
ELS CAP~TOLS DE LA CONTRARIA DELS HOMES 
DE SANTA EUGLIA DE VILAPICINA (S XV) 

PRESENTACIÓ DEL TEXT 

EL docutnent que presentem es conserva a I'Arxiu de  la Corona 
d'Aragó de Barcelona, amh el registre 3532 de la secció de Cancelleria, que 
ocupa els folis ZO6r a 207v. Datat a Medina del Cdtnpo el 29 de  mar$ de  
1494, incloii cotn a indicacions cronologiq~~es completilentaries els anys de 
regnat del rei Ferran 11 a Sicília, Castella i Lleó, Gt-anada i Aragó. 

El text transcriu I'acceptació i el reconeixetnent per part del reí Ferratl 
11 el Catolic dels capitols &una confraria, soI.licitats pels prolioins habirants 
de Vilapicina. Eti aquest indret de I'antic [el-tne parroquia) de Sant Andreu de 
Palomar, segons el suplicatori dirigir al re¡, s'hi a l~ava  una antiga església 
dedicada a santa Eulilia de Mérida, la qual havia estat reparada recenttuent 
perqué estava molt derniida i no s'hi podia celebrar n~issa. Alguns propietaris 
veins .qiii tenen torres e cases prop la dita sglésia e altres- havien contri- 
buir a i'obra, ornant-la a més a més a~i ib  nous altars, i n'havien obtingut 
I'utlles d'indulgéncies. AixO havia tiiotivat I'augment de les devocions i la 
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celebració regular dels oficis religiosos, especialment e n  honor d e  santa 
Eul2lia i dels altres sants que  hi tenien singulars dedicacions. Malgrat tot, 
aquests homes van manifestar al rei la necessitat d'inscituir una confraria 
q u e  vetllés pel bon funcionament d e  l'església, pel seu manteniment i fins i 
tot per l'increment de les devocions, a la qual tingués lliure accés tothom 
que  e n  volgués formar part. 

Transcripció del document 

Hominum habitatorum in Villapessine lewitodi Barchinon2 

Nos Ferdinandus etc. Quia regie congriiit dignitati' uti sibi subditos nasciones 
in pacis et concordie custodiar unitate fidelesque suos foveat et inducat ad caritatis 
vinculum observanduin quod esse"inoscitur bonorum omnium fundarnentum. 
lccirco cum vos fideles nostri probi homines hahitatores in Villapessine in territorio 
eiusdem cupititis elemosinam et confratriam et commuiiitatern ii~xta sacre scripture 
eloquium inter vos dilectionem et caritatem habere ut caritas opera facere nos docet 
super ordinacione ipsii~s vestre elemosine sive confratrie ac ipsarum conservacione 
nostro presentaveritis conspectui huniiliter quedain per vos facta et inserita capitula 
liuius seriei: 

Excelenrissimo et Serenissimo Senyor: en lo territori de Barchinona 
en lo loch appellai de  Vilapessina lia una antiga sglésia sots invocació de 
sancta Eulalia Merita, la qual stava molt dirruyda, que grans temps havia que 
cessava en ella lo divina1 offici e sacrifici de I'altar. E ara, poch temps ha, 
algunes persones qui tenen torres e cases prop la dita sglésiü e altres, mogu- 
des de devoció, han entes ab gran cura e diligencia en reparar la dira sglésia 
obrant aquella e ornant-la d'altars, e obtingudes bulies d'indulgencies per a 
dita sglésia, axi que augrnentats les devocions en dita sglésia. 

Vuy quasi cotidianament o algiines jornades la semana se celebran 
mises e altres devocions en dita sglésia e les jornades de les festivitats de 
dita sancta Eulalia e altres sants de dites indulgencies hi sóii celebrats los 
officis divinals, e de  cada dia se repara dita sgiésia. F per qiiant algunes per- 
sones vehines e alires devotes a dita sglésia tenen gran offici que aquella se 
sostengue e augmente per lo servici de Nostre Senyor Déu e dels benavin- 
turats sants, dels quals ha en aquella, e se spera en breu haver altars e come- 
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4. segueir ,,dip. razllaz. 



