. 347. 
29. ACA, Monacals-Hisenda, 3446, f. 6r. 
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pedra destinada a l'entrada del Portal de Mar30, la construcció d'un nou edifici 
per a acollir la seu cie la taula cie canvi i l'acabament cie la casa de la Fleca31. 

Els últims anys de la seva vicia, vivint ja al convent de Nra. Sra. cie Gràcia 
amb altres religiosos, Josep Dalmau encara mantenia energies per a· redactar 
un llibre de caire devocional, amb lletanies i oracions, que conservaren durant 
anys e ls carmelites clescalços32. Per octubre de 1632 va caure malalt cl 'unes 
febres , i després de patir d'un estat greu durant tres mesos, va morir e l 5 cie 
gener de 1633. Seguint la seva voluntat, va ser enterrat amb l'hàbit dels des
calços a l'església provisional del convent, i fou el seu cos traslladat a l'esglé
sia definitiva l'any 168833. En el seu testament, redactat el 3 cie març cie 1631 , 
atorgava la seva última gràcia a la comunitat carmelitana, nomenant aquesta 
hereva universal dels seus béns , que es destinaren gairebé íntegrament a 
l'acabament del convent cie Gràcia. 

Confiem que la consulta d'altres fonts, sobretot pel que fa a la documenta
ció notarial -en relació a la qual ens manquen per estudiar una llarga llista cie 
referències-, aportarà noves dades sobre el tema i ajudarà a engrandir i esta
blir definitivament el camp d'actuació d 'una figura tan fascinant com la de 
Josep Dalmau . 

. 30. Document;ida per A. M. Pun:u.o i FrnHUi en b seva tes i doctoral inèdita. L ·arquitec;tura 
ei/li/ del Se!{ l e XVIJ a Barcelona, Barce lona J 993. pp. 5.39-541. Pel que sembla , Dalmau va ser 
acusat, juntament amb els ;iltres conse llers que havien delibe rar b construcció de la creu . d 'haver 
fet l'enc'trrec directan1ent al 1nest re Pere Blai. sense concurs previ. Posterionnent. v~1n ser absolts 

d.'aquesra acU.'><iciÍ> . 
3 J' FH . .fi 'AN lli' SA •'< Josi•. f . .'S46 . 
. 32. Anteriorment. Dalmau ja h;ivia intervingut en la confecció d 'una obra que commemorava 

les celebracions ponades a te rme a l\arcelona amb motiu de la beatificaci6 de Santa Teresa. 
Re/acüm de la solr!mnidad con que se ban celehrado en la ciudad de Barcelona /as/iestas a la 
hí!ati/i"u1cüm de la M.S. Taesa defes11s, publicat l'any J61'i . 

. 33. FH . .fi ·" ·" DE SAr< .Josi•. f. .)')3. 
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IA REIACIÓ D'ALFONS EL CAST AMB POBLET 
DURANT L'ABADIAT DE PERE DE MAÇANET 

Norbert Miracle i Figuerola 

Poblet havia nascut per iniciativa de Ramon Berenguer IV, que donà les 
terres de "l'hortus populeti" a l'abat de Fontfreda per tal que monjos del cister 
anessin a establir-s 'hi , i als quals, el comte va ajudar en llurs primeres neces
sitats1. 

Poblet era, doncs, en certa manera, una empresa de Ja casa de Barcelona 
que el successor de Ramon Berenguer IV, e l rei Alfons I e l Cast, va voler con
tinuar engrandint i protegint durant tot el seu regnat i, especialment, en els 
darrers anys, que coincideixen amb e l govern de l'abat Pere de Maçanet. 

Per bé que la història de Poblet ha estat estudiada de manera global i de 
forma excel.lent pel p . Agustí Altisent, historiador i monjo d 'aquest monestir, 
vo ldria presentar aquí, com a mostra, e l detall d 'un abadiat particular, e l de 
fra Pere de Maçanet , i concretament els contactes que el re i Alfons el Cast va 
tenir amb el cenobi durant els anys del seu abadiat. 

Pere de Maçanet va iniciar la seva actuació com abat a les da rreries de 
l'any 1190. El primer document en què apareix com a tal és la donació al 
monestir d'una roureda a Fulleda, feta pels esposos Ermengol i Catalana, amb 
data de 24 de desembre del 11902. 

Tot i que coneixem el cognom de l'abat Pere, i que Finestres dóna una 
relació de personatges H.lustres de la nissaga de ls Maçanet3, no tenim cap 
indici per afiliar l'abat a cap família coneguda. El seu cognom tant po t indicar 
un llinatge com simplement la procedència geogràfica seva o dels seus pares. 

La fi del càrrec de Pere de Maçanet podem fixar-la a la primavera del 
1196. El darre r document on hi és mencionat porta data del 27 de març 
d 'aquell any4 i, a pa1tir de llavors, els documents no esmenten m 'es l'abat, 
fins que hi figura el no u abat, Arnau Amalric. 

Durant l'abadiat de Pere de Maçanet el rei Alfons el Cast va fer diverses 
donacions al cenobi. Les primeres van ser dos molins, l'un a Picamoixons i 
l'altre a Montblanc. El molí e ra un complement molt bo en una explotació 
agrícola de les dimensions de Poblet i, sembla evident, que l'ampliació del 
domini te rritorial amb el consegüent augment cie te rres dedicades a les plan-

l . A. ALTISENT, Histririt1 de Poblet. Poblet 1974, 25-28. 
2. AHN, 2050, 7; Cl'M, fol 37r. ; Cl'T, 83--84, doc. 144. 
3. Finestres. J. Histon·a del Real Monusterio de Poblet. Cervera- Tarragona 1753- 1765. 
4. AHN, 2065, 6. 
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tacions de cereals, que produeix en aquells anys, feien encara més necessària 
la possessió de molins per a moldre aquests productes. 

Ambdós molins són hidràulics i es troben a la ribera del Francolí, en una 
zona propera a Poblet. 

El primer dels documents de donació\ datat al juliol del 1191, i atorgat a 
Poblet mateix, és una cessió al monestir, per part del rei, de tots els drets que 
ell tenia sobre el molí situat al casal dit Llorac, 'sota mateix del camí que anava 
de Montblanc a Tarragona, al costat de l'hort de Ramon Bordell, el qual pos
seïa el molí en nom del rei. 

Ramon Bordell era batlle reial de Montblanc i Sarral al 1188. Era fill de 
Guillem Pere Bordell de Montblanc i, tant ell com la seva muller, signen en 
alguns documents locals entre 1180i 12046. 

En el segon document7, datat al novembre del 1192, el rei Alfons, en remei 
de la seva ànima i de la dels seus predecessors, igual que a l'anterior docu
ment, dóna perpètuament al monestir un molí a Picamoixons amb totes les 
seves pertinences perquè la comunitat el tingui "in sana pace et perfecta" sen
se cap tipus d'impediment o destorb. A més, hi afegeix una clàusula per la 
qual, si hom posa algun entrebanc al monestir per la possessió d'aquest molí, 
el rei l'amenaça amb la seva ira i amb una multa de 500 morabetins, una 
quantitat força considerable. . 

Aquest segon document de donació . està redactat a Lleida i, tant l'un com 
l'altre, està signat, a més del rei Alfons, pel seu fill l'infant Pere i per altres 
cavallers, d'entre els quals podem destacar Guillem de la Granada, qui, pocs 
anys després, el 20 d'agost del 1194 fa testament8, en el qual demana ser 
enterrat a Poblet i fa donació al monestir del seu senyoriu a Foix i Avinyonet 
del Penedès. 

El darrer dia del mes de juliol del 1194, trobant-se de nou el rei Alfons a 
Poblet ratifica, a l'abat Pere i a la comunitat, la possessió d'un home de 
Montblanc anomenat Donat i la seva esposa Astruga, juntament amb la seva 
casa i béns mobles i immobles9. Poblet els tindrà, a ells i als seus successors 
en la propietat, francs, lliures i immunitzats per sempre de prestar les obliga
cions normals dels vassalls envers el seu senyor, que s'especifiquen en: host, 
cavalcada, quèstia, lleuda, peatge, cens i qualsevol altre "usatico" o servei veï
nal. 

