
TRASPAS 1 SEBOLLIMENT DEL BISBE 
ELECTE D'ELN A., FREDERIC CORNET 

En l'episcopologi d'Elna de Puiggarí 1 es llegeix que Fre
deric Cornet, prevere de Barcelona, doctor en Dret canonic, in
quisidor general del regne de Valencia, fou nomenat bisbe 
d'Elna amb butlla de 13 ele febrer de 1617 2

, que el 23 de juny 
prengué per procurador possessió de la seva seu, presta jura
ment el 24 i morí a Barcelona el 2 5 del mateix mes i any. 

Montsalvatje 3 afegeix a aquestes dades que, en ésser Ccr
net nomenat bisbe d'Elna, era inquisidor del regne de Múrcia. 
A més fa constar que el seu Vicari General fou Salvador Rif
fos, qui, és de creure, seria el Riffos al qual, segons el docu
ment que de:.prés publicarem, el senyor Francesc Carnet devia 
r.ooo lliures. Aquest Vicari General, a 29 de juny de l'any es
mentat, presenta un requeriment al subcoHector de la Cambra 
apostolica per ta_ que saldés les despeses de l'expedició de les 
butlles, l'import de les quals era de 24409 rals. El mateix Mon
salvatje copia encara de Roig sobre aquest bisbe <;o que segueix: 
"Aprés la mort de immortal memoria lo dit don Francisco de 
Vera "\ per lo Senyor Déu fonch feta electió de bisbe de la pre
sent ciutat don Frederic Carnet, en drets doctor, qui a las oras 
era inquisidor ele Múrcia, regno de Valentia, lo qual era home 
molt docte hi intelligent. Y se sperava de ell avia de componre 
tots los plets y questions són en lo present bisbat a cerca la 
translatio 5 . Lo qua! prengué possessió son procurador en Per
pinya la vigilia de Sant Joan de juny de 1617. Sois se vegé ab 
possess1ó dos dies, en la present ciutat no'l coneguéram, pus 
Déu no li dona lloch en lo de pendra possessió ni fonch con-

1 :M. PmtGARÍ, Catalogue biographique des é<;eques d'Elne, Perpinya, 
1842. 

• GAMS, Series episcoporrmi, p. 600, esmenta la data del nomenament 
pero no la de la mort. 

• F. MoNSALVATJ~ El obispado de Eltia, t. 2, p. 76. 
• 1fort en 1616. GA::11s, l. c., qui no dóna ni el mes ni el dia. 
• De la translaci6 del bisbat d'Elna a Perpinya, feta en 16o2, GAMS, l. c. 
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;;agrat, pus morí lo dia de Sant Joan en Barcelona. Déu lo 
tinga en lo cel, pus nos lleva tan bon pastor " . 

Un document de l' Arxiu de la Corona d' Aragó ens assa
oenta que el duc d' Albuquerque, arran de la mort del bisbe 
tl'Elna Francesc de Vera, presenta nomina a Sa Majestat el 
rei d'Espanya Felip II, qui no va admetre cap de les persones 
contingudes en la mateixa i va elegir el doctor Carnet. Aquest, 
en lletra datada a Nlúrcia el 28 d 'octubre de J6r6, regraciava 
el rei pel nomenament 6

• 

En altres documents del mateix arxiu hem trobat que el 
doctor Cornet havia estat arcedia del Llobregat o del Besós, o 
tal vegada deis dos llocs, puix el virrei de Catalunya, duc d' Al
buquerque, en la nomina que, a 29 d'octubre de r6r6, presenta 
a Sa :rviajestat, diu: "Haviendo V. l\-ld. hecho merced el obis
pado de Elna al Dr. Fadrique Carnet, queda vaco el arcedia
nato de Llobregat que él tenía ... ". En can vi el Dr. Miquel de 
Calba i de Valseca demana per al seu fill la vacant deixada pe! 
doctor Carnet amb aquestes paraules: " ... con la promoción y 
electión del inquisidor Carnet a obispo de Elna vaca el arce
dianato de Besós ... " 7

. 