moracions, no vehens millor forma que poder en dita sglésia haver alguna 
confraria de devoció per lo bon orde, a miga5 de la qual no sols la dita sglé- 
sia se consewAs ans encara, axi en obres com en altres coses, per lo servey 
divina1 prengués augment. Per $0 suppliqiien a Vostra Majestat sia merce sua 
voler donar Licencia, faculrat e permís que qualsev«l persones vehines e aitres 
qualsevol tenints devoció a dita sglésia, se puguen congregar una e tantes 
vegades quantes los sera vist més facil e covinent per entendre e n v e r  dita 
confrana e pugan ésser confrares de dita confrana a acullir-hi en aquella totes 
persones qui entrar-hi volran. A la qual confraria sia de  vostra merce atorgar 
les ordinacions e capítols següents: 

Primo, que los confrares de la dita confraria se puguen congregar una 
e tanres vegades quant ben vist los sera, per a tracrar de les coses qui hauran 
sguart al orde, bon govern e administració de dita confraria e elegir ara de 
present e' cascun8 any lo jorn de sancra Eulalia Merifa o lo digmenge prop 
segiient dos o tres persones dels dits confrares en promens o majorais de 
dita confraria, los quals haien carrech de  bon governar e administrar dita 
confraria' segons Déus e les con~ciencies;'~ plau al Senyoi- Rey. 

Item, que sia de  vostra rnerce que los dits promens e confrares 
puguen elegir algú d'ells quals paria en clavari de  les carirars e peccúnies de 
dita confraria e fer algun andador per a dita confraria; plau al Senyor Rey. 

Ilem, que" c a s c ~ n ' ~  confrare qui entrara en dila confraria" c a ~ c u n ' ~  
mes de I'any, sien tenguts donar un diner per mes o un son per I'any per la 
subvenció de les coses necessaries en dita confraria, e que en I'entrada no 
sien tengue los confrares pagar sin6 $0 que a llurs devocions sera plasenr e 
ben visr donar; plau al Senyor Rey. 

Irem, que si algunes altres necessitats los occorrien per lo benefici de 
la dila sglésia e de la dita confraria puguen entre ells tallar-se d'algiines quan- 
titars que'ls ser2 vist subvenir per llurs devocions a les necessitats de  dita 
sglésia e confraria; plau al Senyor Rey. 

Item, que los promens o maiorals e confrares puguen Ter col.legi Iícir, 
aprobat e honest ordinacions e tnt $0 que altres setnblants coi.legis e con- 
frares de  devoció poden e han acoscumat Iícitament e honesta ordenar e fer 
entre si; plau al Senyor Rey. 
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Item, que los promens e maiorals e clavari de dita confraria, ans que 
usen de dirs officis, haien a finar que bS e deg~idanient regiran, procuraran e 
adniinisrraran les coses e béns de dira confraria; piau al Senyor Rey. 

Er hiit per vos iamdictos probos hoiiiines humiliter siipplicati~m ut preinserra 
capitula et oni~iia et singula in eis er eorum quoiibet contenta tan1 pro vobis qiii 
nunc esris quaiii iilis omnibus qui enint de vesrra eleiiiosina et confraria in futiir~tiii~ 
laudare, approbare er confirirarc seii de novo concedere pro aiigmento ei conser- 
vacioile ipsonim de nostri solira iiuenignirare dignaiemtir. Nos, vero, inherens vestigiis 
ill~istrissiniontiir regum predecessorum nosrrorum quii5 in Lalibus et similibus, liberati 
animo annuerunr et alias respectu et increnienru pioriiiii operum predicroruiii quo- 
riim participes esse volun~us er obtatnus vestris in hac parte supplicacionibus ob 
reverencia er honoreiii16 Domini iiostri lliesu Cliristi el beate Virginis Marie, iriatris 
site el beateti Eulalie quam in su~iiani '~ devocionem kibemus er tocitis C~irie Celes- 
ris, nec non pro augrnento et longeva conservacione clemosine et confrarrie sibpra- 
dicte Favorahiiiter inclinati tenore preseiitis capirtia pieinserta er oinnia et singiila in 
eis er eorum quoliber contenta, expresse et de certa sciencia concedimus, iaii<Iarniis, 
approbamus, rarificaiiius, aucrorizamiis et huius nostre confirniacionis presen~is '~ 
roboraiiius ac etiam de novo conceclii~ius tzim pro illis qui nunc esris quani pro aliis 
omnibiis et singulis qui erunr de dicta vesrra confrarria el eleiiiosin'o in Fururiim iiliis- 
rrissimo proprerea loanni, principi Asairiariirii et Geriiiide, primogenito nostro caris- 
sirno cui post felices et longevos dies nostros indiibitnto heredi eet successori intenruii~ 
nosrruin apperientes cliciniils gerenrique vices nostri generalis gubernatoriis celeris- 
que deniiim iiniversis et sing~ilis officialibus nosrris, rnandainus quariirir oti~iiia er 
singula in preinseitis capirtilis el eonim quolihet expresjara presenternque nosiram 
confiriiiacionem sivc novain concessionem tenezint, firrniter et obseivenr reneriq~ie et 
observari faci;itit per quoscuriique er non contrafaciant aiireiii aliqueni conrrafacere 
proinitant aliqua racione sive causa pro qiianto illusirissiiii~is princeps parernaiii 
benedictionem haber coram cereri vero officiales nosrri iram et itidignacioneiii nos- 
tras ciipiunr non incurrere. In cuiiis rei testimoniiitn presenteiii Fieri iussimiis nostro 
comuni sigillo in pendenti miiniruri~. 