5. AHN, 2051 , 7; CPM, fol. 13v. ; CPT, 150, doc. 248. 
6. T110MAS N. B1ssoN, l·lçcal Accounts <!f Catakmia under the ear!y Count- Kings (1151- 1213). 

Berkeley-Los Angeles-Lo ndon, 274-276. 
7. AHN, 2053, 14 i 15; CPM, fol. 13v. i 14r.; CPT, 149-150, doc. 247. 
8. AHN, 2058, l. 
9. AHN, 2057, 15, 16 i 17. 
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Aquest matrimoni montblanquí ha estat estudiat amb detall per AltisentlO. 
Astruga era una conversa jueva originària de l'Espluga que, junt amb el seu 
marit Donat, s'havia ofert al monestir de Poblet amh llurs béns l'any 1186. 
Quan morí Astruga, al voltant del 1200, Donat es féu monjo, i els seus béns 
de Montblanc passaren a ser propietat de Poblet. 

El document del 1194 deu respondre segurament a la petició feta per 
l'abat i la comunitat per tal que el rei sancionés amb el seu nom i signe 
aquesta possessió del monestir, i més tenint present que Montblanc era vila 
reial. 

A l'abril del 1195, el rei Alfons fa donació a Poblet de l'estany de la 
Pineda, al costat de Salou 11 . Es tracta d'un fet que podia tenir la seva 
importància en relació amb l'alimentació dels monjos, tenint present l'abs
tinència perpètua de carn que regia en els estatuts cistercencs. 

L'estany de la Pineda no era l'únic lloc on poder aconseguir peix, ja que la 
comunitat pobletana tenia també dret de pesca a Empúries12. 

El peix es conservava en sal, un producte que el monestir utilitzava amb 
relativa abundància gràcies a les donacions fetes en anys anteriors pels 
Cardona13. 

El mes de març del 1193, el rei Alfons fa donació a Poblet d'un quintar i 
mig de cera sobre les rendes que rebia de Tortosa, per tal que hi hagués 
perpètuament una candela davant l'altar de Sta. Maria14. Mana al seu batlle 
que, perquè es compleixin les seves disposicions, s'entregui el quintar i mig 
de cera als monjos anyalment, el dia de la festa de St. Nicolau. Disposa també 
els habituals anatemes i amenaces per als qui infringeixin la seva ordre, als 
quals hi afegeix una sanció de 1.000 s.ous. 

A l'octubre de l'any següent trobem un document semblant15, en què el 
rei Alfons constitueix una candela perpètua a Poblet per tal que il.lumini dia i 
nit, i, per aquest motiu, dóna unquintar i mig de cera de les seves rendes 
sobre un hort i una vinya a Tortosa, al lloc dit Pampi. El lliurament de la cera 
s'ha d'efectuar anualment el dia de St. Andreu. 

Finestres interpreta aquesta nova donació com un augment de la quantitat 
de cera destinada al monestir16, però possiblement, els clos documents fan 

10. A. ALTISENT, Notícies socials i ewnr!miques de Montblanc:, la Guàrdia deli· Prats i la Riba 
pels uoltants del 1200, en els documents de Poblet. Granollers- Barcelona 1967, 58-61. 

11. AHN, 2059, 17; CPM, fol.14 r.; CPT, 157- 158, doc. 261. 
12. A. ALTISENT, Història de Poblet. Poblet 1974, 82. 
13. A. ALTISENT, t:/ monasterio de Poblet duran te el abadiato de r~'teban I/ ( 11Rl-11R6). (Tesi 

de Ilicenciaturn) Universitat de Barcelona 1965, 124. 
14. AHN, 2052,9; CPM, fol. llr. ; CPT, 16, doc. 35. 
15. AHN, 2058,9; CPM, fol. llr.; CPT, 16, doc. 36. 
16. J. FINESTHlè~, Historia del Real Montl,terio de Poblet. Cervera- Tarragona 175}-1765. 
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referència a Ja mateixa candela i el segon és una confirmació del primer, tot 
aprofitant l'estança del rei a Poblet. 

Allò que més posa de manifest l'impacte espiritual del monestir sobre la 
gent, exceptuant la "familiaritas", és l'elecció de sepultura a l'interior dels seus 
murs. La família reial també va participar d 'aquest interès. L'infant Pere, per 
exemple, el desembre del 1190, trobant-se a Poblet, elegeix sepultura al 
monestirl 7. Uns anys abans, el seu pare ja havia dictat una disposició sem
blant. Es tractava, però, d 'unes eleccions condicionades a la conquesta del 
te rritori valencià ja que, tant l'un com l'altre, deixen establert que, en cas que 
això es produeixi, volen que s'aixequi un monestir a la Cepol.la (que després 
serà Puig de Sta. Maria) i se'ls pugui soterrar allí. 

L'exemple de la família reial degué influir en Ja resta de senyors de la zona 
que, ben aviat, demanaren ésser enterrats al monestir. 

El document de l' infant Pere és signat e n presència cie l'a rquebisbe 
Berenguer de Vilademuls i po11a les signatures del rei Alfons, l'infant, i els 
no bles Aital d'Alagó, Guillem cie la Granada, Llop de Daroca i Miquel Llusià, i 
e l redacta Guillem de Corró, escrivà de l'infant Pere. 

Al desembre del 1194, el rei Alfons dicta a Perpinyà el seu testamentIH. 
Algunes disposicions del qual te nen molt a veure amb el monestir cie la 
Conca de Barberà. 

En primer lloc és impo1tant destacar el nomenament cie marmessors que 
havien de fer complir les disposicions testamentàries i que, conseqüentment, 
havien de ser cie plena confiança del testador. 

El rei Alfons elegeix l'arquebisbe cie Tarragona, Ramo n de Castellterçol, e ls 
bisbes Gombau de Camporrells de Lle ida i Ricard d 'Osca, i també l'abat Pere 
de Maçanet. 

El punt d'aquest testament que a nosaltres més ens interessa el constitueix 
la decisió reial cie fer-se enterrar al monestir. Sohrequés19 ha assenyalat que 
aquest fet suposa e l trencament cie la tradició d 'enterrament dels mo narques 
aragonesos d 'ésser enterrats a St. Joan de la Penya, i dels comtes catalans cie 
reposar al monestir de Ripoll. La determinació del rei significa un desplaça
ment del centre d 'atracció del seu re ialme eles de la Catalunya Vella o l'Alt 
Aragó cap a la Catalunya Nova, una zona amb una repoblació incipient i amb 
un monestir que e l rei Alfons veia edificar i que es mostrava estretament lligat 
a la seva obra repobladora. 

Com a darrera prova d 'amistat re ial, Alfons fa unes donacions a Poble t 
que, significativament, són les que figuren en primer lloc de tota la llarga llista 

17. Cl'M, fol. l l v. : Cl'T, 12. doc. 30. 
18. AHN, 2058, 15 i 16; Cl'M . ful. 19r.- 2lr. 
19 . .J . Scm1o·:Q1 t s, r.ïs reis cula/ans enterrats a Puh/et. l'o h let 1 98~. J O. 
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ci e llegats a mo nestirs, esglésies i pa rticubrs. Les donacions a Poblet consiste i
xen e n e l do mini e n franc alo u d 'unes terres a Vivero l i la possessió cl 'una 
vinya que e l re i tenia a Palome ra , prop cie Lleida. A mès e l re i Alfo ns fa uns 
ll egats ci e consicle rah le import:lncia simbòlica que palesa l'estim:i del mo narca 
pe r Po blet. Es tracta cie la corona re ia l i cie la donació del seu fill , l'infa nt 
Ferran , perquè esdevingui monjo , seguint un costum cie l'època que pe rmeti a 
la do nació cl 'infants20. 

La professió cie Fe rran va tenir lloc l'any 1201 , i a la cerimònia hi assistí la 
reina vídua Sança que necessità un permís exprés del Capíto l Gene ral pe r tal 
de pode r- hi ser p resent21. 

