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COMUNITAT RURAL I MARC PARROQUIAL AL P@ DE 
BARCELONA: ASPECTES DE L'ORGANITZACIÓ VEINAL 
DE SANT ANDREU DE PALOMAR A LA BAIXA EDAT 

MITJANA. 

Un dels trets més caracteristics de la nostra civilització cristiana occidental és la 
profonda identificació que s'estabii entre les comunitats mrals i el marc parroquial 
o n  s'hi desenvolupava la vida quotidiana.' El que tractem de reflectu en aquest 
trebail són alguns dels aspectes més significatius referents al sentiment de la comuni- 
rat i al grau de panicipació dels veins de Sant Andreu de Paiomar, en un periode 
considerat ciau en la gestació de nombrases municipalitats: la Baixa Edat Mitjana. 1 
per aconseguir-ho cerquem en I'entorn parroquia1 l'eix i el nucli aglutinador on 
s'originaren els fonaments de la vida local. Diversos autors ia ho han posar de relleu, 
la vida parroquial oferí les manifestacions rnés visibles de la col~lecti~itat. 

1. Elr precedents 

El pla de Barcelona, en paraules de i'estudiós Francesc Carreras i Candi: fou 
capdavanter respecte al progrés economic generaliaat endegat a mitjans sede X. Al 

1 .  Fnrrr clr diverso, estudi, dedicarr i les iornuntuü midr ~ ~ ~ l d r n c d s ,  cal ~ C I U I ~  le) publlca- 
rwnr rcguents: Rwurilr dc 1 i  h a c i e  Jcui &dm p u r  I'hi,roirr compuaiivc der Inrritutons. Les 
Commrnnvti Kurder. t .  XL.111. t.wrope <>&d (Italu-Eqagnr-Flnnn,, Pmr. Urr,atn ei Tolrr. 
19R4 

Auiorr vzrir, LES c o m m r ~ u t é ~  ~lllageoirer m E u q  O&& (dr Moyen Age axr T ~ n p  
Modemes), a .Fluvt. IV (Auch 1984). 

Malgrat tot, hi ha una lectura previa recomvtable; er m u d e 1  vebd ~ ~ G A B R I E L  UBM. L'eglbe el 
le oillagc, Puis, Flmmuion ,  1976. L'tutor usenyda a la pigins 182 com el cristianisme dclr pagesos no 
només es minifesta a I'erelésia. Es reflecteix umbé a l  cunp, 8 casa, d veinat, etc.. I l w  on pren, 
justarnent, el reu cuacter Giginal. 

2.  Frvtcesc CARRERAS I CANDI: la c k t d  dC B a r n b ~ ,  I Geografía General dc Gulunya vol., 
Barcelona, A. Maníned., sd. 
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voltant de les esglésies parroquials s'hi anaven bastint cases i carrers. Un d'aquests 
poblets, el nostre protagonista, ani creixent a I'entorn de la Casa de Sant Andreu 
Apbstol, la primera menció de la qual sembla datar de I'any 966,' locatitzada ben a 
prop de la veUa via romana que unja Barcelona i el Valles per Montcada. A f'ials de 
segle ens apareixeri el temple ja dotat d'un teme parroquial que s'estendri entre el 
riu Besos i la ciutat. 

Hauran de passar, encara, alguns anys per talde trobar units el nomdel temple i 
el del toponim Palomar. Sembla ser que deu a I'acció d'un dels preveres de I'església, 
alhora gran propietari mral de la demarcació, el definitiu establiment de I'acepció 
~ S a n t  Andreu de Palomar*; el document concret data de I'any 1034.' 

Entre 1035 i 1076 assistirn a I'epoca de govem del comte de Barcelona Ramon 
Berenguer 1, dit re1 vell*. Constimeix un període clau del nostre passat, jaque, tot 
just en aquesta epoca s'esdevingué la progressiva consolidació d'un tipus de socie- 
tat, la feudal, basada en els Uigams de dependencia personal, en una jerarquia de 
poders presidida per I'autoritat comtal. R. Berenguer enfoní k seva posició al cap 
d'aquesta societat mitjangant els valuosos recursos aportats per les paries, els tributs 
que pagaven els sarráúis com a signe de reconeixement del predomini militar dels 
seus veins cristians. Amh aquestes enuades endegi tot un seguit de transaccions per 
tal d'assegurar-se el control efectiu dels seus vassalls. Sant Andreu de Palomar no 
fou pas al2 a tot aquest moviment, i, Wrí, disposem d'un pare1 de dades prou 
significatives: el 27 de febrer de 1076, el cavaller Rodlan Bemat donava al comte de 
Barcelona la meitat del castell de Castellet, al Penedes, i, a canvi, rebia en feu, entre 
d'altres assignacions, la meitat e la nostra parroquia." Pocs mesos després - e l  5 de 
maig-, fou la Canonja de la catedral de Barcelona la beneficiaria &una donació 
~imilar .~  El fet és clau, els canonges s'aniran constituint, poc a poc, en els autentics 
arbitres del desenvolupament de la vida andreuenca: el mateix Rodlan, juntament 
amb la seva esposa, en col.locar el seu fill Guillem sota la  tela dels canonges per tai 
de que I'iniciessin en el clergat, donaren tot I'alou que posseien a Vilapicina 
(parroquia de Sant Andreu de Palomar)? 

3. En el moment actual de 1. recerca, la menció més mtiga de Smt Andreu es tmba a: Aniu 
Capitular de Barcelona(ipmird'araA.C.B.), LibnAntiquhtum, IV, f. 17v.-lsr., document n. 56. El 
document refereix una donzció reditlufi pel comte Borrell, el bisbe Pere, hba h d e r i c  i Guitm, 
exefuron restamentaris del comte MIR, a la Seu de Barcelom. En el conjunt de benr rrmsferirs hi 
destaquen els molins del Besos, , m b  totes llun p~ninences, possessions i utilitai que s'esrenien des de 
mar fins al catni que ponava a Finertrelles, sobre Smt Andreu: ....in vin que dvmt d Fentstnellnr que 
est rnpn Sancrvm And renm... 

4. A.C.B., L~bnAntiquitntum, 11, f. 103, d. 314. Cita Joan CLAPESICORBEKII. F~Ik1Hist6riquer 
deSant Andrev &Pdomr, vol. 11, Barcelona, LlibreriaCaulbnia. 1930, pig. 18. 

5.  Aniu de la Coronad'Aragó (a putir d'ara A.C.A.), Pcrg.minr, ~ M O N  Btnt~til itn 1. n. 486; 
Liber Fendorvm Mnior, 1, d. 311, pigs. 335-36de l'edicióde F. M q u t ~ .  

6 .  A.C.B., Libn Antiquhtum. 11, f. 70, d. 202. 
7. A.C.B., Libn Antiquitltum. 11 ,  f. 107v.. docí. 328 i 329. 
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El Capítol, doncs, s'ana consolidant com a gran propietari mral de I'entorn 
barceloní. 1 a&, merces a un organització més racional i avancada del seu parimani 
-recordem I'efectiu sistema de les pabordies, institució que es generaiitzi a les 
diocesis catalanes des de les darreries del sede XI i a una posició estrat&gica a la 
ciutat de Barcelona, centre que albinva eis primers inicis d'un creixement impor- 
tant. El papa Pasqual 11, I'any 1104, publica una buda on ratificava i confimava 
t o s  els béns del Capítol catedraiici; entre les esgiésies citades destacaven les de Sant 
Andreu i Santa Eulalia de Vilapicina. Més endavant, la poderosa entiut es beneficia 
de les disposicions de I'Assemblea de Pau i Treva de 1131, quui el comte Rvnon 
Berenguer 111 concedí al sector eclesiktic el domini directe sobre tots els seus béns. 

Hom pot concloure, doncs, que ja des de mitjans sede XII la Canonja de 
Barcelona actuava com a gran senyora de lademarcació parroquial. Un territon que 
tot just comenfa a clarificar-se en arribar el sede XII; són d'aquesta epoca les dues 
consagracions de I'esgiésia que es conserven copiades i resumides ah ídm Anriqui- 
tatum de la catedral de Barcelona. Efectivament, el temple fou consagnt I'any 1105 
pel bishe Berenguer qui fia, com era acosnunat en aquelles d b d e s  de Uuites i 
pillatges feudals, les trenta passes d ' i u n i t a t  a I'entorn de I'ediiici del culte -la 
Sagrera-, i, a més, concreta els I í u  de Sant Andreu entre el torrent deTapioles, a 
tocar de Montcada, per uamontana, el coU de Portell, entre el Guinardó i el CoU, a 
ponent, la Marina, a migdia, tot prenent part de I'actual Sant Martí, i I'areny veU del 
riu Besos, per la part de Uevant. La desuucció causada pels aimor&vids, I'any 11 15, 
obliga a una nova consagració el 1132 protagonitzada per I'arquebiibe Sant 
Oleguer? 

Malgrat que la delirnitació precedent fou objecte d'algunes disputes amb eis 
rectors veins,I0 queda concretat, ja, un enclau geografic on al Uug de I'kpoca que 
ens ocupara, s'hi anid teixint un complex entramat econbmic i social, on les 
contradiccions d'una ciutat com Barcelona, que prosperava pel comer$ marítim, 
acceleraven les prbpies del món mral que I'envoltava i sostenia. Sant Andreu 
consolidar2 unes formes semi-urbanes fruit d'aquesta proximitat. Unes afronta- 
cions precises i acurades ens dibuixaran un creixement lineal de cases i carrers, 
originat a I'ombra de I'esgiésia, tot seguint la via francesa i el curs del Rec Comtal; al 
voltant, tot un paisatged'horts ivinyes. Altres centres d'actracció, com lacapeUa de 
Santa Eulilia de Vilapicina, la de Sant Bartomeu de Canyelles, o I'hospital i capeUa 

S. Vegeu, Angel FABREGA I G ~ u ,  Lm vidn qwotidinna a Lz Catedral de B n r n l o ~  m &&Y el 
Renakement. An 1130, Barcelona, Publicacions de 1'AnUu Gpitulv de b S.E. Gtedral Basílica de 
Barcelona, 1978. Especil~nenr, p+ M*. TWM, P ~ U I  H. FREEUMANN. í r d r o ó  i regmn- 4 Lz 
Cnrnlu>in Medipud. La dibcesi de Vtc, Bucrlona, C u d ,  1985. ErpeciJment$gr. 67-1 11 .  , 

, , 9. A.C.B., LibnAnr~wirntum. 11, f. 47,d. 123. Citen FruieUcoDlhw, m~delorvuronorr i -  
simor condes de Bar&. Divididn en tres h s ,  Barcelona, G s a  EbvtUn Comellv, 1603, f. 192; 
Pedro SERRA POSTIUS, HirtoM Edesiarticn &I P M q d o  & Ci~tdaM, m. 186 de I i  Biblioteca 
Universituia de Barcelona, s. xviii; Fr. EMque FLORFZ, E M  S q & ,  t. XXIX, Madrid, Imp. de 
José Rodriguez, 1859,2.'edició p u b l i d  per Fr. Muiuel RISCO, pigs. 247 i 269; Joan CLAPES. op. d.,  
11, pigr. 20-26. 
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de la Sanússima Trinitat, a FinestreUes, i els nombrosos masos dispersos palesaran, 
a cop d'uU, el caricter variable i divers del Uoc en qüestió." 