Dariim in villa Merine del campo, X'OilIIl die marcii anno 'J;itivilare Doniini 
M C C C C L m  quarlo regnoruinque iiostrorlinl, videiicer, Sicilie anno =Vil Castelie 
er Legionis XX primo, Ariagoniim et zilioiiirii XVI; Granate a u r e ~ i i ~ ~  tercio. 

Yo el Rey. 

1 j segtreir .,raiihris. rciliial 
16. segueix "de domi mlllui 
17. "hinre uims. 
18. "sunia u/ ms. 
19. seguerx .el. ra:llul. 
20 segueix~seciin<lo- mtli~lli. 



Dorniniis Rex mandavit mili¡ l'helippo Clernentis e1 viderunt earn generalis 
rhesaurarii et M. Diez pro conservatore generali. 

Provisd 

La confraria 

Les confraries van constituir la forma d'associació voluntaria més 
estesa a ]'Europa Occidental, sobretot d'enci del segle XIV. Eren corpo- 
racions que presentaven, alhora, dues vessants: la pietosa-religiosa i la cari- 
tativo-benefica. Totes eren sota l'aclvocació d'un sant patró a qui dedicaven 
un altar i hi celebraven acres religiosos. Al mateix temps, realitzaven una 
tasca assistencial en fer-se cisrec cle l'ajut a les vídues i als oríes dels con- 
frares, dels malalts, dels vells, dels qui no tenien feina, del dot de les don- 
zelles, etc. 1, per a tot aixo; disposaven de recursos pr»vinents de caritats, 
quotes periodiques o llegats testamentaris. Existia, dones, una forra imbri- 
cació dels aspecies religiós i profa al bell rnig d'aquestes corpoiacions, 
encara que I'accent recaigués més en una o altra tendencia. 

Tot i el foil esperit conrestatari i d'ení'rontarilent amb les autoritats, 
iant laiq~ies com eclesiistiques, que \,a caracteritzar Les primeres confraries 
del segle XI, a partir del segle XIV aquestes institucions seran canülitzades 
i depurades i coneixeran un gran desenvol~ipament que culminara al Ilarg 
del segle XV. Cal no confondre, pero, les confraries i els gre~nis. El gremi 
constii~iia tina corporació professional de menestrals, obligatoria, exclusiva 
i privilegiada, reconeguda oficialment pels poders públics. 

Les raons de Iexit generalitzat de les confraries a la Ti de l'Edat Mitjana 
podria ser la inestabilitat personal fiuit, enlre d'altres, de l'impacte de les 
grans epidemies, les greus dificultats econdmiques i de subsistencia origi- 
nacles per les contíniles crisis, i I'afebliment dels Iligarns de solidaritat [ami- 
liar. Pero, potser rnés itnpowant que aquestes, formar part d'iina confraria 
possil>ilitava la integració a la vi& de la comunitat i perrnetia assolir un 
paper rnés actiu en la vida de la parroquia o de l'església local. En un món 
coin el medieval, I'individu aconseguia la seva identitat i Ilibenat mitjangani 
la iiicorporació a un gnip, a un ordrc col.lectiu. 

És precisameni al segle XV, inorrient daurat. de les confraries, quan 
apareixen a la nostra parroquia la dels homes forans o forasters de Sant 
Andreir de Palomar (1401) i la que ara 6s objecte del nostre comenrari, la 
dels homes de Santa Eulilia (1494). Els seus capítois la delineixeil com una 





confraria de devoció perq~ie, com hem obsewat més amunt, el seu objectiu 
era recuperar i conservar l'església per al culte, acollir totes les persones 
devotes de les rodalies i agnipar-les i Fer-les participar de forma activa en la 
vida de l'església local. 