Q uan e l re i morí, e l 25 d 'abril cle l 1196 a Perpinyà, e l seu cos fou traslb
dat a Poblet, on segurament no el rebé l'abat Pe re , ja que per aque lles dates 
o ja havia mo rt o huvia de ixa t e l c:'i rrec. 

A. lii li Alfons el Güsf1 Poble t ntêltjUifl:! ÍJ:t Utiu nova tolllfü!fls ió. A m és de se r un 
mtJfl !;!stif, rn1m 1fl itn t ~forntit'l, f1'1:;< hü ll i vi~ t1 U'istiamt 1 i Ufl s!;! ttymiu, a tJWt!i' 
~ht l t?s l'H:fr~s fm1 rnm!J@ fJilflt1:;<é f~in l ti1:;<hi r~ i s taWlüflB=nrn~Bfl t?stJs, 

20. A . Al.'l'ISl!N'I' , Hlstc)ria dePohlet. l'ohlt:t 1974 , H2 . 
21. .J. F1N!iS'\'Hl'S , Historia del Real Mo nasterlu de Puhlet. Cervera- Tarragona 1753-1765. 
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UN DOCUMENT DE 1599 
REFERENT A lA SECUIARITZACIÓ 

DE lA CANÒNICA REGUIAR DE SANTA MARIA DE SOLSONA 

Manuel Riu 

Presentació 

Fa mes de vint anys, en ordenar les restes de l'arxiu de la basílica de Santa 
Maria del Mar, de Barcelona, amb mossèn Joan Pintó, vàrem localitzar un 
document de procedència incerta que es refereix a la secularització de la 
canònica regular augustiniana de Santa Maria de Solsona i a la solució arbitra
da per als canonges regulars afectats que els equiparava als nous canonges 
seculars del capítol catedralici. 

A mig juliol de 1936, l'arxiu cie la basílica barcelonina fou cremat amb el 
temple, després d'un saqueig despietat, i les restes cie pergamins i papers 
foren ruixats, per a apagar ei foc, amb l'aigua cie les mànegues dels bombers, 
romanent durant mesos esçampats per terra, fins que pel gener de 1939 foren 
arreplegats, guardats en sacs i dipositats provisionalment al Passadís del Pont, 
avui ja inexistent, ho i esperant que poguessin ésser reordenats. Aquells 
documents han passat a formar una sèrie col·locada en unes callaixeres cons
truïdes durant el rectorat de mossèn Josep Cucurull i anomenada dels "perga
mins cremats", al nou arxiu de la basílica que hom començà d'ordenar en els 
anys seixanta. Però és ben evident que el document que ara presentem no 
mostra cap vestigi de foc , ni tampoc d'aigua. Cal creure, doncs , que no era 
pas a l'arxiu quan es produí la destrossa esmentada. 

Hom pot pensar, ben al contrari, que el document que presentem formava 
patt d 'un lot de pergamins i papers que, segurament per error, en els anys 
quaranta es retornà a l'arxiu cie Santa Maria del Mar, del qual no prodecia. De 
fet hauria d'haver anat destinat a la col·legiata de Santa Anna -l'arxiu de la 
qual resta reintegrat a l'Arxiu Diocesà cie Barcelona- i, per això, en classificar 
nosaltres aquelles peces, els assignàrem "pietosament" les sigles S.A., creant 
una sèrie independent. 

El singular document és una lletra executòria del pronotari apostòlic 
Marcello Lantes, en la qual, l'onze de desembre de 1599, transcriu la butlla 
dirigida pel papa Climent VIII , el dotze d 'octubre del mateix any, als canon
ges de Santa Maria cie Solsona, on els recorda que, un cop suprimides les 
canòniques regulars augustinianes de Catalunya a petició del rei Felip II, i 
reduïts els seus membres a l'estat secular, s'establí que els canonges que, a 
judici de l'arquebisbe cie Tarragona, del bisbe d'Urgell i del nunci apostòlic 
(els tres comissionats pontificis), fossin considerats dignes, poguessin gaudir, 
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mentre visquessin, de les rendes que tenien. 
En e l cas de Solsona , convertit l'antic monestir en església catedra l, 

s'acordà erigir quatre dignitats i dotze canongies, i com sigui que hi havia 
abans deu canonges porcioners, reduïts a set després, estableix que, per tal 
d'evitar discussions entre els canonges vells i els nous , els sis canonges regu
lars que hi queden, encara, la resta de la seva vida puguin fruir de sis canon
gies de les dotze fundades de nou, sempre que no inquietin e ls nous canon
ges seculars i compleixin les seves obligacions d 'assistir al cor, als oficis i a les 
processons. 

En execució d'aquesta resolució, l'arquebisbe, el bisbe i el nunci esmentats 
assignaren 5.000 ducats d 'or de Cambra per a la dotació de les canongies 
afectades i, en cas de no acceptar-ho els sis canonges afectats , e l protonotari, 
l'onze de desembre del mateix 1599, els cita a la cúria romana en el termini 
de seiXatità Elies per à t::!~ptlsaf l~s st::!v~s al·legaEltJfi!i , 

(;), l:Ju¡JlifüH ¡Jé!f Ell Il1füléHifif, Af~hl €1@ §Elfttfi MElfia €1@! MEil'¡ fül!'êê lOfül: 
Qrnitlêm tlê frn!i füll!i €1€! virnla fitfü 1 rnlli~Ei€lêli i !:'l!iêfifê!i pêf atril1€1uê!i êí1fê!i1 

amh llêfffi êaflêêllêrnliêa mflm1cln1 timn sèplí1 l ilft mifjnm1 cl@ mmrn lífliês pêr 
phrntt 1.tt clnmmt plttflt11 hlttflêtt (~~ x 15 emJ Sismm1rn uet1.ml: S.A. = 16 = 010. 

Mtm:t!lltts .lantt!.~, p1'tJttmotartu.~ t.tpo.~tolicus/1 stmcttsstmt domtnt nostrt 
Papae, elusqttt! cmnttrttrtl tlt! CtuYtte t!arum Cttmert!/2 Apostoltcae gem1rttfü· 
auditor, Romttnaque Curtttt.1 tut/e>.· ordl1tt1·13 riu.~ st!nt(!ntittrwn qttoqtw et c:en= 
wrttrum In eadem Romana Curta et t!Xtrtl/4 emn latarwn tu: litt!rarum aposto
llc:ttrttm quarumcttnqtw ttniversetlls/5 et meru.1· executor tth eodem Sttnc:tlsstmo 
Domino Nostro Papa spectallter depu./G ltttus. 

Universts et stngttlis domtnts ahhatthus, prtorlhus, pré!positt.~17, dé!cants, 
m·c:hidfaconls, .~cholasttct.~. cantorlhtts, thé!.~ttttrariis, sacristis/8, tam 
Cathetlraltum quam Colligtatarwn canMtlcis, parrochtaltumque (!Cc/esfa 
rum/9 roctorlhus, plenahts, vtceplemthl.~, c:apellanis, curatls et non ettratis coe
/1 O torisque proshitarls, e/ericis et tahé!lllonihus quthuscumque tlliqtte vel filis 
ad quam /11 vel ad quos presentes nostrae lltercte pervenerlnt, salutem in. 
Domino et nostris httitmnodt imo ut-112 1'ittS Apo.~tolicisjïrmiter ohedirl man
datis. 

Noveritis nuperfulsse/13 caram nobis pro parte et ad instantiam RR. DD. 
Cosmi Rohego,114 Bartholomei Altell, Stephani de Castelvi, Francisci Codol, 
Antonii Be-11.5 neit, Rctphaelis Colomae, omniumque cano11icorum regulctrium 
ordi-/16 nis Sancti Augttstini, administratorttm attctoritate apostolica ad 
cano-117 nicatus et praehendas secularis ecclesiae cathedra/is Ce/sonen.sis 
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deputa-118 torum praelihatorum presenta/as literas apostolicas in forma 
Brevis ut moris/19 est expeditas suh Datis Tusculi, die vigesima pl'ima octohris 
anni millesimi quingentesími nonagesimi noni, tenoris sequentis vídelicet:/ 20 

Clemens papa VIII, ad futuram rei memoriam, 121 Regis pac{fici disposi
tione in excelsum Apostolicae Dignítatis fastigium/ 22 euecti inter personas 
quaslihet praesertim ecclesiastícas tam seculares quam/23 regulares pacis 
amoenitatem vigere summis desiderantes affectihus/24 ea quae per Nos statua 
et ordinata fuerunt ex quorum duhia inter-125 pretatíone tranquillitatis et 
quietis f![fectus turhari possit nostra decla-126 rationis ministerio dilucidamus 
et alias desuper disponamus prout/27 in Domino conspicimus saluhríter expe
dire. 