2. Influencia de la ciut~t i&m rndiments d'organització de la comunita. 

La ciutat de Barcelona conegué un període de gran expansió des de principis del 
segle XIII, que influí poderosament sobre la vida de les parrbquies del pla. La 
proliferació del conreu de la vinya fou un dels efectes de les exigkncies mercands 
ciutadanes. Canne Batlle ha subradlat de quina manen el patriciat barceloni fona- 
menrava la seva riquesa en el comerg, sobretot, en el comerg Uunyi de productes 
manufacmrats i primaris com el vi, i en les activitats que hi estaven relacionaddes: 
canvi de moneda, préstec amb ususra, especulació del sol urba o I'explotació de 
dominis agrícoles en el temtori de la ciutat." Calia, per tant, la vigilancia de tant 
important sector prcductiu. La documentació permet esbrinar uns primers nidi- 
ments d'organització, sobre la base d'un funcionament cenuat en les necessiuts 
concretes: en alguns indrets de Cataiunya, els .vinyogols* eren uns personatges 
dedicats a la vigilancia de les vinyes, una especie de policia rural." A la esagrera. de 

10. El 13 d'abd de 1237, mesve Mvti d in i  senrnicia perla qüestió esubluu pels l í u  i drcu 
parro uills, enne Pere de Sant HiLn, rector de Sant Andm i Guillem, rector de Sant Gen& dels 
~ g u d s s  (A.C.B., PngamYir, 3-23-52). La pmbquia de Svlt Genü limitava amb el teme de Suit 
Andreu per la banda nord-accidenul i umllia tou la. d deSant Joui d'Horta. D'enghde lasentenciadel 
famós canonge, un dels fundadors de l'AimoLi1 de Barcelona, s'esubli una 1hia divisoria enm les dues 
purbquiesqueuiavadesdelcoUdePo~te~f~ihfontdeSu>t oulieltorren~deCanMon,dcmanm 
9 u e t o t e l q u e h i h a p & s a l l w a n t d ' y ~ F ~ y & a P e s ~ & i a ~ e S m t & d r e u . A ~ t j m ~ e x I v ,  
1 per un confiicte sunilar, assistim a deímuva fuzcióels ümiu de la puroqui~ pel sector deSant Muti 
de Proven~ds. Ln sentencia arorgdaper Guillmi Buuomeu, rector de hcapeiiadeBernat MarcUs. el 19 
de juliol de 1345. Csdegran nmendnicia jaqueels ümiu íiiatsamutwidm, pricricment invariables. 
fins i'any de I'agregxió 8 Barcelom, el 1897 (A.C.B., Pngmzinr, 3-23-196). 

11. Una bona relsció de h to afia de la pur6quú ln podem vobar 1, Fmcew C~RRERM I 
CANUI, op. d. p. 307-3"'; j O U 1 T L .  d., -1. 1. p&. 72-10,'; J. B~EGoDA."-M y 
vniedo de Bam M, Barcelona, ETSA, 1971, pigs. 169 i sr.; E- MOREU-REY. Toponimin Mngn i 
m o d m  delph de B a r c e h  z .El pln de Barcelona i la seva historia*, Barcelona, I.M.H. -Edicionr de 
L Ma rana, 1984, &s. 89-IW; Gaspar FELIU, La mpnúnin del h de Barceionadse lex,  a .El pla de 
~arcefona i h seva histbria., pigs. 101-112. A un nivell m& &vulgatiu, hom por lfegir I'interessant 
comenrari de FeIY OrivL, Smt Andrrw milanys rnrern: wul qüesrió de nomr, a "Sant Andreu de cap a 
peus.. n. 141 (1984), pluiad'opinió. 

12. C m e  BATLLE, Urhisme i s&ma h Cualvrrya mcd*vnl, a .Evolució urbana de Cadu-  
nya., Barcelona, I.M.H. -Edicions de h Magrana, 1983, pig. 55. Una bona presenoció deishomes 
més im runtr de i'esument mercantil bvceloni I'sprta umbé C m e  BATLLE. La v&y Inr &ida- 
des de E mncndnes de Barcelou & d i m í o s  d mmn& mrúbna (siglo XIII). 1 .Le gmti del msrc 
Medirmanco., 1, Napoli, 1981, pigs. 291-339. Forp su erenu pel que fa a a unrs tanes, les 
sfimacions d'Antonio 1. PINI. Due mlt~re spe&ñch~ M~&R)o: h oite e ? ' o h  nel?I& 
padann, Bologna, 11 Muüno, 1980, pigs. t 19-138. L'autor iulih indica com en h pducció  ;ifrril 
sónlescoodicionressuici&peraque~'imp~iidif~ngui~nup~~de~~nreu:elti usdeterra,e c h a ~ l a  
conviverya economic* (coniwn iío comercidiczacib). ~ u a n t  1 I'esptuiaciá enlegada pek hurgnos de 
les ciuuts a I'entom ~ n l ,  v eu el dossier La &tu n h mnqucrtn del uurrp: riqrcrr i poder a h 
Catalrnyn b&-medinini, pubrjcat per.L'~venp, n. 94 (jun 1986), pigs. 26-51. 

13. Josep M. FOM. RIUE. Nota  sobre h PYOII<M~ ,~&-priblica de YM mm~nidnd lwnl rn d 
Pirineo a&n: Agn, Zaragoza, CSIC, 1950, pigs. 18. 
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Sant Andreu i Limitant amb unes cases ambbassal hi tenien un celler, conjuntament, 
na D o l ~ a  de Sala i en Pere, vinyogol. La notícia procedeix d'un document de venda 
datat e1 2 1 d'agost de 1220." D'alua banda, sabem, segons que consta en I'inventari 
de béns del ciutadi de Barcelona i gran propietari mral del temtori Pere de Sant 
Climent, publicat e1 21 de gener de 1312, que els vinyogols de la parroquia de Sant 
Andreu satisfeien per raó de la avinyogolia* sis pareUs de capons andment. 
D'aquest pagament, i'esmentat Pere rehia dues pans i el rector de la parroquia la 
tercera restanf." 

L'existencia d'una incipient organiaació de la comunitat es manifesta, també, 
pel manteniment dels cosnuns propis i característics de cada zona; quan Berenguer 
de Finestrelles compri les cases amb hon i bassal que citavem més amunt resti 
obligat a satisfer anuaiment per Nada1 a la Canonja i a I'església, e...duos pares 
caponum a d  consuctudviem dicte Sumaria Sanni Andree ...* ; una especie d'usus 
tewae, supon, en aquest cas, de la unitat jurisdiccional." 

Cal identificar els habitants de la demarcació. Primerament, seran eis topbnims 
de la parroquia els elements que ens permeuan fer-ho, de manera que ens adonarem 
d'una serie de famüies arrelades, des de temps en diversos llocs del teme: són els 
Palomar, Romanet, Finesuelles, Canyelles, Selvii, Estadella i Riera d'Horta. En 
arribar el segle XIII, aquests cognoms es mantenen, pero ara, i juntament amb 
d'altres, van acompanyats de la qualificació individual de .pmqui% de Sant 
Andreu~.  Curiosament, aquest interes per d e f i  h procedencia parroquial. espe- 
cialment a partir de la segona meitat del segle, coincideix amb el que s'esdevé a 
Barcelona amb la consideració de ciutadania, un cop organiaat el mu~cip i  el 1249. 
A partir d'aquests moments -la primera menció que hem uobat data del 125% ja 
veurem els protagonistes de les accions documenuls designas amb el complement 
-... de pawochia SanaiAndree de P h M  ... m." 

De totes formes el fet no té massa continuimt, i només en ocasions determinades 
o,  potser, especiaúnent delicades es fa constar la procedencia parroquia. Són 
precisament un parell de reconeixements de deutes les escriptures que ens informen 
del veinatge dels prestataris: en el primer, el jueu de Barcelona, Astruc Gracia, 
reclama als parroquians Bemat Riera d'Hom i esposa Bonanada la satisfacció dels 
800 sous que devien.I8 En el segon document -miraU de les diferencies economi- 
ques al bell mig de la comu~tat-, Guillem de Feixes i esposa Saurina, parroquians 
de Sant Andreu, devien 70 sous a Pere Folch i esposa Myia, també parr~quians.'~ 

14. A.C.B., PngnMnr, 3-23-9 (1). 
15. A Um a CORAL CUADRADA el fxilip~-nos I'm6 a aquesta e ~ r i p ~ n  diposiud~ en 

íJznicu1.w gis Marquesor de Bubui, a kn Gen& de ViLuwr @endcnt de caulogzció). 
16. A.C.B., Pngmins, 3-23-9 (1). 
17. A.C.B., PergnmW, 3-23-51, 
18. A.C.B., PngmUlr. 14-1752 (Sd'abrilde 12M). 
19. A.C.B., Pergmk,  3-23-44 (9de juliolde 1271). 

I' Aniu 
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Hom pot concloure, doncs, que la menció explícita de .parroquii de Sant 
Andreur, quant a una caracterieació individual, no comenca a prendre regularitat 
fins els anys 30 del segle XIII. Ara bé, la consci2ncia de penhyer a una comunitat 
definida es manifesti anteriorment: Pasqual de Canyelles, Mateu de Puig, Ramon 
de Cordelles, Joan de Soli i Pere Pol, donaren fe, com a parroquians de Sant 
Andreu, d'una permuta rd tzada  entre Guillem Marc i el rector Pere de Sant 
Hilari, el 5 de desembre de 1233; " una tebrica comunitat d'interessos animava el 
funcionament i el componament col~lectius. Gabriel Le Bras ja va assenyahr, molt 
sifnificativament, que la unitat del poblet neixia de la comunitat de vida, detradició i 
d'interes?' El testimoniatge d'un grupet de parroquians en diversos afers lligats al 
desenvolupament de la comunitat ratifica l'afinnació precedent. Hem de dir, tan- 
mateix, que aquesta mena de puticipació apareix, únicament, en aquelies escriptu- 
res en les quals atorgant i destinatari, ambdós, semblen ésser parroquians, o bé, 
quan interné diuectament el rector: quan el 13 d'abril de 1237," mestre Martí dicta 
sentencia sobre la qüestió establertaentre els rectors de Sant Genís dels Agudells i de 
Sant Andreu, per raó dels lííits parroquias, va haver de tenir en consideració la 
declaració jurada dels testimonis adduits -homes de Sant Andreu i Sant Gen+ a 
I'hora de justificar els drets corresponencs. Un exemple que fomeix una bona prova 
de I'estreta vinculació existent entre el marc parroquial i els anhels de la comunitat. 
Josep M. Font i Rius va escriure encedament que e.. .en la vida mrai, la padquia 
fou, cronolbgicament, un dels primen motius d'unió i agrupació dels seus 
habitants ... m.13 

El punt central del nostre recorregut el proporciona un document datar el 24 de 
desembre de 1297:' on el conjunt de la comunitat pren la denominació de &niver- 
sitat dels parroquiansr. L'escriptura refereix la controvhrsia que es suscita entre el 
rector de Sant Andreu, Arnau de Vilardeli, i la citada .Univmitas pam&iano- 
rwms. 1 el que, primerament, ens interessa destacar d'aquest document és la 
intenrenció delegada de quatre procuradors o síndics, en les persones de Pere 
d'olivera, Bernat Llonc de Canyelies, Bernat Agustí i Bonanat Gassó. La represen- 
tació de la comunitat s'exercí a través d'aquests personatges, segurament dotats 
d'algun tipus de significació social o econbmica -fins i tot mor& entre els 
parroquians, i no seria masa arriscat albiuar que fossin ells els encmgats de 

20. A.C.B., P q ~ r n i n r ,  3-23-5. 
21. GabrielLEBw,op. d., &. 115. 
22. A.C.B., Pepm1VII, 33-3-52. 
23. JosepM. FOmRtUs. 0rig~erdelrégimenrnvn.rPPIcn CatalwM, a.A.H.D.E.r, 17(f%4), 

pigs. 285. 
24. A.C.B., Pergminr,  3-23-22. 
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designar personal auxiliar, com els vinyogols citats anterionnent, que tenien cura de 
la bona mama de la vinya. 