Dades més importants sobre el bisbe Carnet ens dóna un 
manuscrit del nostre arxiu particular. És un manuscrit de 173 
fttlls, amb numeració romana, relligat en pergamí, escrit per 
Jaume Massart, d'Igualada. Era el llibre deis seus comptes, pero 
entre aquests hi inserí algunes notes ben curioses, una de les 
quals fa referencia al traspas i honres fúnebres del nostre bis
be. Diu així: 

·Lo dia arri- "Air diumencre als I 1 de junv 1617 arriba lo 
bi lo Sr. don . : ºd c b 1 b' b d B- 1 ( . ) 
Phedericl~ mqms1 or ornet, e et is e e arce ona sic, a 
Cornet. bis- les nou horas de nit v fou Nostre Senyor servit que 
:ie ce Elna, • 
del con~ell sent vinguts a consegrar-lo lo Sr. bisbe de Urgell 
~;t.~ª MaJes- don [Bernat] Salba s y lo Sr. bisbe de Lleyda don 

Francisco Virgili ab lo Sr. bisbe de Barcelona don 
Luys Sans. se enmaleltí diyous a la nit, que comp
tavem als 22 de juny, de unas camarillas y donant-li 

~ ACA, Secretariat de Catalunya, lligall 359. 
~ ACA, Secretariat de Catalunya, lligall 36r. 
• Bernardus de Salva, francisca, bisbe d'Urgell , 1610-1620. G.u1s, l. c., 

p. 85. 
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lo mal en febre con:ínua, lo diumenge, als 2 5 de 
juny 1617, a la matinada, féu testament en poder 
del discret Gaspar Monserrat Xemallau, notari pú
blich de Barcelona, y a les ~et se confessa, a les vuyt 
y mitya rebé, de St. Just, lo Santíssim Sagrament 
de la Eucharistia y a las nou y deu lo stremuntia
ren, a las sinch de la tarda fou Nostre Senyor ser
vit de aportar-se'l-ne en _a santa _5loria. Dimats, 
a 27, fou soterrat, ah aci;tentia dels 3 bisbes, en 
Sta. Maria de la Mar, en Ja capella de St. Climent, 
25 covéns, 50 atxes, <ligué la missa lo ardiaca Na
vell y predica lo prior Serrano del Carme" 9

• 

Massart, no content amb aq·1esta nota, escriví -1na més de
tallada descripció, que comem;a en el foli 45, del mateix suc
cés i és com segueix : 

cVinguda 
del Sr . d -J n 
Phcderi c h 
Comet, Bis
be de Elna, 
de Múrci<.. • 

" Diumenge, que :::omptávem als 1 l ::le juny any 
de la nativitat del 5enyor de mil cisséns y desset, 
arriba en esta ciutat de Barcelona lo molt litre. Sor 
don Phederich Cornet, elet bisbe de Elna, del Con
sell de Sa }fagestat, a las nou horas de la nit y tro
bi ya en Barcelona a monsenyor de Urgell , con 
[Bernat] Salba; y dissapta. a 18 de juny, arriba [a ] 
Barcelona, també per la consegratio, lo Sor. bisbe 
de Lleyda, don Francisco Virgili, y en companhia 
del molt litre. Sor. don Luy~ Sans. bisbe de Bar
celona, avian los tres bisbes de consecrar a mon
senyor de Elna, don Phederió Cornet, y fou Nós
tre Senyor servit que, sent ':inguts per una gran 
festa de la consecratió, se trcbaren per las funera
rias; per quant, diyous que comptivem a 22 de jt:ny 
1617, en la nit se desperta &ent tenia una dolorra 
de ventrell, la qual lo divendres, 23 de juny, Ji dona 
en cambres y febra :::ontínua ~· dissapta ya se tróba 
més cansat y passa molt mala nit. lo Ciumenge de
matí ya los metges lo donaren per m:>rt. Feren-li 
fer testament, lo qual féu y ferma dit dia de diu
menge, 25 de juny 1617, en poder de M.0 Gaspar 
Monserrat Xamellau, notari públich de Barcelona, y 
la maleltia li dona tant ¡xich lloch que sois <ligué 

• Llibre de notes de J aume :Massart, m!., fol. 43. 
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·~Iort del 
molt litre. 
Sr. don Phe
derich Cor
n e t. bis be 
d'Elna , del 
Con s e 11 de 
Sa :\lag e s 
ta t.• 

J. SERRA VILARÓ 

al dit Xamellau, donant-li un testament tenia fet en 
1viúrcia, y Ji <ligué que'l reduís al stat present, pos
sant la jornada de Barcelona dia y any y marmes
sors los que po5ave en lo testament de Múrcia, acep
tat al licenciado Marc que'l féu possar en lo dar
rer testament, no stant en lo primer no-y fos, y ro
duy algunas cosas. Y luego confessa y, tras de aver 
confessat, rebé lo Santíssim Sagrament de la Eu
charistia a las vuit de la matinada, y a las nou, im
mediatament, li aportaren lo sagrament de la Ex
tremuntió, y a las sinch de la tarda y diumenge 25 
de juny dona la anima a ~ostre Senyor, la qual en-
tench sta gossant de K ostre Senyor en lo cel. 