Sane alias per nos ac-/28 cepto t¡uod canonici regulares ordinis Sancti 
Augustini commorantes/29 11 (fol.lv) in monastel'iis, prioratihus, ecclesiis et 
aliis dicti Ordinis regularihus !ocis consistentihus intra limitis Principatus 
Cataloniae/2 ac Comitatus Ceritaniae et Rossilionis ah eorum regulari ohser
vantia/3 non parum recesserant. 

Nos ad supplicationem clarae memoriae/4 Philippi Secundi Hispàniarum 
Regis Catholici, ordinem prf!fatum/5 illiusque monasteria, ecclesias, ahhatias, 
prioratus canonicales porti-16 on (es et) toca, q/ficia claustralia et alia necnon 
henea existentia ac in eis/8 omnem statum et essentiam regulares, Aposto/ica 
auctoritate per/9 quasdam nostras suh plumho c01¡/èctas líteras perpetuo sup
pressimus et/ 10 extinximus illaque omnia ad statum secularem reduximus 
nec-/ 11 non eorundem monasteriomm, prioratorum, ecclesiarum, et regula
rium/ 12 locorum, ahhates, priores, canonicos caeterasque personas eiusdem 
ordi-113 nis regulares eorum dignitatihus, q[ficiis, cano11icatihus, porti-/ 14 
onihus et !ocis aliisque denique henf!(iciis regularihus quae tunc obtine-115 
bant eadem auctorítate priuavimus ac priva tos jòre decreuimus, sed dein-116 
de cum non fuisset intentio nostra si aliqui relígiosi presenti ordinis ho-117 
nae vitae ac spectatae religionis reperírentur quod ipsi culpa/18 aliorum suis 
dignitatihus, honorihus et henf!ficiis sic indistincti pro-119 vatí remanerent . 

Nos venerahilihusfratrihus nostris archiepiscopo Tar-/20 raconensis et epis
copo Urgellensi nec11on dilecta filio nostra et Sedis Apostolícae in Regnis/21 
Hispaniarum Nuncio commoranti per alias nostras in .forma Brevis c01~firma
/22 tas literas dedimus in masiratis (?) ut postquam alteri eorum constitisset 
quos-123 cunque ex dictis ca11011icis regulan:hus qui in nw11asteriis, ecclesiis, 
prio-124 ratibus et !ocis regularibus sic suppressis et ad secularitatem reduc
/25 lis prq/èssionem emiserant vitae ac morum honesta/e alíisque vír-126 
tutum donis ita commendarí ut il/orum ratío arbítrío eorumdem /27 archie
piscopi ac episcopi ac mmcii iudicum seu alicuius/28 eorwn hahen: posset eos
demque alios priora/us, preposituras/29, dignitates, canonicales partiones et 
/oca aliaque henf!/lcia expredictís/3011 (/'ol.2r) p1-edictis (sic) sic suppressis et 
extinctis legitime posside1-e titulo/ l tunc tales in spiritualihus et temporalihus 
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omnium et/2 quorumcunque honorum, reddituum, jurium et prouenlttum/3 
ad singulos prioratus, preposituras, dignitates, canonicatos/4, partiones et Joca 
aliaque henf:!ficia ad secularitatem reducta/5 spectantium quos et quae unus
quisque ipsorum ante suppressio-16 nem et extinctionem neqnon reductionem 
bans ohtinuis-17 set ad cuiuslihet eorum vitam administra/ores ita quod, inte-
18 rim vita eorum durante, fructus, redditus, prouentus, jura, oh-19 ventiones 
et emolumenta huiusmodi percipere et recipere et leuare necnon/ 10 in suos 
usus et utilitatem convertere lihere et licite valerent,/11 auctoritate nostra 
deputarent, successiue antequam ultime dictae literae/12 executioni deman
datae essent. 

Nos ad supplicationem eiudem/ 13 Philippi Regis tunc oppidum 
Celsonensium, Urgellensis diocesis, in dicto/ 14 Principatu Cataloniae existers 
in civitatem Celsonensem ac monasterium Celsonesem olim dicti Ordinis per 
suppressionem et extinctio-/ 16 nem burgi ad secularitatem reductum in 
Cathedra/em ecclesiam/17 Celsonensem ac in ea quatuor dignitates necnon 
duodecim canonica-118 tus et prehendas totidern pro totidem dignitatihus et 
canonicis/19 per alias etiam nostras literas suh plumho con:fèctas auctoritate 
predicta/20 etiam perpetuo ereximus et instituimus ac pro canonicatum/21 et 
praehendarum pr(!/atarum dote Mensa Capitulari eiusdem/22 Ecclesiae 
Cathedra/is omnia et singula in eodem Monasterio/23 oliin existentia !oca 
canonicales partiones necnon ojficia claus-/24 tralia aliaque hen(!/icia eccle
siastica per suppressionem et extinc/25 tionem necnon reductionem huiusmodi 
vacantia eadem/26 auctoritate pariter perpetuo univimus, annexuimus et in
/27 c01poravimus prout in singulis !iteris praefatis plenius con-128 tinetur. 
Cum autem sicut accepimus postmodum dictus Archi-/ 29 episcopus 
Tarraconensis cum in prefatis /iteris erectionis ecclesiae/30 11 (/ol.2v.) 
Celsonensis ac illius dignitatum, necnon canonicatuum et/ l prehendarum 
non fuisset secundo dictis !iteris derogatum comissionis/2 et mandati sihi per 
secundo dictas literas factorum vigore et in il-13 larum exequutionem decem 
canonicos regulares qui in dicto monasterio/4 Celsonense ante suppressionem 
et extinctionem et reductionem predictas/5 hahitum susciperant et prq/èssio
nem emisserant regulares necnon/6 ihi qflícia ac foca seu canonicales partio
nes canonice ohtinehant/ 7 in Administratores eorum vita durante in ,\piritua
lihus et tem-18 poralihus omnium et quorumcunque honorum, reddituum et 
jurium/9 eorumdem q/ficiorum ac locorum et canonicalium portionunz quae 
an-110 te suppresionem et extinctionem ac reductionem huiusmodi ohtinue
rant/11 aposto/ica auctoritate constituerit et deputaverit. 

Nihilominus/ 12 quia a nonnullo in duhium 1·euocari possit an predicti 
administratores/ 13 in ipsa ecclesia Celsonensis quorum de presenti septem 
dumtaxat in/ 14 humanis degunt censeantur deputati administratores inspiri
tua-115 lihus et temporalihus honorum, reddituum et jurium ad canonica
tus/ 16 et prehendas saeculares in Ecclesia Cathedra/i huiusmodi erecta,,· et 
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e:x/17 unione et annexione huiusmodi spectantias et pertinentias et tanquam 
tales admi-118 nistradores insimul cum caeteris canonicis saecularihus in 
titu-119 fum canonicatus et praehendas ipsius ecclesiae obtinentihus in/20 
choro et capitulo dictae ecclesiae Celsonensis iuxta eorum anti-/21quitatem 
stare, sedere, incedere, et procedere necno de distrihutio-122 nihus quotidianis 
et illarum augmento ex beneficiorum eccle-123 siasticorum saecularium 
Mensae predtctaefacta unione proueniente/24 participare deheant. 