Els parroquians acostumaven a reunir-se en issemblea de caps de casa, i ho feien, 
generalment, aprofitant la Missa de diumenge. Davant de I'església o, Adhuc, a 
I'interior, debatien qüestions d'interks comú: procuraven pel bon manteniment de 
I'edifici parroquial, dels camins, vedaven per I'assistencia a pobres i malalts, 
tractaven de les reiacions amb els seus senyors, de l'organització del trebd de la 
terra i de I'aprofitamentde les aigües (recordem la importinciadelRecComtd). etc. 
Calia donar bon complient de les decisions preses, funció que era encarregada per 
elecció als citats  procurador^?^ 

La participació d'aquests homes sent6n en el marc de la defensa dels interessos i 
necessitats del conjunt; s'ens brinda, doncs, I'opomnitat de coneixer les diverses 
categories socio-economiques que convivien en els temes de la parroquia. La 
terminologia és forsa expressiva -bracers, pobres, vagabunds i abandonats, viat- 
gers, peregrins i pagesos liauradon, molu d'ells homes propis de I'església-, pero 
no resol, malauradament, una ajustada caracterització dels membres d'aquests 
grups. Potser la dada más problemitica deriva dels membres dels bracers: 

*... Testes huius rei sunt: Jacobus de Sancto Clemente, ñaymundus Lonch, 
Fferrarius Ennengandi, Amuldus de Sewa et Bonanatus lonch. Signum Simonis de 
Plandolito, militis. Signum Petride Canovis. Signum Ferrarii Emengaudi. Signnm 
Petri de Fenestrellis. Signnm Petri Toscani. Signum Petri de Sulviano. Signum 
Antiqui Ollarii. Signum Gnilielmide Toran. Signum Paschalis de Canellis. Szgnum 
GuiílelmiSaka. Signum Berengarii de Verdegerio. Signum RairnundiXerig. Signum 
Bowacii Marcü. Signnm Pem Baiuli. Signum Petri Carrarie. Signum Bemardi 
Barceloni. Signnm P e h  Rnbei. Signum Raymundi Lonch. Signum Bartbolomei de 
Romaneto. Signum Pem' Bartbolomei. Signum Petri Ortohni. Signum Jacobi Pulli- 
cultorium. Signum Guillelmi de AgudeUis. Signum Petri de Canellis, braceviorum 
parrochianorum dicte ecclesie, qui heclaudamus etfinnamns. .. 

La principal dificultat rau en I'estmcturació del diploma que comentem ara. 
Efectivament, la inclusió d'un cavderen I'assenyalat gmp de bracers pot trobaruna 
explicació en la propia redacció del docurnent: un doble trasliat notarial, en una 
epoca (comengaments del segle m) en la que totes les signatures es poses a 
continuació unes d'altres sense fer apam; aixb podria aclarir el que sembla un 
contrasentit. Josep M. Pons i Guri, a més, ens ha fet notar que la condició del 
personatge permetria, altrament, de creure que hauria signat de manera autonoma, 
sense lligarns amb els bracers que~homologuen la sentencia 

25. Jean GAUDEMET, iLl vk leamiiryi1 m O&t nu Moycn Agc et dam les t m p r  rnodmtrr, r 
*LES Commltnaut6~ nirdes-, t. X~XIII. .Eumpe Occidendale(lulic, Erpsgne-France)., Puü. Derrain 
et Tolra, 1984, pigs. 82-83. 

26. Vuem i n t y ~  de mulmemónia rqusr m t c k u p t e  en uno comunicxió prerenudaz les 
111 Jorntdes &Esa S Histories Louls, celebdes a Ciuut de Mlllorca, I'any 1983. Vegeu Joan J. 
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De fet, la paraula bracer no té alma significació, creiem, que la de jornaler, 
trebdador assalariat. 1 aixb no ens ha de sorprendre en un conteae com el que 
presenta Sanr Andreu a fiials del segle x I ~ ,  on el treball en peutes parcel4es podria 
ésser insuficient per a subvenir, en alguns casos, a les necessirats familiars i, potser, 
calia cercar un complement en altres dominis. Malgrat tot, la qüestió és només una 
hipotesi de trebd. 

D'altra banda, la proliferafió de pobres i vagabunds, d'homes mancats de tersa, 
s'ani generalitzant ja en aquesta epoca; la proximitat de la ciutat en fou, probable- 
ment, una de les causes. Una de les evidencies de I'expansió economica, ligada a la 
pentració de I'economía mercantii al camp, fou I'increment dels deutes m&, 
aspecte clau per a comprendre aquella imatge de móns famolencs, d'homes deixats 
de la ma de Déu -la documentació és fonament colpidora: e....p aupenbus seu 
lexürx-, de gent abocada a una nova servinit. Pero no tots patiren de la mateixa 
manera, mentre uns Huitavan per la supervivencia, d'altres d&saven d'excedents 
considerables. Les diferencies econbmiques són paleses cn el RNP de Hauradors: el 
document distingeix entre aquelis que Gsseien bous i aqueHsiue havien de Hogar- 
los pera les feines del camp. No cai dir que tenir bour propis -si ens adonem que en 
nombrases viles els pagesos feien front comú per a costejar la dispesa que suposava 
llur adquisició i manteniment- era un signe clar de diferenciació social en els nuclis 
rurals. 

Pero.. . acostem-nos als termes de la controversia: 
Per una banda, Arnau Vilardell, el rector, afirmava: 1. Tenir dret a rebre el 

alectum iam scannum quampannos~ (el supon i les robes del iiit), en el qual morien, 
testats o intestats, els bracers habirants de la pardquia, i en e1 que hom els satisfeia el 
darrer sagrament. 2. El mateix per als homes i dones pobres; ... seu ie~ür* :~  pels 
forans, pels c.. nunciism 28 i pels fds  i fiiles, a execepció dels primogenits, dels 
llauradors de la parroquia. 3. Els pagesos llauradors que treballaven amb un parell 
de bous, tant si eren propis com si no, si morien intestats o eixorcs, havien de 

BUSQUETA, Un nucli mrd del temtori de Bnrmlm: h t  Andnv de Palomar d regle X I l l ,  a *La vida 
quotidiana dins b perspectiva histd"ca., Palma de Mdorca, I n S t i ~ t  &Esnidio Blleirics, 1985, pigs. 
95-116. 

27. Agr- al Dr. Muiucl Riu el seu zjur respecte del mor .lex&.. El profesor ens apund un 
significat semblant, en aquest as, d de .vagabundr*, .de¡xatsr, chomes m c a t s  de Erra i de trebd., 
derprés d'observu I'aparició del mor en re+dn aasiom al UWde I'escripnira. 

28. A c u d h  per mot .nmn&, a I'rnterprruciÓ adduida per Luio GARCIA DE VALD~VELLANO,. 
G n o  de Historia &krInstitmMnesEspañokr, W i d ,  AlianziEditord. 1984. p*. 252-253: .... d 
nuncio era la. prestación que el seedor de un prediodel dominio ajeno tcnúqueraurfacerd señor para 
poder trasmitir a sus hips y aendientes N derecho de dirfmtc sobre dicho predio, y consistía e" la 
entrega al señor por los herederos del ~ I O  de h mejor cabeza de ganado, de al prenda del atuar 
doméstico, de una gallina, o de algún mueble, o a veces de una cantidad M m 2  y se ~Urfacín al 
señor cuando moría el colono, posiblemente al ser anunciada su muene al señor, y de ahí su nombre; 
parece que en la concepción más antigua se entendía que esta gabela e n  satisfecha por el propio difunto, 
como un último censo debido al señor ...s. 
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complir, també, amb les demandes anteriors. 4. Tenir dret a rebre dels forans, deis 
homes i dones pobres i dels deixats que morissin a la parroquia, en Uocs que no 
fossin de domini i alou de I'església, tots els béns mobles i les robes. 5. Mentre els 
parroquians es resisrissin a complir amb aquestes exigencies, el rector es negava a 
celebrar els Oficis. 

Per altra banda, els parroquians negaren la major pan de les afimacions del 
rector i I'acusaren de no valer celebrar els Oficis ni de complis amb I'enterrament 
dels albats i altres sepultures. Opinaven que aix& darrer ho bavia de fer -gratis* i 
sense cap exacció. 

La freqüencia d'aquests conflictes entre rector i parroquiaiis a I'interior de les 
comunitats rurals ha estat posada de reUeu, darrerament, pels investigadors france- 
sos M. Bourin i R. Durand. Els citats autors manifesten amb una expressió prou 
entenidora que -... ailleurs, les oblations sont la pomme de discorde ...*, per, 
seguidament, mostrar com qualsevol esdevenirnent lligat amb la vida parroquia1 era 
objecte d'algun tipus de pagament al rector: drets d'enterraments, baptismes, 
matrimonis, aniversaris.. . etcF9 

Ambdues pans acudiien, amb el consell i voluntat del bisbe de Barcelona, fra 
Bernat, i de Pere d'Espiells, de& de Barcelona i paborde de mar$ -pabordia a la 
que penanyia I'esglésiade Sant Andrert-, a I'arbitratge de tres destacades persona- 
litats vinculades a la parroquia: Ramon de Noguera, precentor de Barcelona, Jaume 
de Lledó, de I'Orde dels Predicadors,Jo i Pere de Sant Climent, I'esmentat gran 
propietari de Sant Andreu. La pena pecuniaria que establiren en cas de negligir la 
sentencia fou de 300 sous de moneda barcelonesa de tern. 

Així, s... attendentes utilitatem dicte ecclesie Sancti Andree de Paloma& et 
conservationem p a k  et concordie inter rectorem et parrocbiunos ... S, fou Uegida la 
sentencia pel notari de Barcelona Bemat de Viluníbia, a la Casadels Predicadors (el 
convent dels Dominicans de Barcelona, anomenat convent de Santa Caterina), 
essent presents el rector i els síndics citats, i m b  el testimoniatge de Jaume de Sant 
Climent, Ramon Llonc, Ferrer Emengol, Arnau Serra i Bonant Llonc. 

Les disposicions foren les següents: 
1. La Universitat dels parroquians, en compensació dels citats Ilits, vestits i 

héns mobles dels qui moririen a la parrbquia, testats o intestats, tanr parroquians 
com forans, habitants, peregrins o viatgers, e... ve1 ubicumque dicti pamcbkni 
dicte ecclesie serviunt &S suos*, pagaria 1.800 sous de moneda de tern. Aquesta 
quantitat hauria d'ésser dipositada en una mula de canvi idbnia de Barcelona, perla 
propera festa de Tots Sants. 

29. Monique BOURIN-Roben DURAND. V k a v  vJlagcan noyen <ige.Le-i r o l i d n n t e ~ p y ~ n c s  d~ 
/ l e .  IJr. s t i ~ l e r ,  P u i i ,  McrsiJor-Tempr Aciucb. 1984. &s. 95-96. 

30. V r g u  I'anicrcrsuit u i tc lc  dc J o v  HLR~ANUJ Ut~úhw. Elpoblmir l  del crrdu 4 h niorala 
Cainlrnvn I rev lcx i i  .. 1 . l~z<nieur Bu<.cPonuurh&ui~dai Mir~uu.. u i c x  I d . -Acu Mnl iarv l l ia - .  - - .-. .. . . ,~.,~--.- ~ ,, - -..-. ~ 

Barcelona, Universiut, 1983, i r 113-136. L'autor uwnydi  ti fa pi&i 114 I'&lponu>t p p e r  de 
dominics i frtncixanr n ?hora %nu una jurtificació eUet a ia miet i t  v r b m  i a b scvcs xttviuts. 
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2. Entretant, i en compensació dels fruits que podia haver obtingut el rector 
pels Ilits, vestits, etc..., els parroquians devien satisfer 54 sous en els següents 
terminis: la meitat per Sant Pere i Feliu d'agost pmper, i i'alua meitat per Tots 
Sants. En cas de que els 1.800 sous fossin dipositats abans de la data prevista, no 
haurien de donar els 534 sous, aixo pero, a,.. teneantur dure prorata temporis quod 
preterisset usque ad diem ipsius depositwn ir..... 

3. El rector restava obligar a invertir els 1.800 sous en la compra d'honors i 
rendes, per utilitat de I'església. 

4. La lectura de la sentencia implicava I'immediata cessació de les exigencies 
del rector; aixb no obstant: a) seguiri rebent el que hom acostumava pels albats i 
d'altres sepultures. b) conservara el dret sobre els seus homes propis, s... in 
exorquiis et cuguciis et intestiis et in alus iuribus sibipeninentibus, secundum wsum 
et consuetudinem ipsius terre racione domini ...*. c) els pagaments deis citau sous 
no exclouran les prestacions que alguns deis parroquians deuen pels conreus." 