Contar jo aquí la mudan~a de la casa deis Cor
net, lo llanto que f éu en ser molt, los plós y plants 
y lantos dels patges que aportava de ~·1úrcia, no u 
poria significar; lo struendo y strepit que féu luego 
en B2rcelona, y lo endema per tota Catalunya no's 
pot sinó imaginar; en punt fou tata casa plena ele ca-
valleria, de religiossos, de paréns, arrúchs y de gent 
que, sens ser ni paréns ni amichs ni coneguts, se 
l'astimaven vivament, de un succés tan gran, al fin , 
volgué u ~ostre Senyor y ele tot se li ha de dar gra
tias. 

cEnterro y Dimarts. a 27 de iunv de 16I-;. a les nou de Ja 
acompanya- . · · • · 
ment del cos matmada. anaven totas las Ordes en casa los Ss. Cor-
dllte 1 n8

101 t net hont ~ta ve lo cos de monsenyor de Elna, que sta-re. or. 
don Phede- va en una sala. dins una caxa, ab un tumulto gran, 
rich Cornet. b d d · 1 1 · 1 b t bisbe de El~ a un stra o e ve ut morat, as peus un m1ssa u er 
na: pe.r .los y al cap una mitra blanca, alta, de sobra ele un coixí 
~;·5B;~,1~~~= ele vellut morat. Vingudes tatas las Religions (ac
nuª' L

1
l
1
eyda Y cepto capuchins, descalso~> y dominicos) axí com ve-

rge .• . . 
rnan feyen una ensolta general y baxavan ba1x ; lue-
go bingueren los Sors. bisbes : primer lo bisbe de 
Barcelona, luego 1o de Lleyda y últimament lo de 
Urgell ; y després Yingueren la parrochia de Sta. Ma
ria de la 1far, hont se enterra, y la iglésia o par
rochia de St. Just, hont morí; y, a la que stavan 
per a baxar los bisbes y lo dol, y agué una gran 
contienda entre los deutes : en que Luís ele Boxadors 
no volgué péndrer lo lloc tercer, ni anar darrera ele 
D. Francisco d'Oms y que si no Ji <laven loch des-
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prés del Sr. F . Cornet, que ell se'l pendria, y per 
no sercar qüestió lo Sr. F. Oms lo deixa posar de
vant, dant-li son Iloch. Després de aquesta castió ni 
agué dos de altres: que don Andreu Marlez volgué 
pendre lo Iloch de F. Oms, dient que ell era lo pa
rent més propinch y que tenia ell més parentiu ah 
lo bisbe de Elna don Phederich Carnet que no ell. 
Al fin los cavallers que allí se trabaren lo apearen 
de aquella rahó y que no tenia rahó ninguna; no 
obstant axo se alsa, andolat com stava, y possant
se devant dels bisbes demana licentia per a parlar 
ab lo Sr. Carnet y li <ligué sa pretentió y que u 
dexassen en mans de cavallers. Lo Sr. Carnet <li
gué que una cosa tan clara com aquella no la volia 
él possar en mans de cavallers, puix aquell lloch no 
era seu sinó de son nebot F. Oms. Al fin lo don 
Andreu Marlez no volgué anar al dol sinó que re!>'
ta en casa y axí se alsaren los andolats. Y don F.co 
Gilabert volia anar y presseir a don Joan Burgues 
y lo Burgues no li dona lloch. 