Aproximem-nos, ara, al seu funciondment intern. SrgOris eis capítols, 
els confrares es podrien reunir, fomlant col.legi Iícit, sempre que volguessin 
per tal de tractar aspectes relatilis a l'administració i el bon funcionament 
de la instit~ició. Aquesta seria dirigida i administrada per dues o tres perso- 
nes -els anomenats .,prohomss, o ,,majorals,-, escollides entre els conírares 
el dia de santa Eulalia o bé el diumenge següent, que haurien de jurar el 
cirrec i el bon compliment de llurs responsabilitats, així com designar un 
,.clavari., és a dir, un tresorer responsable de les claus de la caixa on es reco- 
Ilien les .caritats e peccúnies.,, i un -andador., o persona encarregada d'anar 
a recollir els diners de les quotes i de fer els avisos oportuns. 

A tots aquells que volien entrar a La confratia, no se'is exigia cap 
quantitat &entrada, només alld que bonament poguessin aportar. Un cop 
dintre, pero, col.laborarien amb un diner al mes o bé amh un sou (12 diners) 
I'any. En cas d'altres despeses, els confrares podrien ,,tallar-se", és a dir, 
repartir-se el pagarnent d'una quantitat per tal de subvenir i fer front a noves 
necessitats de la confraria i de I'església. 

Vikapicina i I'esgiésla de Santa Euldlia 

El topdnim Vilapicii~a, esmentat ja en nombrosos documents deis 
segles X i Xi, abastava una amplia demarcació de l'antic terme parroquia1 de 
Sant Andreu de Palomar, a redós del turó de la Peira i a ambdós vessants de 
la riera d'Horra, per damunt de l'anomenat ~~Cami de Dalt,, (avui de Con- 
cepció Arenal). Es tractava d'un paratge dominat per boscos de pi negre i 
d'ilber, ben concorregut pels anomenats shisters del bosc,, artesans que cer- 
caven la millor fusta pera la repüració i constntcció deis vaixells de la ciu- 
tat de Barcelona. Daltra banda, el mateix toponinl Viiapicina seria i'indici de 
I'existencia, ja en epoca romana, d'una vibla o explotació rural dedicada a 
I'elaboració de la pega, substancia procecient del pi negre. El torrent, el bosc 
i la masia de Peguera, al peu del turó de la Peira -on encara hi creix un 
rodal de pi negre-, en confirniarien la continui'tat. 

En aquest indret va destacar, &en@ també del segle X, una capella 
ronianica dedicada a santa E~ilalia de Merida, tal com consta en nombroses 
escriptures copiades als Libri Antiquitatum de I'Arxiu Capitular de Barce- 
lona. Una església que va passar, a mitjan segle Xl, juntament amb un ampli 



territori i a través &una donació realitzada per la família dels Ona, al doiiiini 
de la catedrdl de Bai-~elona.~' 

A i'epoca que ens ocupa, l'església de Santa Euliiiia era filial de la cle 
Sai~t Andreu. Per una visita pastoral de I'any 1 4 1 3 , ~ ~  sabern que I'edifici, lla- 
vors, ja era d'iina notable antiguitat, que no tenia fundats beneficis propis, 
pero que posseia tot el necessail per al culte, fins i tot un calze d'estany per 
celebrar-hi iliissa. No en saben1 els nioticis, pero l'església es va arar dete- 
riorant fins que iin griipet d'habitants de les ro&alies van decidir reparar-la i 
crear la confraria objecte de la nostra atenció, l'any 1494. 

A mitjan segle XVI, cal una nova reparació; concretaiiient I'any 1562 
ens consta que s'hi deia missa iots els diumenges i festes de precepte, i 
tanibé les diades de santa Eulilia, de sant Roc i cle sant Sebastia. A més, 
cada any per sant Sebastii s'hi concorria en processó des de la parroquia de 
Sant A n d r e ~ . ~ 3  

Al segle XVII, va caldre reconswuir diveises vegades I'edifici. Les gue- 
nes ainb Franca el van inalmetre riiolt, perque Vilapicina sewia sovint de 
base d'operacions als diversos exercirs que assetjaven la ciiitat. 

L'actual església del carrer de lJere d'Artés va ser aixecada I'any 1782, 
daniunt i'ernpla~ament de I'anriga capella de Santa E~ilalia cle Vilapicina, Ila- 
vors en preciiries condicions i massa petita per atendre la iilunió de gent 
que hi acudia. 