El 30 de desembre, sis dies després, signaren els problemitics bracers de la 
parroquia, en presencia dels testimonis Janfrid de Plandolit, Pere de Romaner, 
Bernat Codina, monjo de I'església, Jaume de Tona, prwere, Guillem Beran, 
clergue, Jaume deSant Climent, i fra Jaume de Tirrega, de I'Orde deis Predicadon. 

Si haguéssim de resumir en poques paraules allb que es despren amb evidencia 
del procés arbitral descrit, ressaltariem la impnhc ia  del rector en el manteniment 
de I'ordre social establen: Amau de Vilardell regí una església que disposava de 
nombrosos homes propis sobre els que pesaven drets com I'exorquia, la cugucia o la 
intestia (enue altres), segons que era el costum de la tema per raó de domini; pero 
sobretot, que exercia una visible h c i ó  de control sobre tots aquells que mantenien 
certa relació arnb la comunitat parroquial, ja en foren membres o, simplement, 
viatgers o peregrins. Una comunitat no gens uniforme, sino variada i heterogknia on 
les diferencies cada cop més accentuades entre les formnes pageses havien anat 
constituint progressivament una categoria de pobres que depenien de la voluntat 
dels poderosos i que patien els efectes de i'expansió economica: ja hem significar 
rnés amunt, que la multiplicació deis deutes rurals porti a moltes families, incapaces 
de fer-hi front, a una nova servitut, a una dependencia fonamentalment economica, 
ja a les darreries del segle XIII. 

A la base, pero, de totes les exigencies del rector hi trobem un dels probables 
mecanismes, una de les anomenades .mes de mutació* adduides per G. Duby a 
I'hora de cercar uns recursos que atenuessin la possible caiguda de les rendes 
senyorials, fenomen que comenfa a manifestar-se amb certa imponhcia ja a finals 
del segle XIII." Efectivament, en nombrosos Ilocs, la mon dels parroquians arriba a 

31. Els mnrcvr i les vi il*r e r a  unes misres i legirieí a favor deis fmiw del c m p .  V m  m b u  
l'acepció en la resi de ~ n . q o s e p  B~UCELLS REIG. $1 sentimiento rciigiox, ~ ~ Y L I  en clOb"pad0 de 
Barcelona de 1229a 1 3 4 ,  Barcelona, Tesi de Llicencianin inkfit+gigs. 214. 

32. Emnomk Rural y Vida Campesina en el Omdenrc Me malnl Bucelont. Penhsula, 1968. 
pigs. 3 1 2 ~ s ~ .  
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representar una de les principals fonts d'ingressos de I'Església. Diversos historia- 
dors, i entre eUs P. Adam han assenyalat com en molts indrets era acos~mat de 
llegar al capella objectes determinas o una quantitat en diers." 

Arnau de Vilardell reclamava dues coses molt concretes: per una banda els Uits, 
és a dir, els suports i les robes que el constimien, dels quals hom podia treure bon 
profit, tenint en compte la proximitat de I'hospiral de FiestreUes o dels altres 
hospitals emplasats als voltants de la ciutat de Barcelona. Per altra banda, en el 
control de la resta de béns mobles dels pobres, dels forans i dels malalts que morissin 
a la parroquia en llocs que no fossin alous de I'església, podem veure refermada h 
idea manifesta per un nombre considerable d'autors, de que el valor de la riqueu 
moble havia augmentat a causa dels perfeccionaments tknics, la qual cosa suposava 
un hon motiu per a fer-se amb lucratives exaccions. 

La sentencia, alhora, fou clara i reveladora d'allo que J. Le Goff considera com 
un dels elements cmcials sorgits per la necessitat de calcular, tan característica de les 
noves formes d'activitat comercial i industrial: la nova apreciació del temps." Així, 
en el document hi destaca una referencia explícita al tema de la . d i l a ~ ~ u ,  tpmporir- 
escolistica: en compensació dels fruits que podia haver obtingut el rector pec la 
possible comercialiaació dels béns mobles assenyalats, els parroquians restaven 
obligats a satisfer un interes de 54 sous de moneda de tem en dos terminis: la meitat 
per la festa dels sants Pere i Feliu d'agost propera, i I'alua meiw per Tots Sants, 
aquest darrer dia data h i t  per a pagar els 1.800 sous reclamats al conjunt dels 
parroquians: en cas, tanmateix, de que aquesta suma fos dispositada abans de la data 
prevista, únicament haurien de donar una pan proporcional deis 54 sous, correspo- 
nent al temps trigat fiis al dia del dipbsit. A més, la productivitat d'aquest capital 
quedava asiegur;da pel destí que se-I'imposava: la compra d'honors rende' per 
utilitat de I'església. 

Jean Ibanés indici molt clarament com durant el segle ~ 1 x 1 ,  r... la vie de la 
consciente devient complexe, lieu de tensions et de confiits, et la morale traditione- 
lie se trouve, en fait, contestée par de morales de simation ...B." Aspecte que ha 
estar tractat, també, i posat de reileu per Lester Litde en el seu darrer Uibre en 
concloure que el canvi que tingué lloc cap al segle xili fou, precisament, que els 
teolegs morals varen comensar a pensar en el diner en termes directes i racionds, 
coma un inswment ~onvenient.)~ 

L'escripnira aporta moltes més dades; ara pero, ens interesa demostrar la 
possibilitat dels parroquians d'exigir al rector el compliment de les seves obliga- 

33. Paui ADm, .La wie aroisskk m F7mm n# XIVe. si?&, Puis, Siuey, 1%4. pjg. 69. 
34. Jacques LE GOFF. empsdlEgk ettonps dn nxrrch~d, i .Anuales E.S.C.., XV (]%O), pigr. 

417-433. 
P 

35. Jean ~ A N E S .  h domine dc I"glirc et k$ rCnkés émnaiqves nu XIII ri?ck, PuiJ, P.U.F., 
1967 p i  . 102. 

36. L s t e r  K. L ~ L E .  ~obre-za eoLintlM y rmnomii b m c f i  en h E& ~ed ia ,  ~ a ó r i d ,  
Taums, 1983, pig. 221. 
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cions. Exigincies que no van en deuiment de la seva autoritat directiva i moral, pero 
tradueixen un descontent per una pressió economica-jurídica cada cop més acusada 
i una necessitat -inherent al sistema de valors i a la vida de I'kpofa- de no oblidar 
els deures amb el Senyor i de diiposar de la seva protecció. La única acusació que 
menaren els parroquians, a pan de negar les afimacions privies del rector, fou la de 
que Arnau de Viardell no celebrava els Oficis ni complia amb els albats i &es 
sepulnires; a més, era I'opinió d'aquells andreuencs que per tal de garantir la 
regularitat en I'adminisuació dels sagraments i en la celebració de la Missa no calia 
imposar cap tipus d'exacció. Devia d'ésser molt trigica la situació de bona pan 
d'aqueils homes, els quals, a més de Uuitar desfavorablement contra els efectes 
negatius de la Naturalesa i contradictoris de I'home, es veien privats de I'ajut 
d'aqueil intennediari entre Déu i ells mateixos, el rector. 

1 quan escrivim aquests mots ens vé a la memoria el ueball d'E Le Roy Ladurie 
sobre el veinat de Montaillou. Un altre contexte, unes alues motivacions, perd, en 
el fons, una constant d'aquells darrers anys del segle XIII: I'esforc arreu per tal de 
mantenir amb vigor les perrogatives senyorials. L'abandó sentir era ahoraespirimal 
i temporal, conclou el citat autor en presentar les difícils relacions entre els veins 
d'aqueil poblet de muntanya i una Església que maidava per imposar un carregós 
delme." 

La diversitat, I'heterogeneitat, és el uet que sobresun de les consideracions 
precedents, no podem caure en I'esquematisme d'unes categones sociais uniformes. 
Aixo pero, el marc parroquial, el cosmm de la terra, són els elements que donen cos 
al conjunt: el t eme  suniversitat. no indicava cap instimció nova, donava nom a 
quelcom d'existent amb anterioritat. 

La menció dels sprohoms de la parroquia. consrimeix un altre dels signes de 
representació de la col.lectivitat. Per exemple, Pere Tosca, parroquia, en fer testa- 
ment, dona plens poders las prohoms de la parroquia, per, en cas de jutjar negligent 
I'adminisuació que devia fer el sagrista de I'església de pan dels seus Uegats, 
traspassessin la seva responsabilitat a una alua persona. Aquest testament, que 
forneix una indicació escrita del cos de prohoms, fou datar el 20 de gener de 
1302." En els llocs petits, els proboms acosturnaven a ésser tots els caps de casa, 
entre els quals es designaven, per acasos concrets, els referits procuradors o síndics. 

La intervenció d'un grupa representatiu dels parroquians, format per tres 
d'aquells quatre síndics elegits en la conuovkrsia de 1297, es torna a fer efectiva en 
una visita pastoral datada a principis de I'any 1304." Bernat Llonc, Bernat Agustí i 
Bonanat Gassó feren una denúncia a Pong, bisbe de Barcelona, contra els excessos 

37. E. Le ROY ~ADOURIE. M o n t a b ~ ,  &S oCntlM de I B 4  a 1324. Madrid, Taums, 1981, pig. 
221. 

38. A.C.B., PergnmYir, 3-23-94. 
39. ]osep BAUCELLS. op. d., p j g .  542. 
40. A.C.B., Pngaminr, 3-23-32. 
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que cometia el monjo i beneficiat de I'església Bernat Codina. Bemat ja portava 
alguns anys com a tinvlar de la mongia: el 30 d'agost de 1290," Ferrera, esposa de 
Ramon Desvilar, li Uegi, en el seu testament, 17 diiers dels 4W sous que es 
reservava per a garantir les despeses de la sepultura. Set anys després, el mbem com 
a testimoni en la signatura dels bracers parroquians." Finalment, eU era el sagristi al 
que es referia Pere Tosci en el seu testament de 1302. 

Entre els diversos fets que hom inculpava a Berna Codiia destacarem els 
següents: provocar discbrdies entre el rector i els parroquians, reveiar públicament 
determinades confessions, utilitzar la cortina que cobria h paxt davantera de I'altar 
major per a fer-se Uencols, descuidar I'administració de la mongia i uactar malament 
els seus béns, ésser un home bebedor, jugador de daus i altres jocs poc honestos i 
sospitós dels robatoris que s'havien produit d'objectes de I'església, tenir una 
concubina en la persona de Maria d'Hortes i, darrerament, no complir amb el servei 
de I'dtar de Santa Maria, establen en I'església per I'almoina dels parro- 
quians: *' *... Item que com lo dit monge sia tengut de cantar tos dies misa en 
I'altar de nostra dona Santa Maria, establit en la dita Església per Almoina dels di= 
parroquians, lo dit monge, eU no falo servey, ans n.a acuitar .III. dies de iasetmana 
a la Capela de FiesueUes, sens escola suficient, en perjudici del dit altar de Santa 
Maria e dels dits ~ m a u i a n s  ... íTranscrioció de Mn. l. Baucells i Reiel. . -, 

Efectivamenr, I'inrerés d'aquest document, transsrir per Mn. Baucells en la seva 
Tesi de Llicenciatun, rau en la conservació i en la defensa aferrissada de rot do que 
és tingut com a propi pel conjunt de la comunitat, tant en els aspectes materias com 
en els de profonda significació religiosa. 

Novament trobem una referencia als prohoms en el testament de Pere de 
Romanet, fustaner i ciutadi de Barcelona, datat el 25 d'octubre de 1312: un pareU 
d'aquests personatges, els més propers per Iínia de parentiu al Ilinatge dels Roma- 
net, retindrien les tres peces de vinya llegades a Bmomeu de Romanet, gemií del 
testador i parroquii de Sant Andreu, en cas de que aquest no compüs determinades 
cliusules del testament." Un alue exemple de I'acció d'aquesu prohoms el fomeix 
la sentencia dictada per Guillem Baxtomeu, rector de la capella d'en Marcús, per tai 
de resoldre la qüestió que hi havia entr els rectors de Sant Andreu i Sant Maní de 
Provenpis. Les causes de la controversia en foren, naturalment, els lúnits parro- 
quials i la percepció de les primícies corresponents. L'arbitratge es va llegir el 19 de 
julio1 de 1345, s... habito mnsilioperirornm erprobomm hominnm út dictispam- 
chiis existencium.. . s." 