Y axí. comensaren a cridar lo cos dient : devots 
confrares del cos pretiós de Hyesuchrist, diran un 
pater noster y una A ve Maria per la anima del molt 
Iltre. Sr. don Phederich Carnet, bisbe de Elna, del 
consell de Sa Magestat; y comensant de anar los 
covéns, que eren 25, ab sinquanta atxes, isqueren 
de casa de la Devallada de Viladecols y per devant 
St. Jmt, la Degaria, Devallada de la Pressó per la 
Baria, plai;a de la Llana, capella de Mercús, la calle de 
Moneada davant Sta. Maria, y entraren per lo por
tal mayor més prop de la font, dit lo Portal deis 
Bastaxos, ·amb aquest orde: Isqueren de casa lo Sr. 
Carnet anant devant los 2 5 covéns y després lo cle
ro, part de ell després les religions, aportant tant 
los frares com capellans un siri de sera groga 
cadahú en las mans ; lluego lo cos y tra!>' d'ell la fa
mília del bisbe d'Elna. Aportava lo Sr. F. Carnet, 
germa del Sr. bisbe d'Elna, lo dol, aportant-lo a ma 
dreta lo Sr. bisbe de Barcelona y Sr. bisbe de Lley
. da, don Francisco Virgili, a ma squerra. 

Lo segon endolat, tras del Sr. Carnet, ere lo Sr. 
Luys Boxadós, aportavan-lo al mig y a ma dreta 
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lo Sr. bisbe de Urgel don [Bernat] Salba y a ma 
squera lo Sr. regent Salba, regent del present prin
cipat de Catalunya 

Lo tercer lloch aportava lo Sr. F. Oms, nebot 
carnal del Sr. bisbe de Elna, don Phederich Cornet, 
aportant-lo est al mig; a ma dreta Jo abat Aymerich 
y don Juan Burguez y Desso, a ma esquerra. 

Lo quart lloch de andolat aportava lo Sr. F. Ta
marit, aportant-lo al mig y a ma dreta lo canonge 
Pere Pau Cassador de la seu de Barcelona y don 
Gispert de Guimer:i y de Papiol. 

Lo quint lloch aportava lo comanador ... Bo
xadors .. fill de Luys de Boxadors, germa segon, per 
star malalt en lo llit lo Sr .... Boxad)rs germa ma
yor; aportavan-lo al mig y a ma dreta lo canonge 
Mityans de Lleyda, y a ma esquerra don Francisco 
Gilabert, y tras d' ells lo acompanyament de ando
lats, y ab aquest concert aportant a cada atxa la~ 
ami.as del Sr. bisbe de Elna con sus 11uatro quartos. 
y al tumulto tot enrollat lo docer o strado de armas 
del Sr. bisbe d'Elna. 

Arribaren per lo lloch tinch dit en Sta. Maria 
de la Mar ahont, entrant per lo portal majar, posa
ren lo cos del Sr. bisbe en un tumulto alt, al cor, 
enrollat de sinquanta atxes grogues, y los Sors. bis
bes a la banda dreta del cor entrant y tras d'ells los 
andolats ab los que'ls acompanyaven entremesclats 
en las cadiras. Comensa's la missa ab cant de orgue: 
<ligué la missa lo ardiaca de Sta. Maria, lo ardiaca 
~ave! ; predica lo molt Rnt. pare fray Serrano, prior 
del Carme, predica muy bien. Acabada la missa se 
alsaren los Srs. bisbes y acompanyaren lo cos fins 
devant de la capella de St. Climent, ahont tenen la 
capella los de la casa dels Sors. Comets, que és la 
primera capella de Sta. Maria entrant a ma dreta 
per lo portal maj.x de Santa ::\farié., dit lo Portal 
deis Bastaxo;;, y dar lo compliment a la sepultura, lo 
clero f éu acatament als bisbes y los bis bes se despedi
ren, a la porta, dels andolats, per ser tart, una hora 
o més , y cada bisbe se 'n ana en sa casa ab un cotxo, 
)" los andolats ab altre y se'n anaren en ses cases. 

Los consellés de la ciutat de Barcelona (,'\roles, 
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Sorribes, Codina, Oller y Ferrer) lo dia antes de la 
sepultura resolgueren de ass-istir a la sepultura d'esta 
manera: que los Srs. bisbes ordenassen lo que fos
sen servits, sois los ho dassen ab un paper scrit. Re
solgué's que al Sr. Carnet que era cap de lo dol lo 
aportas lo bisbe de Barcelona a ma dreta al mig lo 
endolat y al !ado isquierdo lo conseller en cap. Al 
segon endolat !o Sr. Luís de Boxadós aportavan lo 
bisbe de Lleyda a ma dreta y lo conseller segon a 
ma esquerra. Al tercer endolat, lo Sr. F . d'Oms, 
lo bisbe de Urgell y conseller ters, y al quart en
dolat prenesin los dos consellers, serrant lo do! y 
després tota la cavalleria y gent que acompanyaven 
avian de star assentats d'esta manera: los bisbes pri
mers, després los consellers y luego los andolats 10