Nos attendentes nostram semper intentionem/25 fuisse ut ordinis praefati 
religiosi honae et spectatae vitae ex predictis/26 suppressione, extintione, 
reductione et priuatione nulla oh cul-127 pam aliorum in honorihus et emolu
mentis sustineant detrimenta/28 et quod si piis censerentur duntaxat deputati 
administratores fruc-129 tuum et redditum non autem jurium, honorum et 
preeminentiarum/3 0 11 ({ol.3r.J ad canonicatus et praehendas dictae erectae 
ecclesiae spectan-11 tium id nedum dispositioni nostrae in secundo dictis lite
ris/2 praescriptae repugnaret sed etiam menti nostrae integre sati~fac/3 tum 
minime foret ac tites controversiae et discordie desuper/4 orirentur, ideo litium 
materiam et occasionem amputare cupien/5 tes necnon honorí religiosorum 
praedictorum quietique et servitio predictae Eccle-16 sie consulere valentes ac 
constitutiones et deputationes in adminis-17 tratores huiusmodi apostolica 
auctoritate tenore presentium confirmantes et/8 approhantes necnon singula
rum literarum prf!fatarum ac deputat1! -onis huiusmodi tenorís ac datis cum 
inde seguntis presentihus pro expres-/ l O sis hahentes. 

Motu proprio et ex certa scientia ac de Apostolicae potesta-/ 11 tis plenitudi
ne tenore presentium daclaramus nostrae semper inten-112 tionisfuisse et esse 
ut prf!fati canonici regulares in dicta ecclesia/13 Celsonense pdministratores 
per archiepiscopum pn!f"atum deputati/14 censeantur ac sint et esse deheant 
deputatí in administratores/ 15 in spiritualihus et temporalibus tam reddi
tuum, fructuum et/16 emolumentorum quam jurium et preeminentiarum ad 
canonicatus/ 17 et prehendas saeculares dictae Cathedralís Ecclesiae huiusmo
di spectantium quo-/ 18 modocunque. !ta quod ipsi remanentes septem cano
nici regulares eorum/19 vita durante una cum aliis canonicis saecularíhus in 
predicta Ecclesia Celsonense, canonicatus et prehendas in titulum ohtínenti
hus numerum/20 duodenaríum in predicta erectione prescriptum constituant 
necnom cum/21 eisdem canonicis saecularihus aliisque personis capitularihus 
iuxta ipsorum/22 administratorum antiquitatem tam in choro et capitulo/23 
et processionihus quam aliis actihus capitularíhus puhlicis et privatis/24 inter
venire necnon stare, sedere et incedere vocemque in capi-/25 tulo stallumque 
et locum in choro hahere, necnon de omnihus ac/26 quihuscunque unionihus 
per nos Mensae Capitulari factis ac juríhus/27, honoríhus, preeminentiis, 
antelationihus, indultis et gratiis ac distríhu-128 tionihus quotidianis illarum
que augmento et aliis fructihus quihuscunque/29 11 ({ol. 3v) et emolumentis 
predictis quihus alii canonici saeculares ratione suo-11 rum canonicatuum et 
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prehe11damm ihi quomodolihet ut1mt11r/2, potiuntur, .fi·uuntur et gaudent, 
11ecno1i uti, poteri, .fi1ti et gaudere/3 poss1111t et potenmt quomodolihet in .futu~ 
nun similiter et ahsque ulla/4 dif/ere11fia perinde ac si veri canonici saeculares 
canonicatus/5 et praehendas in titulum ohtinentes existerent uti, .fruí, pote-16 
re et gaudere lihere et licite valecmt et deheant. 

Praeterea/7 fitem et causam seu lites et causas, si quae .forscm praemisso
rum/8 occasione caram quihusuis iudicihus mote.fitenmt etpendent/9 ad pre
sens in statu et terminis in quilms reperiuntur ad Nos/ JO et Sedem Apostolicam 
hamm sen:e-tenore eanundem presentium auo-111 camus illasque cassamus, 
et an11ullamus perpetuumque silentium in/ 12 et super praemissis imponimus, 
ipsosque canonicos 1-el{tt!ares super prae-113 missis per !oci ordinai·ium ac alios 
canonicos saeculares vel alios quos-114 cunque quavis auctoritate quomodoli
het molestari, inquietari, impediri/ 15 uel perturhari 11011 passe necnon presen
tes etiam ex eo quod predictae Ecclesiae/ 16 Celsonensi canonici seculai·es et 
alii quomodolihet in eisdem premissis/ 17 illteresse hahentes vel putantes ad boc 
vocati et causa vel cause/ 18 propter quam seu quas praemissa emanarint 
etiam coram !oci or-119 dinario quam tanquam a Sede Aposto!ica delegato aut 
alias quomodolihet/20 veri/icate seu iust[/lcate 11011 .fiterint vel ex quavis alia 
cau-121 sa de suhreptionis vel obreptionis aut mtl!itatis vitio seu inten-122 tio
nis nostrae aut quopiam alio de.fectu 11otari, impug11ari nul-123 lo unquam 
tempor-e passe sed illas semprer validas et ejficaces ex-124 istere ac for-e suosque 
plenarios et integros ej/ectus so1·tiri et ohtinere/ 25 

Ac ita per quoscu11que iudices et commissarios etiam dicti/26 Pa/atii 
Apostolici necnon ge11eralenz Curiae Canzerae Apostolicae/27 causamm audi
tores ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardillales et/28 de Latere legatos s11hlata 
eis et eorum cuilihet q u avis aliter/29 iudicandi et inte1preta12di facultate et 
auctoritate 11hiq1te locorum/ 10 /l (Fot. 4rJ iudicari, d!f/i11iri et i1lte1pretari 
dehere ac irrit11m et i11a11el l decerllimus quicquid seczts super his a quoquam 
qua uis auctorilate/2 scienter vel igllorcmter co11tigerit attemtari. 

No11 ohsta11tihus/3 suppressiolle et e.>.:tinctione ac reductione et i11hihitiolli
h11s et/4 perdictos Sacri Palatii Apostolici causarum A11dit01-es .forsa11/ 5 ema-
1u111tis et al/is premissis ac si opus sit rep,ula 1zostra de 11011 tol-16 lendo iure 
quesito ac aliis co11stitutio11ilms et ordi11atirmihu.,J7 apostolicis ac Ecclesiae 
Celsonensis 11ecnon ordinis hu iusmodi juramento/S, cor~/'irmatione, supplica 
vel quavisjlrmitate alia rohoratis,19 statutis et consuetudi11ihus, privilegii,,· qtto
que indultis et !iteris apostolicis/10 etimn eisdem ecclesiae et ordine. Necnon 
ipsius ecclesiae Presuli/ 11, capitulo el cmzo11icis secularihus ac r-egztlarihus ac 
aliis su-112 periorihus et per:m1lis suh quihusc1mque tenorihus et.fòrmis ac/13 
c11111 quihusuis clausulis ac etiam derogator·iarum derogato-114 riis iniitanti
husque et aliis deu-etis in ge11ere uel in .\pecie etiam/ 15 Motu et scientia parihus 
ac aliis in co11trarium quomodolihet/ 16 concessis, COl!f'irmatis et imwuatis 
quihus omnihus etiamsi/17 de illis eommque fotis tenorihus specialis spec!/ica 
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expressa/18 et individua non autem per clausulas generales idem importan-
119 tes mentio hahenda vel aliqua exquisita .forma ad hoc servanda/20 foret 
illorum tenoris ac si de verho ad verhum praesentihus inse-/21 rerentur pro 
st!f/icienter expressis hahentes i/lis a!ias in suo ro-/22 boro permansuris latissi
me hac vice ~pecialíter et expresse dero-123 gamus ceterisque contraríis quí
huscunque. 

Datum Tusculi suh annu-124 lo Piscatoris, die XXI Octohris MDXCIX, 
Pont{/icatus nos-125 tri anno Octavo. M. Vestrius Barhianus. Luco- Annuli 
Pis/26 catoris. 