41. A.C.B.,P mñr, 3-23-22. 
42. pera rinur~nostrcexernPIC en el contexr general de les visiter pasto& endegulespel bkkde  

Barceiana, Pon$ de Gudba, i i r  tal de comprendre I'esquenu ue wosNmiven a seguir, cd Ue ' el 
trebd de J.  M. MTI BONET i altrei. Pmrruor de i'Arxiu %r~rrwi de Bamlm, 1, BuceKr, 
Deparcament de C u l ~ n  de la Genenliut de Catalunya, 1984. 

43. A.C.B., Pqamins, 3-2361. 
44. A.C.B., P q e m k ,  3-23-196, 
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Disposem, f i i e n t ,  d'un pareii d'escripmres que evidencien ia vitaiitat de la 
panicipació col.lectiva. Ambdues fan referencia a I'aitar i benefici de Santa Maria, 
forsa apreciar, com s'ba vist més amunt, en parlar del monjo Bernat Codina. 
Primerament, pero, parem atenció a les panules de Mossen Clapés: s.. . Viguerem 
en coneixement de I'existencia d'un dur dedicar a la Verge del Remei, ai llegir unes 
escripmres de fundació d'un benifet baix la invocació de Santa Maria, feta el 6 de 
gener de I'any 1326, per Joan d'Argentona, prev. ... Aqueix benifet fou molt 
pledejat, car els parents del donador s'auibuüen el dret de nomanar, entre els seus, 
clergues que I'usufrucmessin.. ..." 

Tant és així que &bi el moment -29 de setembre de 1347- que un grup 
nombrós de parroquians, entenent que eren pauons, juntament amb el rector i 
altres prohoms, del dit altar, feren donació ai venerable GuiUem d'Argentona de tot 
el e. .. iuspatronatns altaris Sancte MaM siye beneficü einsdem altaris, mnsmcti in 
dicta Ecclesia Sancti Andree, seu inspresent~dum ad ipsnm altarem.. . S." La causa 
adduida pels atorgants era el fet de que, rarament, es posaven d'acord amb el rector 
respecte al citat dret de presentació. 

El document apom una extraordinkia informació en incloure, els noms de tots 
i cadascun deis personatges que signaren la donació, i així permet cem aproximació 
a I'antroponímia i a la demografiade la contrada, just un any abans de I'estrd de la 
pesta negra. Veiem-ho en els quadres esquedtics que presenta en I'anex 1. 

Hem considerat opomí establir una comparació enue les nosues dades i les 
adduides per Rosa M. Ayerbe, per nons prou comprensibles: en primer Uoc perque 
el marc temporal de I'analisi és pricticament coincident, i així defugim ei tenir que 
acudir, a dates, a voltes, una mica iiunyanes; " en segon iioc perque, en aquest cas, 
mitjansant l'antroponímia, ens aproximem a l'esmdi de les relacions entre la ciutat i 
el seu territori; fiiahnent perque les dades que ens proporciona el u e b d  de la citada 
autora provenen de documentació dipositada en I'Arxiu Capimlar de Barce- 
lona,'s &u del que procedeixen, m&, la majoria deis documents uebalkrs per 
nosaitres -i en concret el que ara ens ocupa-. 

Una primera uiiada d s  quadres comparatius ens mosua que, en proporció, les 
divergkncies no són masa significatives, i que, fiis i tot, hom arriba a percentatges 

45. Joan CLAPFS CoRBERh. op. d., 11 pjg. 64. 
46. A.C.B., Pn &, 3-23-189. 
47. Entre elr uefaJls que hom pot consulw r n esublir diverses comparacionr +cm ciur els 

segiients: ~ ~ u s t i  D U R ~ N S A N P E R E , A ~ D ~ Y O ~  CM& de ~drcebnaywnombres d c p k ,  1 .A.S.T.r, 28 
(1955). pjg. 3 9  i ss.; Emic MOREU~REY. Antmp>nimin a Barceiom ab re les XtV i xv. a .Esnidio 
d'histbrnmed~evai~, 111, Barcelona 1970, plgr. 111-120; íd.,l.roddün& c&<* ~ o n t b u i .  Rrpmon 
histdric de nomr de UOE i de n m  depmmm, Buceloni 1962; F. m A ,  Ono&Bra bnmlaLul del 
re le xlv, Barcelona, Universiut, 1977; Muiuel RiU,Antmp>nimin b n m h i w  &lugkxIv. a mSocieut 
d'bnomhtica. ~uúie t i  intec ior . ,~~  (1984), kp 14 

48. Rosa M. AYERBE, Influmcio de de d % & z ~ p ~ b r  m id OmmdstIcn, a 8aiubi.. 32 (1982). 
pigs. 5-15. L'autora utilitza documenuciódiposiuda en I'Anriu Capitalarde Barcelona, secció .Diver- 
somm C*, anys 1340-1346. 
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foqa  similars. Així, obsewem que els noms de Pere, Bemat, Guiiiem i Berenguer 
figuren, en ambdues columnes, entre els rnés utilitzats. Potser la diferencia rnés 
notoria rau en I'exemple de Francesc. Com ha assen~alat E. Moreu -Rey, la 
implantació d'aquest nom segueix la dels franciscans i és molt lenta 4s Uocs on 
I'Orde no ~'estableix.'~ Efectivament, la influencia dels framenors a la ciutat pro- 
voca que bona part dels barcelonins s'inclinessin per aquell nom. Pero a Sant 
Andreu no en trobem cap, la quai cosa no ens ha de sorprendre, donat que, és ben 
coneguda la dificultat que varen tenir els representants del referit Orde per a 
projectar-se en el marc ~ r a i .  

Coincidim amb Rosa M. Ayerbe quant a I'evidencia de I'arrelament del nom de 
l'apostol Pere, pero discre~em una mica respecte al fet de voler destacar una gran 
influencia de la reialesa en les preferencies onomktiques. 

Les indicacions formulades per E. Moreu-Rey queden reflectides nítidament en 
el quadre comparatiu: ni a la ilista de la predita autora, ni a la nostra hi ha cap menció 
del nom d'Alfons, malgrat que Caulunya ja havia conegut el govem de tres sobú-ans 
amb aquest nom."O 

Les consideracions precedents, tanmateix, no invaiiden aspectes tan importants 
com ho poden ésser el pes de k tradició, ilegendes, gestes protagonitzades per 
determinats personatges ... etc., el record de les quais podria afavorir el rnanteni- 
ment de noms com Ramon, Berenguer, Guiiiem o Bernat. Cenes devocions locals 
explicarien, al nostre parer, la predilecció per uns noms en deuiment d'aitres. Aií, 
Banomeu i Antoni podrien respondre a la presencia, respectivament, de la capella 
de Sant Bartomeu de CanyeUes, documentada &en+ del segle XI, i d'una possible 
confraria disposada a I'entorn de I'aitar de Sant Antoni Abat de I'església parroquial, 
institució de la que tenim una notícia en el testament de la parroquiana Elisenda 
Miquela, del 7 de julio1 de 1300. 

D'altra banda, destaca a la nostra lista el fet de que no hi apareix el nom 
d'Andreu; aiguns estudiosos ja han manifestat com, rarament, els parroquians 
batejaven els seus fills amb el norn del sant de tota la demarcació. 

Finalment, hem d'assenyalar un aspecte que, a nivel1 d'hipotesi, pot tenir el seu 
interes. Passem-ho a veure: 

Ja en la nostra Tesi de Llicencitarua hem mostrat el reilevant paper del rector 
Bernat Bargayó; un home que regí els destins de la cornunitat durant 24 anys. 
Durant I'epoca del citat prevere, el pes i la presencia de I'església creixent 
ininterrompudament, arreu de la demarcació territorial de la parroquia. El domini 
directe de bona pan de la circurnscripció corresponia la rector, qui, d'aquesta 

49. E .  MOREu-RFr,Anmpdnhs~ B n r c c h n * r e g & s ~ i v  i x v ,  op, "t., pig. i 18. 
50. E .  MOREU- REY.^. d., pig. 119. 
51. Joan J. BUWUETA 1 &U. Un nud nrd del Pk de Biirceliom: Sanr Andrcv de P&wr mtre 

1200i 1310 (uspectes emnomul i s o d ) ,  1, Barcelona, tesi de Llicencitun inedia, 1984, p i p .  48-60. 
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manera, augmentava el seu poder de decisió i la seva influencia sobre els membres de 
la comunitat. 

Bernat Bargayó va morir el 2 de gener de 1347, el mateix any que es produi la 
donació col4ectiva que comentem. Moit probablement, doncs, la seva autoritat 
directiva i moral propicia, ahora, I'elecció dels noms personals. Aiií, pensem que 
cal introduir, almenys pel que fa a I'estudi de les parrbquies mrals, la variant 
configurada a I'entom de la figura del rector. Bernat en fou un d'eUs, pero també ho 
havien estat anteriorment: Pere de Sant Hilari, Guillem de Montoliu i Arnau de 
Vilardell; " de Uur personalitat podria dependre, possiblement, bona part de les 
preferencies onomAstiques. 

Si bé I'afirmació precedent pot representar un més dels aspectes que contribuei- 
xen a demostrar I'estreta vinculació entre la comunitat i el marc parroquial, i la 
primacia del rector en aquest contexte, cal que insistim en el seu cakter  hipotetic; 
hom podria, facilment, replicar que els rectors eren batejau, també, amb els noms 
més freqüents del moment. 

Aquestes dades ens permeten aventurar que un mínim de cinc-centes persones 
conviurien a la nostra parroquia en aproximar-se la fi de la primera meitat del segle 
xiv. Tots ells constituTen la ~Universitnspanochianorum ecclesie Sancti Andree de 
Palomario*. La determinació d'una xifra semblant de parroquians es fonamenta en 
les següents reflexions: en primer lloc considerem aquests personatges com a caps de 
casa de la demarcació; la referencia a d'altres *prohoms* -S.. . attendentes nos, una 
cum rector ecclesie et al& pmbis hominibus.. . S- ens fa pensar en una equiparació 
d'aquest tipus, tot identificant prohom amb cap de casa. Aquesta consideració ens 
porta al segon aspecte: adoptem un criteri intermig entre quatre i cinc persones per 
foc o casa. A la base del raonament s'hi troba la propia estructura socio-economica 
predominant a la zona: la família de upus nuclear i fa fragmentació progressiva de 
I'explotació familiar, La parcel4ació de la terra. D'altra banda, els signants del 
document no constituei~en el conjunt de la comunitat, hi ha d'altres prohoms amb 
llurs respectives famílies. 

Efectivament, la donació no fou del gustdel rector ni d'aqueslls altres prohoms. 
A instancia de Guillem d'Argentona, cavaller i parroquia de Sant Andreu, els 
canonges de Barcelona, Pere de Castlarí, doctor en Ileis, GuiUem de Torreiles i 
Ramon Romeu, havien trames al rector de Sant Andreu una carta datada el 21 
d'agost de 1348, en la quees reconeixiael patronatdelcavaller sobre el benefici de la 
mongia de I'església. A més, s'obligava al rector, sots pena d'excomunicació, a 
celebrar els Oficis, mentre la major part dels parroquians fossin presents a la Missa. 
Aquesta carta fou presentada com a prova davant I'arbitratge de Francesc Rufat, 
doctor en Ileis, el 2 de mar$ de 1349: " la sentencia confirma la donació del dret de 

52. J0ui.J. BUSQUETA op. cif., tesi de Ll icencha,  pigs. 25-47. 
53. A.C.B., Perg<imvlr, 3-U-185. 
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presentació que havien fet alguns parroquians, en nombre de cent-sis, peM remarca 
que en aquesta no hi havia cap intenció de perjudicar el rector ni aquells parroquians 
que varen haver d'acceptar la donació amh desgrat. Pere de Cinoves, Ferrer Sala, 
Jaume Moya i Pere Llonc, q.. . aliispawochiantr ipsius ecclesie abentibus.. . r, foren 
presents en representació dels parroquians; cap d'ells, excepte Ferrer Sala, havien 
signar, el 29 de novembre de 1347, la tan polemica donació. 