El nou temple va ser el resultat de la tasca empresa per mossen Pau- 
Ignasi Verdaguer i Ros, ainb I'ajut dels Angiroi, dels Basté, dels Guardiola, 
dels Manyii, dels Nadal, dels Sola i d'altres ve'ins de Vilapicina.24 Daiii~int la 
llinda del portal, una inscripció gravada a la pedra diu: SaceIIum hoc raedi- 
j'icatum fuit vicinon~m sunzptibus, anno 1 78Z2 en record de la col.laboració 
del ve'inat en la reedificació. 

En un dels brancals del portal, un carreu reaprofitat porta inscrites 
les paraules sacellum boc i iba malor civi, restes del text Sacellum hoc ins- 
taurabil Jacobus Agramunt scnba maior civitutis Barcinone. anno 16.57, 
que sabem que es va posar a la capella antiga arran d'una resvauració cos- 
tejacla per I'escrivi Jaume ~ g r a i n u n t . ~ ~  

21. Arxi~i de la Caredlal de Barcelona (A. C. B.), Lihd Aizliqi~ilulum. JOSEP MAS. Aroter 
hüt8naues deihühaIdeBd~ce/o,~a; Baicclona, 15W-1921. Rúhriqoes ilels LibrPA~2iiqL~iralU>m: lli- 
hre 11, docs. 213, 250, 254, 282, 286 i 308. 

22. A. C. R.,  L!<h>r de uisilrs, foli 177. 
23. A. C. B., Speculum Oficiulalus, foli 172. 
24. JOAN C W É S  1 CORnfJKn. fiziies bkiOriqu17 &,Sunt Aladmt~ de Pa!onzar Barcelona, 

1931; reedició, 1984, vol. 11. pag. 99. 
25. J. CLAPES, ~uiies  .., pag. 98. 



Coronada pels tres finestrals del cainpanar, la Fqaria mostra un 
malrnés esgrafiat rococó enrondant I'ull de bou i la buida fornícula on hi va 
haver una iriiatge de santa Euiilia. Siinula una niena de randa o de plinta de 
coixí ún  destaquen uns angelets que sostenen un rani de palma i una creu 
aspada, atril'uts del inartiri de santa Eulilia de Barcelona. 

Tot fa pensar que va ser al segle divuit quai? es  va canviar I'antiga 
advocació de la santa emeritana per la barcelonina. Un fet similar va passar 
a la mateka epoca amb la capella de Santa Eulalia de  Provencana, a I'Hos- 
pitalet. A ['interior -per bé que molt restaurada-, la bella imatge de santa 
Eulilia de Barcelona que s'hi venera actualment és d'aqiiell temps. 

La part més interessant de I'edifici, pesó, és la capella del Santíssirn, 
oúeita a un costat de la nau. Amb els murs despullats d'arrebossat, i'aparell 
del pareciat -&obra de pedra i d'argatnassa- és ben visible. Dessota d'un are 
antic que li dóna I'aparenp darcosoli hi ha I'arqueta del sagrari. El llindar o 
pedrís de la base d'aq~iest pdrament és Lin iiiassissat d'opus signinum, que 
probabiement pertanyia a un antic püviment roma que, per raó de les pos- 
terior~ remocions, ha quedat aixecar respecte a la planta actual de I'edifici. 

Aquest vestigi i alguns ahres niarerials (ceídmica i pedra tallada) iniro- 
duiu: a la constnicció refermarien la tesi de l'existencia, en aquest indret, 
&una vi1.h romana de  la qual procediria el toponímic Vilapicina. 

Al voltant del santuari destaca I'itiiponent casalot de cal Bastes -obra 
del segle XVIII anib notables fasanes esgrafiades a tots quatire costats- amb 
un pont-tribuna adossat a I'església per sota del qual passa I'antic camí carre- 
ter que concluia a Sant lscle de les Feixes i a Cerdanyola. 

Més interessatit peral nostre es~ucli, és el proper edifici que se suposa 
que va ser casal deis Artés, mercaders barcelonins del segle XV. D'estil gbtic 
amh el portal adovellat, les parets són d'aparell ci'obra vista de pedra escai- 
rada, i té unes gracioses finestres anib les impostes i la llinda bellainent 
esc~ilpides. Malgrat I'evident degradació -a causa, principalment, d'un 
incendi i de la deficient rehabilitació posterior-, niostra encara el cal-icter 
propi de les constniccions nobles del seu temps. 
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