Pro quarumquidem praeinsertarum literarum/27 apostolicarumfacilíori et 
tutiori hahenda executione, Nos pro/28 parte dictorum Administratorum de 
opportu1zojuris remedio re/29 quisiti 

Discretioni vestrae seu cuuiuslihet vestrum tenere presentium/30 11 (fol.4 
vQJ committimus et in virtute sanctae ohedientiae distincte percipiendo man
da-11 mus quatenus statim visis presentihus et postquam presentium vigore 
jiteritis/2 requisiti seu alter vestrum jiterif requisit us, praeinsertas líteras apos
tolicas/3 et in ei.s contenta quacunque omnihus et singulis in exequutione pre
sentium/4 nominandis et cognominandis, intimetis, insinuetis et not{/lcetis ac 
ad/5 eorum notitiam deducatis prout nos intimamus, insinuamus et not{fi-16 
camus ac etiam deduci volumus per presentes et successíve moneatis et requi.
ratis prima, secundo, tertio et peremptori.e prout nos monemus et requi-18 
rimus per presentes Reverendissimum D. Episcopum Celsonensem p redictae 
ecclesiae Decanum/ 9, Archidiaconum, Succentorem et Thesaurarium ac 
etíam Lucam Songuim/ 10, Petrum .foannem Bergot, .foannem Pujol, 
Michaelem Pages, Raphae-111 fem Mosset et Antonium Rocca praetensos cano
ni.cos seculares díctae/12 Ecclesíae om11isque a!ios in executione presentium 
nomilzandos et/ 13 cognomi11a11dos quatenus i1?/'ra sex dierum spatium quo
rum duos pro/ 14 prima, duos por secundo, et reliquos duos dies pro tertio et 
peremptori.o termi-/ 1.5 no sive monítione Canonica assignamus et vos assigne
tis eisdem suh qztin-116 que millium ducatorum auri de Camera !ocis piis 
arhit1·io nostro applican-117 dorum et pro i/lis mandati executiui et in juris 
suhsidium excommzt-118 nicationis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et 
penis et respective/ 19 suspensionis a divinis deheant et eorum quilihet deheat 
prout ad eos/20 et eorum singulos spectat et pertinet d ictas preinsertas literas 
apostolicas in/21 omnihus et per omnia iuxta illarwn formam et tenorem 
ohservavisse et/22 ohservari.fècisse quodque dicti Domini instantes dictis !iteris 
apostolicis i/la-123 rrnnque ef/èctu gaudeant et gaudere possint lihere et omni 
cessante/24 contradictione permisisse eisdemque administratorihus de omni
hus/25 et q11ihuscunque .f'ructihus, distrihutionihus quotidianis, jurihus aliis
que/26 quihuscunque ohuentionihus et emolumentis ad quemlihet ex cano-
127 nicatihus et prehendis predictae Cathedra/is Ecclesiae quomodolihet spec
tantes et pertinentes et cuilihet ex predic/is admúlistratorihus integraliter/29 et 
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ahsque ulla dq/alcatione de omnihus et quihuscunque creditibus et emo-13011 
(/ol. 5r) lumentis tam decursis et de cetero decurrendis, tam ratione/1 unio
num quam alias iuxta formam Brevis Apostolici respon-12 disse et respon,deri 
fecisse et sic prout et quemadmodum solutum/3, responsum et datum fuit et 
dabitur unicuique ex canonicis secula-14 ribus predictae Cathedra/is Ecclesiae 
et sic a quibusvis molestationihus/5, perturhationihus, inquietationihus et 
impedimentis per eos et eorum/6 quemlihet contra formam et dispositionem 
dictarum preinsertarum/7 literarum dictis Dominis instantibus quomodolihet 
illatis, factis/8 et praestitis ac inferendis et praestandis, inferrique et prestari/9 
comminatis cessasse, destitisse et ahstinuisse et tam dictis prein-11 O sertisque 
presentibus nostris monitorialihus /iteris paruisse et obe-111 diuisse de quam 
paritione huiusmodi nos quantocitius certf/icasse. 

Et/12 insuper inhiheatis prout nos inhibemus per presentes omnihus/13 et 
singulis in exequatione presentium nominandis et cognominandis/14 cuiusvis 
dignitatis, status, gradus, conditionis, preeminentiae et auc-115 toritatis et qui
husvis etiam dominis, judicibus et comissariis or-116 dinariis et extraordinariis 
quacunque auctoritate fungentibus et/17funduris ne visis et exequutis prae
sentibus suh eisdem censu-/18 ris et penis audeant seu presumant per sese vel 
alium seu alios/19 directe vel indirecte, publice vel occulte, suh quovis pretex
tu/20 colore vel ingenio exequutioni et q[/ectui dictarum praein-/21 sertarum 
literarum apostolicarum apponere nec ipsos dd. ins-/22 tantes contra illarum 
formam et dispositionem quandocunque/23 et quomodolíhet molestare, pertur
hare, inquietare vel im-124 pedire nec ipsos instantes desuper alihique caram 
nohis in iudi-125 cium trahere nec aliquid aliud in preiudicium dictorum 
dominorum/26 instantium ac preinsertarum. et presentium contemplum inno
/27 uare seu attentare. Quod si secusfactumfuerit id totum/28 revocare et in 
pristinum statum reducere curahimus iustitia me-129 diante. 

Alioquin predictos sic monitos si in promissis sefore gravatos/30 11 (/ol. 5vr.9 
censerint modo et forma premissis citetis et citare cu retis prout/ 1 nos citamus 
eosdem per presentes quatenus sexagessima die post/2 presentium exequutio
nem per vos eisdem jactam, si dies ipsa sexage-13 sima juridica fuerit sin 
autem prima extunc proximefutura/4 die juridica compareant Romae in judi
cio legitime caram nohis/5 seu nostra Rpd. in ciuilihus causis locumtenente 
causam sui/6 grauaminis allegaturi alliaque facturi, dicturi, gessuri et recep
turi que/ 7 et prout justitia sua dehit et ordo dictauerit rationis. 

Certfli-18 cantes eosdem sic citatos quod siue in dicto citationis termino 
compa-19 ruerint siue non. Nos nichilominus eorum Rpd. locumtenens nosset 
predic tisi l O ad premissa et alia grauiora juris et jacti remedia procedemus 
siue/11 pr:ocedet illorum contumacia, siue ahsentia in aliquo non obstante/ 12. 
Quicquid autem in premissis feceritis Nohis quantocitius/ 13 fideliter magis 
cu retis. 

Ahsolutionem vera omnium et sin-114 gulorum premissorum qui sententias, 

612 



IJN DOCUMENT DE 1599 REFERENT A LA SEC!JLARTTZACIÓ 9 

censuras et penas predic/as incurrerint/15 nobis vel superiori nostra tantum
modo reservamus. 

In quorum omnium/16 et singulorum jèci presentesfieri et nostrum instru
mentum subscribi/17 sigillique Nostri Auditoriatus q[ficii quo in talibus uti
mur missimus etfacimus/18 appentione muniri. 

Datum Roame ex edibus nostris sub Anno/19 Domini Millesimo quingente
simo nonagesimo nono, indictione Duodecima,/20 Die vero undecima decem
bris. Pont~ficatus Summi in Xristo Patris et Domini/21 nostro Domini 
Clementís, Divina Providentia Papae, Octaui, anno/22 octauo/23 

T. Lapius literís/24. Franciscus Belgnis en car.125 Camerae Apostolicae 
not./26 

Duplicatus Monasterii pro exequtione literarum Apostolicarum/27 

Comentari 

El text ens mostra, set anys després de la supressió de la canònica solsoni
na i de la seva transformació en centre d'un nou bisbat, que a Santa Maria de 
Solsona queden sis canonges regulars que es resisteixen a la secularització 
decretada i volen continuar administrant les rendes que tenien com a canon
ges porcioners. En nom del papa, el protonotari apostòlic els ofereix una 
solució destinant-los 5.000 ducats de Cambra per a constituir la renda que 
podran percebre durant la resta de la seva vida. 