El desenvolupament de la comunitat de Sant Andreu, estmcmrada, progressiva- 
ment i fmit de les necessitats concretes, en tres possibles esferes de representació 
-el conjunt o *Universitat*, els prohoms o caps de casa i els procuradors o 
síndics- impulsa graduaiment una incipient municipalitat, que no es uaduí, mal- 
grat tot, en cap tipus d'diberament del domini senyorial exercit per I'Església 
(bbicament la Canonja de Barcelona i I'església de Sant Andreu), pels ciutadans i 
funcionaris barcelonins, així com tampof va suposar cap tipus de desvinculació del 
territori d'influencia de la ciutat de Barcelona. Un territori, recordem-ho, que 
s'estenia des de Montgat a Castelldefels i de Collserola a mar. Podem utilitzar en 
aquest sentit, bé que amb cena pmdkncia, el fogatjament de 1359, a. .. doncs sembia 
ésser bastant rigurósr) jaque proporciona una imatge significativa del que acabem 
de dir: dels cent-vuit focs que apareixen registnts, set en són aloers, trenta de 
ciutada, dos de cavaller i seixanta-nou d'església." 

Finalment, afegirern que foren els Uocs coneguts com a .Vila- i "Sagreran de la 
parroquia de Sant Andreu,,que arnb el temps arribaren a confondre's, els nuclis més 
poblats on s'hi anaren basunt la majoria dels eiements configuradors de i'organitza- 
ció municipal. La forta presencia dels ciutadans de Barcelona en aquest indret influí 
poderosament sobre la consciencia dels parroquians. ~Podríem pensar, a partir de 
I'afirmació precedent, en una certa jerarquització dels diversos llocs poblats de la 
circumscripció parroquial?. Es difícil, certament, d'arribar a una conclusió similar; 
de totes formes creiem que els homes que s'anaren establint a I'entorn del temple 
parroquial, dotat des de 1135 d'una torre de defensa, &en d'unes condicions 
immillorables: tema bén irrigada pel Rec Comtal i una excel4ent posició geografica 
en el mateix camí roma. Així menue en els diversos indrets de la parroquia, Uevat 
dels diferents masos, algunes persones podrien malviure en petites cabanes, a la 
*Vila i Sagrerar, és a dir, a la zona que envoltava 1'Edifici de Sant Andreu, s'ani 
consrituint al llarg del camí roma i del Rec Comtal un centre amb aspiracions 
urbanes que es convertí en I'eix de toca la pam6quia.l' 

54. Josep M. PONS GuW. Un fogajamnt ksmncgvt k I'my 1318, a .R.B.A.B.L.B.., 30 
(Barcelona 1963-64). pig:!3. 

55. La documenmio recuil el nom de dos llirutges de cavlllers e~ublerts a h pam6quia: els 
Argentona i d s  Plandolir. 

56. Jour CLhPLS. op. cit., vol. V, p' L 114 115 G u p u  FEUU, l n p o b k c i ó k l f n ñ t o ~ k  Barnlona 
en rlreglc~iv,  a .~rtudis d ' ~ i s t o r i a ~ % & d ~ ; l ,  ~urelona,  1%9, pigs. 61-73. 

57. Són forca interessuits, maigrat unes wndicions i  un conten bcn diferenrs, Ler dimucionr dels 
hisroriadors Angel Bha~ los i  A. W n N .  ~ f í e m r ~ d :  d l o r  kp>blam~mtomia Exnmin- 
dura a s t e h e  m e ~ s k 1 1 i g l o x I 1 1 ,  1.S Histonca., 1, n. 2 (1983), p*. 113-148. 
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Per bé que en un contexte diferent, podem treure, a niveU comparatiu, bon 
profit del t r ebd  de Jean Pierre Cuviiiier respecte a les comunitats mrals de la Plana 
de Vic, entre els segles XIII i XIV." L'autor exposa com en aquella regió hom 
distingia entre els habitants dels masos, aillats en llurs tinences i somesos a un r&giim 
probablement més dur, i la població concentrada en la vila, en el poblet, i especial- 
ment a l'interior del perímetre sagat de les esglésies. 

La Sagrera, hereva del moviment de pau i treva, no ha pas desaparescut; fiis i tot 
s'ha consolidat tot constiruint al segie XIII la aclau de volta* de la comunitat mral. 

Cuvillier continua la seva argumentació constatant com en aquests espais es 
reagrupa una especie d'aristocricia de la comunitat que acumula cew privilegii i 
que hom por avaluar en, aproximadament, una quarta part de la població de les 
parroquies. Finalment, destaca com aquests homes de les sagreres representen els 
elements més dinamics, tant en els aspectes economics -especialment hidriulics- 
com en la resisthncia contra el r%m senyoriai. 

A la nostra parroquia el pmés  que hem anat dibuixant havia estat Uarg: s'inicii 
en dates Uunyanes, sobretot amb la reconsuucció paulatina del primer nucli poblat 
que seguí a la desuucció causada pels almorivids el 1115. 

A mitjan segle XIV, ja era notoria la preeminhncia de la *Vila* en el conjunt de la 
parroquia: el draper Pere de Canoves, ciutadi de Barcelona, establí a cens una casa 
amb reraconal que posseia per la pabordia de mar$ i l'església, voa la carrera 
pública. El nou emfiteuta era caracteritzat de la manea següent: ~Berenguer 
Codina, flequer de la vila de Sant Andre~. .~~ Cal dir que la citada casa limitava a 
ponent amb una tinen~a del carnisser, també de Sant Andreu, Bernat Ferrer. E1 
desenvolupament dels oficis marxava paral.lel, doncs, al procés d'urbanització de la 
Vila. 

Coma fita més antiga dels precedents del municipi andreuenc hom ha assenyalat 
I'elecció d'obrers de l'església, .... institució sovint antecessora de l'oiganització 
m~n ic ipa l r .~  Duran i Sanpere ens informa que fou diumenge 7 de febrer de 1445 
quan foren aprovau els capítols del regiment de l'església, formulats prop de vint 
anys enrera: Pere de Riera, Joan Verdaguer, Bernat Ponella, foren els primers 
obrers de la parroquia, amb jurisdicció f i s  el dia de Tots Sants. Aquests homes 
havien de tenir cura de la bona conservació de l'església, del campanar, de1 cemen- 
tiri ... etc., pero també de solucionar les possibles qüestions establertes entre els 
parroquians. En acabar el c k e c  havien de retre compres de Uur administració. 

Podem, pero, demostrar que cal cercar la gestació d'una incipient organització 
de la comunitat molt abans, durant el segle XIII. De matiera que quan el rei Pere el 
Cerimoniós, el 12 de julio1 de 1380, atorgi Ilichncia i facultat als prohoms de Sant 

58. Jcui P. CWILLIR. Les rnmm~nantés mr&s de Li p b k c  de VK awr Xllle-XIVe. siPCkI. a 
.MClanger de IaCasadeVelizquez., 4(1%8), Hgs. 73-108. 

59; A.C.B., P nmins, 3-23-194. ~ e n 1 d a u t e l 2 8  de julio1 de 1351. 
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Andreu pera poder reunir-se i escollir procuradors o síndics que els representessin, 
I'únic que va fer va ésser sancionar una practica que es venia repetint de temps 

Aixb no obstant, el reconeixement legal del municipi de Sant Andreu no es 
produiria fins ben entrada I'epoca moderna, amb la Nova Planta instaurada per 
Felip Ve. La ciutat de Barcelona influí en aquest retard: *... Sant Andreu rebia 
aleshores el nom de vila, no per herencia &una suposada vil.la romana, sino per 
formació natural d'una nova entitat urbana amb impuls d'diberament, aturat per 
rrobar-se emparada dins la zona d'atracció d'una ciutat dotada de molu 
privilegis.. . *." 
4. Pnrroquians versus forans: ies mnfraries 

Les comunitats rurals també s'anaren dotant amb el temps d'elemenu que 
asseguressin una miiior assitencia als més necessitats i al conjunt de la població en 
general. Si bé I'església parrcquial acomplia la major part d'aquesta tasca, no 
disposava, malgrat tot, dels mitjans suficienu per a subvenir les necessitau de tou 
els fidels. Entre les institucions benefiques més caractenstiques cal esmentar, junta- 
ment amb els hospitals, les confraries. Ara el que ens interessa són aquestes 
darreres. 

Les confraries representen, en paraules de G. Angelozzi, la forma d'associació 
voluntaria més estesa a I'Occident europeu, sobretot d'enci del sede XIV. En 
algunes regions han estat, especiahent al camp, I'agrupament local essencial, una 
especie d'embrió de corporació comunal." Les confraries eren corporacions que 
revestien Uur finalitat benefica i de previsió social, amb un vernís religiós, caracterís- 
tic dels temps medievals. Disposaven de recursos provinents de caritau, quotes 
periodiques, llegats testamentaris, etc. Amb aquestes entrades podien acomplu els 
seus objectius: manteniment &un capella o altar dedicat al sant patró, ajut a les 
vídues i orfes dels confrares, assistencia a mdalts, als vells i als que no tenien feina, 
dotació de les donzelles, entre altres. 

Mn. Clapés registra, només, per a Sant Andreu de Palomar, el nom de quatre 
cofraries e... d'antic instituides a la parroquia*: la del Roser, la de les Animes del 
Purgatori, la del Sagrament i la del Dissorcadament no disposem de cap 
menció que ens permeti demostrar els origens medievais d'aquests organismes, molt 
ben coneguts en epoca moderna. Aixo no obstant, la recerca ens ha permes localit- 
zar els capítols de reglament de dues confraries laicals del segle xv; la dels homes 
forans o forasters de Sant Andreu de Palomar, que aplegava, sota la invocació de 

61. A.C.B., Canceiún<i, reg. 937, f .  35 r. 
62. A. DUMN 1 SANPERE. op. d., 1, pig. 675. 
63. G .  A N G E L O ~ .  Le mnfwtemité h l i ,  ~n'espmpnzd tra rnedbcvo e rti  mod-, Brexia, 

1977, pig. 30. Vegeu, m&, A. BRIOD, L3~sU,re des ~ I I U M ~ I  .Y Myen Age &S le pnyr de Vaud, 
Lausanne, Ed. d'en Bas, 1976, pi 67 (ed facsímil de I'edició de 1926). 

64. Joan C~(ipU,op. CU., vof;, pigs. k-51. 
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Sant Joan, aqueUs habitants del teme que encara no havien assolit la considencióde 
parroquians, i que fou c o n f i a d a  pel rei Maní el 21 d'abril de 1401.b5 Posterior- 
ment apareixeA la dels homes d k ~ a n t a  Eulalia de Vilapicina, que agrupava a 
persones que vivien als voltants de I'ermita interessades en recuperar per al culte 
I'església de Santa Eulalia, molt deteriorada per I'abandó sofen des de temps. Els 
capítois d'aquesta confraria foren confirmats pel rei Ferran, el Catolic, I'any 1494." 

Tractarem, ara, d'acostar-nos als estatuts de la confraria dels homes forans, que 
mereix, al nostre parer, una atenció especial per la seva singularitat, motiu que ens 
ha ponat a incorporar en anex la transcripció d'aquells (anex. 2). 

Per a molts historiadors, els estatuts no reflecteixen la realitat del funcionament 
d'una confraria, ja,que ens la presenten només en un moment donat de la seva 
evolució, sense indicar les transfonnacions que, necesskiament, es produeixen en 
una institució amb el pas del temps.b7 Malgrat tot, els estatuts donen una imatge 
tebrica de la confraria tot indicant allb que els seus fundadon o procuradon 
consideraven més apropiat, akí com permeten copsar la situació social i econdmica 
que possibilita aquest tipus d'agrupament i, no cal dir-ho, les necessitats espirimals 
del moment. Totes aquestes motivacions, Iogicament, estan a la base de la redacció 
dels capitols. 

Seguirem I'esquema proposat per M. Gallent> tot centrant-nos en dos punts 
fonamentals: a) caricter i causes de la formació de la confraria i b) el reglament 
intern. 