; axí 
com corrían per lo camí interposat lo bisbe lo andolat 
primer y lo conseller y axí los altres, y aquí van rom
prer lo marro y se desacordaren atento que los Sors. 
bisbes Sans, Virgili y Salbi volgueren star junts y 
los cor,sellers perqtte no-y agués exemplar que los en
dolats tinguesen loch y preminentia de ma dreta y 
per a que no u poguessen traurer en consequentia 
endolats ni cavallers ninguns, no y anaren los Sors. 
de consellers de la present ciutat de Barcelona. 

Aquest és stat lo succés del molt litre. Sor. don 
Phederich Cornet, bisbe de Elna, del consell de 
Sa :\fagestat, de edat de 63 anys y quatra messos. 
Aquest és aquel gran jurista y en tal nom tingut; 
aquest és aquell deffensor de la patria que per e1Ia patí 
innmerables treballs; fott provei:t per la l\fagestat del 
Rey Phelip, nostre senyor, en inquisidor de Valentía 
(h)aont stigué vuyt anys y de aquí fou proveit per in
quisidor de Múrcia ahont stigué nou anys y al cap 
d'ells lo provey lo Rey Phelip nostre senyor per a pre
lat y bisbe de Elna, de cuya provissió tingueren tant ele 
contento los de la ciudat de Múrcia que, sabent-ho a 
las vuyt de la matinada, a la tarda féu la ciutat ali
marias; los cavallers coragueren atxes y rodaren la 
inquisitión, fent los majors aplausus de festa que si 
fas natural de la matexa ciutat, y, volent fer Jos ca
vallers no sé que f estes, fou necessari los digués lo 

10 L'escrit en cursiva és borrat a l'or!ginal. 
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Sr. bisbe Cornet que'ls suplicava : no se ysiessen mas 
fiestas, que aquello bastava. La ciutat ana ab los con
sellers y consell a bisitar-lo, a dar-li la norabona y 
<! offerir-li los dinés per las bullas y tot quant agués 
menester y lo matex feia la ciutat de Cartagena. 

Conteo los criats que antes de ser elegit en ·bis
be de Elna, sent inquisidor de Múrcia, arriba un 
gran astrolech y volgué alsar figura sobre d'ell y 
db que, alsada figura, <ligué : que allava en su figura 
que el Sr. inquisidor Comet le abía Su Magestad 
del rey Phelippe nuestro Sr. de proveer en un opispa
do y que ocho o diés días antes de ser ja opispo con
sagrado, o diés días después se abía de morir. Ri
~eren-se de la figura , los criats; pero com veren lo 
succés stigueren tots pasmats en aver vist un exem
plar alis ulls del que's pot aguardar de aquest món. 
Plega a N ostre Senyor: lo aya trobat en stament de 
gratia. Am en. 

Esta devent lo Sr. F. Carnet 4.500 ll. , so és, 
1.500 11. a Luís de Boxadors, 1.500 11. a F.co d'Oms 
son nebot, r.ooo 11. al Sr. Riffos y 500 11. al Sr. Au
gt:stí Carnet de Igualada". 

El dia 1." de ju1iol el virei de Catalunya, duc d' Albuquer
que, escriví a Sa Majestat que e; el inquisidor Cornet, electo obispo 
de Elna, murió seis días ha, dos o tres antes de su consagración 
y después de haber recibido las bulas" , que pel llarg temps que 
la . seu d'Elna estava vacant era convenient no dilatar la pro
posició deis subjectes que se li oferien per aquesta vacant, i 
proposá a Se. Majestat els següents : 

D. Ramon de Yborra, canonge i sacrista de Barna. 
F :-. Joan de Valern;uela, ex-abat de Montserrat, i en 

aquesta data abat de N . S. ra de Bal van era. 
D. Ju;epe Ferruz, <lega de Solsona. 
Fr. Mekhor Soler d' Armendaris, Visitador de la 

ordre del Carme, i D. F.co de Eril, germa del 
comte d'Eril u. 

Fou clesignat el primer, D . Ramon d'Iborra. 

JoAN SERRA I VILARó, Prev. 

11 ACA, Secretariat de Catalunya, lligall 359. 
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