El document és interessant per a comprovar que a Solsona la canònica, en 
acabar el segle XVI, tenia encara sis canonges porcioners. En 1599 hom 
esmenta el bisbe, les quatre dignitats de degà, ardiaca, xantre i tresorer, i els 
noms de sis canonges: Lluc Songuim, Pere Joan Bergot, Joan Pujol, Miquel 
Pagès, Rafael Mosset i Antoni Roca, tots ells catala~s, que figuren com a 
canonges seculars, i als quals el protonotari ordena, en virtut de santa obe
diència, que en el termini de sis dies assignin els 5.000 ducats d 'or de Cambra 
per a dotar els sis canonges regulars subsistents: Cosme Rohego, Bartomeu 
Altell, Esteve de Castellví, Francesc Codol, Antoni Benet i Rafael Coloma. 

En aquells moments, les dotze noves canongies del capítol catedralici eren 
ocupades per sis canonges seculars i per altres sis canonges secularitzats als 
quals es tractava d'equiparar amb els primers, permetent-los de fruir de les 
prerrogatives i distribucions quotidianes, sense cap diferència, bo i imposant
los la cancel·lació de les causes i litigis que tenien presentats a la Cúria 
davant altres jutges, i obligant-los a silenci perpetu sobre aquests afers. 
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EI.S ORÍGENS DE L'ORDE TRIMTARI A CATALUNYA; 
EL MONESTIR D'AVIGANYA (SERÓS) 

Joana Xandri 

Durant els segles XI-XII, el fort creixement urbà i els moviments populars 
reformadors que feien bandera com a camí necessari per a la reforma religio
sa,potenciaren l'aparició de nous ordes religiosos que atenguessin ambdós 
aspectes. Els primers mendicants foren els dominics i els franciscans; després 
apareixen: els trinitaris, mercedaris , carmelites, ermitants de Sant Agustí, servi-
tes de Maria etc. · 

L'Orde Trinitari (Orde de la SS.Trinitat de la Redempció dels captius) fou 
fundada per Sant Joan cie Mata a finals del segle XII i aprovada pel papa 
Innocenci Ill, el 17 de desembre cie l'any 1198. La seva finalitat era la 
redempció dels captius cristians caiguts en poder islàmic. 

Tenien els tres vots clàssics i un qua11 vot cie lliurar-se com a ostatges en 
lloc dels captius que no poguessin redimir i la fe dels quals perillava .El seu 
hàbit era blanc amb capa negra i tenien com a distintiu una creu blanca i ver
mella sobre el pit. 

Sant Joan cie Mata va ne1xer a la Provença francesa l'any 1160. Alguns 
autors han volgut fer-lo català, descendent cie la noble casa catalana dels 
barons de Mataplana (F.Lara Peinado, 1979). Ordenat sacerdot celebrà la seva 
primera missa a París el 28 de gener cie l'any 1193; es diu que fou aleshores 
quan el Senyor li va revelar la primera idea cie l'orde que havia de fundar, 
amb la visió d 'un àngel vestit cie blanc i una creu blava i vermella sobre el pit 
que posava la mà sobre el cap d 'uns esclaus encadenats. 

Es va retirar a Cerfroicl (cliocèsi cie Meaux), a uns 70 Kms. cie París, on va 
passar tres anys en companyia d 'altres e1:mitants i cie Fèlix cie Valois, estrnctu
rant el seu institut religiós i creant la primera comunitat cie l'orde Cl 194-1195). 

En la seva juventut, Joan cie Mata havia vist i sentit al po11 de Marsella la 
sort i els perills que corrien els cristians captius a l'Àfrica. Després cie tres 
anys de meditacions va decidir, conjuntament amb Fèlix de Valois, consagrar
se a l'alliberament i rescat cie captius. Va redactar una regla, basant-se en la 
de sant Agustí, i va anar a Roma a presentar-la al papa Innocenci Ill (1197), 
el qual la va aprovar l'any següent. 
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Retornats a França, Joan de Mata va començar a preparar la primera expe
dició de redempció al nord d 'Àfrica (1199), segons el P .Ignacio 
Vizcargüenaga; és tal l'èxit de l'empresa que a partir d 'aquest moment s'obren 
a Joan de Mata totes les portes perquè fundi cases de l'orde . 

A partir d 'aquest moment s'inicia la propagació de l'orde. Joan funda cases 
a Arles , Marsella i a altres llocs provençals. L'any 1200 fa una primera incursió 
al Principat. Segons Sainz de Baranda, "Joan de Mata va entrar a la Península 
Ibèrica per Roncesvalles l'any 1200 i, després d'haver estat a Tudela d'Ebre 
amb el rei de Navarra D.Sanxo el Fort i a Burgos amb el rei de Castella 
D.Alonso el Noble, va anar a Barcelona amb el rei d 'Aragó Pere Ill, el qual li 
va donar protecció; aleshores se'n va anar a Lleida,convertint-la en el centre 
de les seves incursions".Segons altres autors, a Barcelona, Joan de Mata entrà 
en contacte amb el rei Pere III, el qual, a més de protecció, li va facilitar un 
nou viatge de redempció aquest mateix any; quan torna, un dels nobles alli
berats , Pere de Bellvís, en agraïment , li cedeix la Torre d'Avinganya (Serós) 
per a fundar una casa trinitària (1201), la qual serà la primera fundació trinità
ria a la Península Ibèrica. L'any 1204, el Senat de Lleida li cedí l'hospital de 
Pere Moliner, situat al costat del riu Segre, per a fundar-hi una nova casa; 
aquest mateix any el noble Berenguer d'Anglesola i la seva muller,Anglesia, 
funden el convent-hospital trinitari d 'Anglesola. Són ja tres les fundacions tri
nitaries a Catalunya i a la Península i totes tres en terres de Ponent. L'any 
1205, Ramon Guillem de Montcada va fundar el convent-hospital de Piera 
(Anoia). 

FUNDACIONS TRINITÀRIES CATAIANES DURANT EL SEGLE XIII 

1201-1835 .... ...... ..... ..... Avinganya (Serós) 
1204-1835 ....... .. .. ......... Lleida (hospital de Pere Moliner) 
1204-1835 .. .............. .... Anglesola 
1205-1835 .. ....... .... ...... . Piera 
1213-1835 ... .. ............... Tortosa (Sant Blai) 

La fundació cie Sant Blai cie Tortosa fou feta pel pare Guillem cie Vetula, 
primer provincial cie l'Orde a la Corona d 'Aragó i primer minjstre 
cl 'Avinganya; aquest frare fou conegut per la seva dedicació a la redempció de 
captius: el nombre cie redimits per ell mateix o sota el seu comandament 
supera els quatre mil; va morir l'any 1230 al convent d 'Anglesola. 
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A partir de l'any 1206, l'orde tnnitari s'estén cap a terres d 'Aragó de 
Castella, i es funden les cases següents: 
1206 .................... Da roca (Saragossa) 
1206 ..................... Toledo 
1207 .... ........ ..... ... Segòvia 
1207 ...... ... ... ......... Burgos 

I entre 1206 i 1219, - Valladolid, - Puente de la Reina, - Barcena i d'altres 

A partir de l'any 1236, l'orde s'estén cap a terres de València i a les Illes: 

1236 .... ................ Palma de Mallorca (fou fundada per l'infanta Constança de 
Montcada, fundadora també del primer convent trinitari fe
mení d'Avinganya) 

1256 ......... .. .. .... .. . València (hospital de Sant Guillem) 
1259 ..... ...... .. .. ..... Xàtiva 
1275 ... ... ........ ... ... Sagunt 

Una nova fundació a Catalunya, també en terres de Lleida, es va fer l'any 
1300, a Balaguer ( Santuari de Santa Maria de les Parrelles). 

Al llarg del segle XIV no coneixem pràcticament cap nova fundació a la 
Península, exceptuant la de la primera casa trinitària femenina a Avinganya. 
L'Església passa per moments díficils amb e l Cisma d'Occident i amb la 
Guerra dels Cent Anys entre Anglaterra i França; malgrat això, segons docu
ments, devia ser un segle dedicat de forma exhaustiva a les redempcions, 
especialment a Espanya, a causa de la seva proximitat amb els regnes de 
Granada i del Marroc. 

Durant el segle XV, es dóna una nova renaixença de l'orde trinitari; espe
cialment en terres castellanes, augmenten les vocacions, es renova l'apostolat 
re d emptiu i es fomenten e n gra n mane ra e ls estudis; les cases d e 
París,Valladolid i Salamanca sorgeixen com a Estudis Generals units a la 
Universitat. 