Quant al primer dels punts, hem de dir que de la mateixa manera que a ciutat 
hom distingia clarament entre els simples habitants i els queja eren ciutadan~:~ a les 
comunitats ~ r a l s  de I'entom aquesta d¡er&ncia s'establia entre els panoquians i 
aquells que encara no formaven pan, de dret, de la comunitat parroquial. Eren els 
forans o forasters, homes nouvinguts d'arreu, segurament atrets per les necessitats 
de trebaü de h zona, jomalers temporals o, fins i tot, gent marginada, que, un cop 
instal.lats, encara no havien aconseguir penetrar el tancat teivt del grup local. 

Segurament, el factor marginació va incidir amb forca a I'hora de la creació 
d'aquests Uigams entre els forasters. Seguint A. Vauchez, podem a f i i a r  que en un 
món preindustrial com el que ara ens ocupa, la liibertat es defineix per la incorpora- 
ció a un ordre col-lectiu, I'afiiació dels drets de I'individu passa primer per la del 

65.  A.C.A . ,  CnnmUmn. reg 2197. f. 5% 4 l r  I>a.uminiirmrcriienI'mex2. 
6á. A.C. A,,  CnnrcUmn, reg 3552, f .  2 0 6 i  -207". 
67. Vreeu. A .  CLLYCA. I h x  mhndk mrduv&r: San Cruróbd dr Candb Y Smra .HnM de 

~eniir ,  1 .$&., 35(1985), pigs. 25-37. 
68. M .  GALLENT. LU monvacioneraris ted~ en dos c<)/rndiU lakm del rigb XV(Buiry Almyi, a 

-Andes de la Universidad de Alicante. 2 (1983), pig. 139-161. 
69. Vegeu, EuMa DURAN. Apuntes pira w estudio sobre h obtención de la N<&& & 

Bnrcelomz n fker de b Edad Media (137s-1457). Bacelocu, tcsi de Llicencia~n Xldita, 1957. Tneu 
VINYOLES, L VA q ~ ~ t i d i a M  S Barcebnavrn I4W, Bucelona, Fundació Vives Caajumi, 1985. 
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grup al qual aqueU s'integra; tot el problema rau en agxupar-se i accedii, Wu, a una 
existencia rec~neguda.~ 

Efectivament, les confnries constituien un insmment d'iitegració a la vida 
civil, un mitjl d'accés a la respectabilitat social per ah individus o els gmps. El 
fenomen es dona també en el pla relgiós, ja que algunes confruies permetien a 
simples fidels gaudir d'un paper més actiu a la vida de la parrbquia o de I'esglesia 
local. 

La constitució i formació de confraries podia obeu a causes diverses: la por a la 
malaltia, a la mon, a I'oblit, aspectes incrementats per les violentes modda ts  
provocades per les epidemies, I'afebliment dels Uigams de solidaritat familiar o les 
greus dificultats economiques de moltes funílies. Pero la constitució d'una confra- 
ria d'homes forans afegeix, encara. una altra nó; la marginació sentida per molts 
habitants, la diferenciació entre homes de dintre i gent de fora, al beU mig d'una 
comunitat rural. 

No cal dir que, d'altra banda, I'aparició d'una confraria s i m i  respon, al nostre 
parer, a la viditat social i economica de Sant Andreu en aqueUes dates Uunyanes, 
així com a la seva localització en un imporraot eix de comunicacions i, per m t ,  de 
gent anant i venint. 

Quant al segon aspecte, el del reglment intern, podem establir dos punts &sics 
per tal de procediu a una breu analisi deis capítols: I'organiuació admiiisuativa i 
economica, i els drets i deures dels membres de la confraria. 

L'administració de la confnria era encanegada a quatre persones que, forcosa- 
ment, havien d'ésser s. ..mu¿ps munáaris., ésa dir, homes forans, de manera que ni 
la parroquia ni els pmoquians poguessin ueure'n profit. Els esmentats macips 
disposaven d'una caixa comuna on guardaven els diners, Uxo si, aqueU que tenia la 
caixa no podia tenir les claus, mesura dirigida a evitar els fraus i els robatoris. 

Per la festa de Sant Joan de Nutal, patró de la confraria, es retien compres i 
s'escollien els quatre nous adminisuadors, les entrades monetiries procedien de les 
quotes, pagaments per incompliment d'obligacions, Uegats per testamenc... etc.; 
veiem-ho: 

Tots aquells que volien entrar a la confraria havien d'entregar prkviament dos 
sous i setmanalment, cada diumenge, un diner. Aquesta era la quota dels confnres. 
Si un dels membres no podia assistir quan li tocava a la veda d'un malalt o d'un 
mon, deshores ha& de donar a la caixa done diners (un sou). De la reserva que 
feien els confrares, en fer testament, pera la seva h i a  i sepultura, una dkima pan 
havia d'anar a parar, mbé,  a benefici del conjunt. 

La confraria celebrava un diiar de gemanor el dia de la festa del sant pauó; tots 
els membres que hi volien participar conuibuien amb dos sous. Un cop fetes les 

70: A. VAUCHEZ. Lcr rnnfdrie~ lu M o p  Agr: eqt&se din b i h  hktrmOgrilphigur, a . R w e  
historique., 558 (1986). pig. 471. 
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despeses, els diners que sobraven es recollien a la caixa comuna. Fiaúnent, sempre 
que es proceda a un ajust de diners havia d'estar present el batlle de la parrbquia o 
alguns dels seus representants. 

L'assistkncia en moments de dificultats i la garantia d'un enterrament digne eren 
els aspectes més destacats dels drets dels confrares. 

Els adminisvadors tenien cura de proveir, a Uur coneixenga i albir, els malalts 
que no disposessin dels recursos suficients per a mantenir-se en aquella situació. 
També, amb els dinen de la caixa es cobrien les despeses de desplagament i ajut quan 
algun dels confrares queia maklt a una disthcia no superior a uns setze quilome- 
tres, aproximadament, a l'entorn de la parroquia; es considerava que aquesta 
distancia (4 Uegiies) podia ésser recorregudad'anada i tomada, en una sola jornada. 

El c o n h e  malalt a la parroquia tenia dret a rebre l'assistkncia i companyia, cada 
vespre, de dos dels seus companys, els quals s'anaven tornant fm que fos totahent 
guarit. 

La caixa havia de subvenl, també, les depeses d'enterrament d'aquells que no 
podien costejar-lo. A més, havia de dir-se una missa aquell dia i un aniversari en 
complir-se l'any de la mon. Tots els wnfrares rescaven obligats a ésser presents el 
dia de la sepultura per tal de fer costat a la família, i resar trenta parenosues i trenta 
aniversaris per I'anima del difunt. A propbsit d'aquest darrer punt, i a títol d'incis, 
Joan F. Cabestany assenyaiava, en estudiar la confcuia d'honolans de Tarragona 
(1353), com els confrares resaven els esmentats parenostres, encas de no saber llegir 
els salms penitencials." 

El dia de Sant Joan, l'evangelista, el 27 de desembre, era el dia gran, el dia del 
dinar de dels pass&ents de comptes, de l'elecció dels nous administra- 
dors. Tots els confrares havien d'ésser-hi presents i vetllar que els dos ciris i la 11Uitia 
que havien de cremar a l'església parroqu~al, en honor de ~ é u  Nostre Senyor, de la 
Verge i de Sant Joan, no s'apaguessin mai. 

Si una cosa es por deduir de les consideracions precedents es la seguretat que 
proporcionava la confraria d s  seus adherents; unes persones, en aquesr cas concret, 
allunyades, en cem manera, dels beneficis que podia suposar el fet d'estaremmarcat 
en el terme parroquial i ésser considerar membre actiu de la parroquia. No oblidem, 
pero, que la confraria fornia la única forma d'associació reconeguda pels poden 
locals. 

ANEX 1 

Llista dels parroquians que fan donació del dret de patronatge de l'altar de Santa 
María al cavaller Gudiem d'Argentona (1347) 

71. Joan F. CABU-TANY. k mnfr<rM d'hmolans de Tnn<igow (1313). a .Bolerin Arqumlógico-, 
epoca IV, fuc. 121-129 (1973.74). pag. 67-83). 
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Anticus AgudeUc (Antic Agudeh) 
Anticus Sala (Antic Sala) 
Anthonius de Villa (Antoni de Vila) 
Anthonius Guarnerii (Antoni Guarner) 
Anthonius Roure (Antoni Roure) 
Arnaldus de Cortellir (Arnau de Cordelles) 
Arnaldus de Solano (Arnau de Sola) 
Bartholomeus Badia (Bartomeu Badia) 

" de Vilario (Bartomeu de Vi) 
Berengarius Agustini (Berenguer Agustí) 

" de Podio (Berenguer de Puig) 
" de Finestrellü (Berenguer de Fmestrelies) 
" pa Costa (Berenguer Sacosta) 
" Fusteni (Berenguer Fuster) 
" de Riaria (Berenguer de Riera) 
" Larona (Berenguer Llerona) 
" Ffenandi (Berenguer Ferran) 
" de Curtibus (Berenguer de Corts) 

Bemardus Ferrer (Bernat Ferrer) 
" de Arenk (Bernat &Arenes) 
" de Solano (Bernat de Sola) 
" de O& (Bernat d'Hons) 
" de Cortellir Villapentte (Bernat de Cordelies de Vilapicina) 
" de Arterüs (Bernat d'Aners) 
" Cudina (Bernat Codina) 
" Sabadell, comorans kta riaria de Orta (Bernat Sabadell, que viu vora la 

riera d'Hom) 
" Sabadeil, filius GuilkImi SabadeUi qwondam (Bernat Sabadell fiU del 

difunt Guillem Sabadell) 
" Ardench (Bernat Ardench) 
" Cathalani (Bemat Carala) 
" Tolra (Bernat Tola) 
" Poll, fiíius Gurllelmi PoU quondam (Bernat Poll, fill del difunt GuiUem 

Poll) 
" Moqya (Bernat Moya) 
" Calou (Bernat Sdou) 
" Roure (Bemat Roure) 
" Brunet (Bernat Bmnet) 
" Fferrariz' (Bernat Ferrer) 
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" Rocha (Bernat Roca) 
" Ventayo (Bernat Ventlyó) 
" BoU. (Bernat Boix) 
" de Corte& (Bernat de Cordelles) 
" Lonch de Prato (Bernat Llonc de Prat) 
" Gasso de manso TM (Bernat Gusó de mas Tria) 
" Ricas (Bernat Ricart) 
" OIiverii (Bernat Oliver) 
" Lonch de Canyellir (Bernat Llonc de Canyelles) 
" Ca ParelLz (Bernat SapareUa) 

Bona~tus  Mooya (Bonanat Moya) 
" Valent (Bonanat Vdent) 
" Alaxandri (Bonanat Alexandre) 
" Lonch (Bonanat Llonc) 
" UyastreUi (Bonanat Ullasuell) 

Bowacius Olkarii (Bo rd  Oller) 
Ffewarirrs S&, fdius Pem.Sala (Ferrer Sda fi de Pere Sda) 

" Rosselli (Ferrer RoseU) 
Guillelmus de Solano, f h  Bernardi de Solano quondam (Guillem de Sola, fi del 

difunt Bernat de Soli) 
" de Solano, f&s Peti de Solano (Guillem de Soli, fii de Pere de Sola) 
" de Sam&c (Guillem de Samalús) 
" Poli, fdus Bernardi Poli quondam (Guillem PoU, fill del difunt Bernat 

Poll) " Poll, filius Gudlelmi Poíi quondam (GuiUem Poh, fi del difunt Guillem 
PoU) 

" Quine (Guillem Quirze) 
" Roure (Guillem Roure) 
" de Ramoneto (Guillem de Romanet) 
" de Fonte (GuiUem de Font) 
" Alanir (Guillem Alegre) 
" Dulcieti (Guillem Dolcet) 

Jacobus Quine uaume Quirze) 
" Ffewani Uaume Ferrer) 
" Roure uaume Roure) 