És a inicis del segle XVI i al llarg del segle XVII quan l'orde va potenciar 
més la seva activitat redemptora; durant aquests segles, els trinitaris espanyols 
havien alliberat més de setze mil captius, entre ells Miguel de Cervantes 
Saavedra, que fou alliberat pels frares Antoni de la Bella i Joan Gil, el dia 19 
de setembre de 1580, per una suma de 500 escuts. 
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És també en aquests moments quan es funden noves cases en tot l'Estat; a 
Catalunya se'n funden a les poblacions següents: 

1458 ........ ........ .... Vilafranca del Penedès 
1529 ........ ............. Barcelona 
1575 ...... .... .. .... ..... Corbiac (Conflent) 
1579 .... ......... ........ . Dorres (Cerdanya) 
1589 ... .... .. ......... ... Bellvís ( Santuari de les Sogues) 

l en terres de València: 

1558 .............. ...... Alzira i Oriola 
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EL MONESTIR TRINITARI D'AVINGANYA 

Situació 

El conjunt monàstic d'Avinganya es troba al terme municipal de Seros, dins 
la comarca del Segrià, a la subcomarca del Baix Segre. L'accés es fa per la 
carretera que comunica aquesta població amb la Granja d 'Escarp i per un curt 
camí de terra que cal agafar als dos quilómetres de recorregut, ja a la vista del 
convent, tal com és coneguda l'obra popularment. 

Una terrassa de la dreta del riu Segre formada sobre el fons oligocènic de 
la depressió fou la base on es construí el monestir d'Avinganya; la terra de 
conreu que l'envolta és avui totalment regada per una vella sèquia que passa 
als peus de l'edifici. 

Síntesi Històrica 

La història coneguda d'Avinganya fins al moment es pot remuntar a l'any 
1149, quan després de la conquesta de Lleida als àrabs i del repartiment de 
terres següent es beneficià el noble Pere de Bellvís amb la finca i torre 
d 'Avinganya (molt probablement abans propietat de Yahya Ibn Gàniya, perso
natge islàmic, que retardà la presa de Lleida pels cristians i que una deforma
ció del seu nom originaria aquest topònim, Antonina de la Asunción,1915). 

El papa Innocenci Ill, tal com ja hem dit anteriorment, aprovà la creació 
de l'orde trinitari l'any 1198, segons la idea del fundador sant Joan de Mata 
d'aconseguir una institució que treballés per alliberar els cristians caiguts en 
mans paganes; un dels primers alliberats pel nou orde fou el noble Pere de 
Bellvís, el qual, agraït, dóna a Joan de Mata, la torre i les terres d'Avinganya 
per a fundar una casa trinitària, el 31 de novembre de 1201. 

Un cop fundat el primer convent s'iniciaria la construcció de l'església i 
l'adequació de les depèndencies anteriors a les noves necessitats de la comu
nitat. La dinàmica redemptorista dels frares d'Avinganya serà tan intensa que 
en molt poc temps exhaurirà els recursos econòmics de la casa. 

L'any 1236 es busca la solució al problema , cedint el convent a la infanta 
Constança, germana de Jaume I el Conqueridor i maridada amb Ramon 
Berenguer de Montcada, primera senyora. d'Aitona i Serós, la qual, però, no 
en prendrà possessió fins a l'any 1250, ja vídua, quan funda el monestir feme
ní d'Avinganya. Aquest serà el primer que tindrà l'orde a la Península, i això 
el farà comptar amb un status especial. La comunitat femenina serà de dotze 
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monges, una d 'elles priora, i estarà sota la protecció de la família Montcada. 
S'inicia així una pròspera fase d'engrandiment i consolidació de l'orde trinita
ri , la qual culminarà l'any 1336 amh les reformes de Berenguera de 
Montcada, néta de Constança, que deixà en el seu testament diners suficients 
per a fer dues capelles a l'interior del temple: l'una, la del Sant Crist, per a 
ser-hi enterrada ella i el seu marit,Bernat jordà, i l'altra , la capella del Remei , 
de grans dimensions, que es va convertir en un autèntic panteó de la família 
Montcada; aquestes dues capelles canviaran totalment la fesonomia del vell 
temple ( Escolà,1985). 

Novament el convent entrarà en una gran crisi a últims del segle XV i la 
pesta deixarà la comunitat femenina reduïda a dues monges. L'any 1529, el 
Papa Climent VII torna el monestir a la branca trinitària masculina. 

L'etapa següent és encara ara de les més fosques i desconegudes de la 
història del monestir. Cal suposar que el fet de tornar els frares a Avinganya 
provocaria un redreçament de la institució, cosa que almenys es demostra en 
designar-la com a casa noviciat l'any 1606. És ara quan s'inicia la forta refor
ma del convent, amh la construcció del claustre, del campanar i de les hahita
cions al sud de l'església, la qual també patirà canvis en allò referent a la seva 
antiga estructura. 

Un fort incendi l'any 1809, en plena guerra del Francès, marcarà l'inici de 
la fi, produïda l'any 1835 amb el decret de desamortització de Mendiz::íhal, 
que es tanca el monestir i s'inicia la fase més trista de la seva història. L'espoli 
constant i la ruïna progressiva seran els únics fets destacats fins a l'actualitat 
(Lara,1979). L'any 1986, mitjançant un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Lleida, s'iniciaren les obres de recuperació 
d'investigació arqueològica del vell edifici que duren fins a enguany. 

\ 
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• CORBIAC 
( 1575-1606) 

• llORIWI 
( 1579-1659) 

oBALAGUIR 
( 1300-1835) 

o LLEIDA oANGl.ESOl.A PIBRA 
(1204-1835) ( 1204-1835 ) 

o B!l.I.VfS 

• SERÒS (151!9-1835) 

(1201-1835) 

ORDE SS. TRINITAT C OSST) 
(1201-1836) 

o 25 50 kr· 
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Descripció 

El monestir cl'Avinganya és format per dues parts ben diferenciades, no 
solament per la seva funció sinó per les caractestíques arquitectòniques que 
han influït en l'estat cie conse1vació de cadascuna. 

A) Zo11a eclesial: És la més petita però la més monumental del conjunt; s'arti
cula al voltant cie Ja primitiva església construïda en el segle XIII i és un bon 
exponent cie l'evolució cronològica del convent. Destaquem cies del nord clos 
dels elements més característics cl'Avinganya: la gran capella gòtica del segle 
XIV i l'alt campanar cie base quadrada del segle XVII. 

B) Zona residencial: Situada al sud cie l'església i girada uns graus respecte 
cie l'eix general nord-sud del monument. S'articula al voltant d'un claustre 
quadrat del segle XVII que originàriament tenia dues plantes. Tres edificis 
rectangulars tancaven cadascun dels costats lliures on s'establiren les diferents 

. comunitats que habitaren el monestir al llarg dels segles 

L'Activitat Redemptora de la Casa d'Avinganya 

Avinganya es present:\ a Joan de Mata com un lloc prou adient per a fun
dar-hi una casa,especialment per la proximitat del regne islàmic valencià, i , 
per tant, cie la tasca redemptorista. 

En el llibre de Fra .Joan Figueres Carpi Cronicum Ordinis Sa11ctissimae 
Trinitatis, les planes que fan referència a Ics redempcions cl 'Avinganya són 
les 598, 599. 602 i 603; hi ha una excepció, però, referida a la primera 
redempció (1202): aquesta, efectuada pel mateix sant .Joan cie Mata, la conei
xem per un tal Mazedo, que la consigna en el capítol 19 cie Ja seva obra Vida 
de los patriarcas Sa11.f11aii de Mala y Sem Fèlix de Valnis (Escolà, 1985). 

Les redempcions dutes a terme pels frares cl'Avinganya. pcttanyen totes a 
llocs on estan sota domini islàmic i especialment en el regne de València. Les 
redempcions que coneixem fins al moment, realitzades per frares cie la nostra 
casa són les següents: 
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1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1214 
1218 
1223 

(Escolà, 1985) 
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