Johannes Barceloni uoan Barceló) 
Marchus Verdagwerii (Marc Verdaguer) 
Miqnel de Solano (Miquel de Sola) 
Periconus de Finestreliis (Pericó de Fiesuelles) " Gasso, filius Raymundi Gasa (Pericó Gassó fi de h o n  Gassó) 
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Petrus Sala (Pere Sala) 
" Gasso (Pere Gassó) 
" de Solano (Pere de Sola) 
" Marini (Pere Marí) 
" de Arenis (Pere &Arenes) 
" de Solano (Pere de Sola) 
" Deuswol (Pere Deusovol) 
" de Arenis (Pere &Arenes) 
" Quirze (Pere Quirze) 
" Sabadell (Pere Sabadell) 
" de OrtiS, & mgnminatus Po11 (Pere d'Hons, altrament dit Poll) 
" de Casu (Pere de Cases) 
" Tolra (Pere Tolrh) 
" Calvet (Pere Caivet) 
" Catbalani (Pere Catala) 
" Rubei (Pere Roig) 
" Olkerii (Pere Oiiver) 
" Pon& (Pere Pon$) 
" de Canatür (Pere de Carreres) 
" Badia (Pere Badia) 
" Gasso,f&s Pem Gasso (Pere Gassó, fill de Pere Gassó) 
" Riera (Pere Riera) 
" MaGp (Pere Massip) 
" de Fonte (Pere de Font) 
" Olivet (Pere Olivet) 
" Rinrie (Pere Riera) 

Raymundus Gasso (Ramon Gassó) 
" de Finenrrellis (Ramon de Finestrelles) 
"de CastellaM (Ramon de Castellar) 

Tbomru Marquesü (Tomas Marques) 
Vitalis de Blanes (Vidai de Blanes) 

Antic 
Antoni 
Arnau 
Bartomeu 
Berenguer 
Bernat 
Bonanat 



386 JOAN J. BUSQUETA 

Borras 
Ferrer 
Guillem 
Jaume 
Joan 
Marc 
Miquel 
Pere/Pericó 
Ramon 
Tomas 
Vidal 

3. Tawka de freqü2ncit-S comparatives de prenoms 

Abraham 
Andreu 
Antic 
Antoni 
Arnau 
Banomeu 
Berenguer 
Bernat/Ber- 
nardó 
Bertran 
Bonanat 
Borras 
Castelló 
Feliu 
Ferrer 
Francesc 
Gabriel 
Galceran 
Gaufred 
Gelaben 
Grau 
Guiu 
Guillem 
Isaac 
Jaume 



SANT ANDREU DE PALOMAR 

Joan 
Lleó 
Llorens 
Macii 
Mateu 
Marc 
Miquel 
Nada1 
Natan 
Nicolau 
Pelegrí 
Pere/Pericó 
Ramon 
Roman 
Romeu 
Salvador 
Sanc 
Sirnon 
Tomas 
Uguet 
Vicens 
Vida1 

1. Dades del document que comentern, datat a finals de novembre de 
1347. 
2. Dades extretes del trebd de Maria Rosa Ayerbe Iríbar, correspo- 
nent al període 1340-1346, i referents als habitants de la ciutat de 
Barcelona. 

ANEX 2 

1401, abril, 21. Barcelona 

Capitoh de la ConfraM deh H o m  Forans de la padquia de Sant Andreu de Palomar, 
atorgats pel rei Mmtia instincies d'aqucr~. 

A.C.A., Cmcehriu, reg. 2197, f.  59v.41r. 

Pro mnfraha Sancti Andree de PalomrrM hominvm mvndmiorum oblntw urpitularm. 

Nos Mminus, etc. Anendentes pro parte ve&, homhum rnunduionirn seu ' 1  foren- 
siurn habitancium in p m h i a  Sancti Andree de Pdornuio, in vicaria 1 / Buchinone et 
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Vdensis, constimta fuisse nobis per modum supplicacionis oblata ' / capimh tenoris 
sequentis: 

.En nom de Nostre Senyor Deu/ Jhesu Christ e de la 5 1  Verge Madona Sancta Maria. 
Com oer los homens mundaris aui habiten 6/ en la oerroauia de Sent Andreu de Palomar sia 
stada Lrdonadn 7 /  una confrar; a honor de ~ o s g e  Senior Deus r de la Verge Madona '1 
Sancta Maria e de mossen Sent Johan, empemor  d'ago r tal que la dita ' 1  confraru mlls e r .  pus ordonadunent sitga e dur, son s u ü  ordonaü 101  per os &U mncip, mundxis lo,capitols 
d a v d  scrits, los qulls se "1 hagena t e ~ c o b s e i v a r  pcr tots aquch qui sonen laditaconíruia 
e "/encara oer kts aaueiis au?i desouvs hi entraran. . , 

~rimerakent,  que en la dfta "1 c o n h a  sien pirats e ordonats quntre administradors qui 
la dita "/ confraria regesquen c administren e los diners qui a la dita confruia '51 vendran 
reeben, e aquells convenquen en proiit dc la diuconfruia '61 segons que davd tr ordonat. 

ltem que los admiiisoadors de la diu 1 7 1  confruin sien e hagen trscr macips mundaris e 
que per n& tem s duran 'S/ la d iu  confraria hom que sia de la &ta perraquia no pusca &ser 
admi- 19/ -nistra$or caquella, e a@ per ul que la ditaconfraria no puxa &ser m/ apropiada a 
la dita perro uia, ne los dits homens de la drta perroquia no. usquen "/ fer propn. 

Item que 9 os dirs adminisuadors, en continent, que sien e Y ets en lo dit Zloffici, rometen 
e juren que eiis, bC e leyzlment, regiran e ulninltruan n/ la  dita confraria e totes coses e 
condicions contengudes en los presenü z'/ capíwis rendran e obsmaran e contra aquek no 
faran ni vendran per neguna 25/ raó. 

Item que en la ditaconh-uia haja e stiga una caxa en la qual f6/ stiguen e sienmeses tots los 
diners e emoluments de la dita confraria. "/la ouai c u a  stiea en d e r  dels administradors. - .  
E m p .  que aquell qui ten& la cua no pusca ;enir les chus, e as6 pcr ul ue en la ? d /  diu 
con raria no puscaésser f e u d ~ ~ ~ n a f r a u  nenegunenean. Encara "1 éssutor~onat pcr losdits 
mundaris au; tot hom aui vu& entrar en M/ L conf;;T¡a damunt dita aue oach de entrada dos . . 
solidos e ckcun d i j n d g e  "/ und ie r .  

Item és srat or  onar que si lleun deis dits confrares, o que en la '2/ d iu  conkaria seran 
mesos, seri mdd t  e no hiuri bédé ques proveexa "1 en h kdaloa. que los dits administri- 
d o r ~  li avden dels diners de la dita Y/ cua,  e a@ a lur conexensa e xgons lo poder dc la dita 
caxa. 

Item que " 1  si al ' dels diü confrares seri rnaklt dins .1111. legues entorn la diu " i tí" perroquia de Sant An reu, en tal loch que hum purca uiar t. venir en 3'1 un prn e hauri ops 
aluda en la sua malaltia e quen uarneta a dir. S I  quels dits administradors Li hagen anar a 
messió, emperd, de la dita c m .  

"/ Item aue si deun de la dita conkaria sera mddt  dins la dita wrrcquia "1 de Sent 
Andreu que r&saquefls quien Iadiuconfran~seranoserandins ' 1 1  ladiup&oquialoha en 2: a vedar, $0 es, cvcun vespre de di,, m dos entró ' '1 que ria gorit P agO a conrxenga dels st\ 
administradors. F. que aqueU "1 Q U ~  a la dila verla no pori ésser, pach rascuna vcgada a hdita 
caxa "/ d o u e  dineis. ' 

Item que en c v  que algun dels dits confrares, o ue en la dita 'S/ confraria seran, muyra e 
no haja de quea faca la se u l m  que li sia "/ fetalels diiers de la dita cura. E noresmenys 
sia-li dita una missa 4'1 lo sia soterraran e unaaltra al cap de I'any. E que pan a@ tats '81 

aquells qui en la dita confraria seran facen honor al dit deifiint, e sien '*/a la sua sepulmra, e 
que hagen a dir/ venta pater nostres e venu avemaries M/ per anima del deffunt. E que tots 
aquells qui a la dita sepuimra no seran 5' / hagen a pagar cascun d'ells doae  diners, los qual 
vagen en la caxa de la 52/ dita confruia. 

Item aue de tot co e auant cascun conkare qui muyra se 53/ iaquira per la sua u i i a  en . . . . 
testamrn;e derrera volunut hagr e rie "1 ten&[ de donar e jaquie la deena pan a la dlta 
confraria, c ue "1 de la ditadeena pan no pusca testar nn en dtra manera ordonu, e "1 si ho 
fahia que fos 1 aut tot pt.r c nuUe Encara ts sur ordonat "1 que tou los confrues de ladiia 
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confraria, c rxun  any, t o s  ensemps, lo 18/ diade la festa de SentJohan de Nadal, en un locho 
casa, e que aquell ' ~ i d i a  mengen iouensemps, axi que cascun dáquells qui menlu-hi volran. 
a/ pach aquell dia Ils diis administradon dos solidos. E rot so qui sobrara. " 1  f e u  lamersió 
del meniar. meten los dits admiistradors en la d iu  "1 cura. Es-entes. emoerb, Que en lo dit 
aus t  e en tors los alues bJ/  ajusü sie resent r hageenrre~enir en lo dit al& lo bitle de la 
Ata perroquia si ésser-hi pori, c en zefalliment seu, lo soü-batUe 6 '1  o lochtinent se", e no 

" 
Item que los e/ diis administradon carcun any, lo di. de la festa. hagen elsien tenguü de 

retre compre ds adminisaadors novells qui  lo dia de la d iu  festa de Sent Johan seran ctatr 
e l e g i ~  e que d'aqui avantl b'/ crxun any sic axiobservai, en loqual retimenr decornpte sien b8 

/ quatre confrarcs elcgidors per los diu adminktradorr novrU, "/ c que toü cnsempr lo dit 

1;em és sur ordonat n/ que a honor de Nostre Senyor I>eus e de la Verge Madona Sancra 
Maria e de " 1  mossen Sent Johan e r &una Jels di= confrares esrien e cremen " 1  dos cm, r 
una lantea en la esdeya de Senr An ‘Y= reu de ladita " 1  perroquin. los cms e la lantea s~en pagau 
dels dinen de la dita 74/  ronfnna . 

Consideranta necminus capidasuoradicta quihus constimimr ' 5 /  inter vos confrauia er 
soiritualis societas tcndere a d b i  nil& et r&er- "/ -enciam cariutem et fraternitatern 
proximi in quibus precepmm DomÍni Y&,- "1 -cipditer inslauratur ca imla ipsa rt omnia in  

ea contenta suooCcanribus 'u/ Índe no is m vestri favorem ali~uibus 1 omcsric~s ct fmiliari 
bus nostris Gobi ui nunc a egamini in confratria predicm et diii omnibus gui "/ pro 
t e m p r e  eidem copu ? abuntw, y audamus, f ' i m u s  et approbmus nostre karittatis 8' / 

restdio perpemo roboramus. Et mandantes gubernatori Cathalonie, g~lvicario et subvicario 
iarchinone et Vallensis, ceterisque officiaiibus nostris presentihus et fumris ve1 eonim 
locatenentibus et 8 '1  omnibus &S ad auos spectue possit. sub nostre mc ie  et mercedis . . 
obtentu, quod hanc nostram p c i m  et ioncession~em reneanr. perpeñio. let observenr er 
contra non facimt aut veniant aliqua "1 racionc 

In cuius rei testimonium. ~r&entem fieri iussimus nostre ma- -eestatis siedi muni- . . " " 
mine roborata. 

Datum Barchinone .XXia. die apriiis 88 / anno a Nativitate Domini .M ".CCCC ". 
primo, repique nostri sexto. Matias vicecancellarius. 

89/ Signum Martini, Dei gracia, re Aragonum etc. 
/ Testes sunt: Rwerendus in  esto Patre, Peuus, cardenaiis cathaniensis, Egregius 

Probus de Prades, Rogerius de Montecarheno, E h s  de Proxida et Berengarius de Crudilis, 
nobiles. 

(Berenguius de Busquetis, mandato 
regis facmm per vicecancellarium 


