
LA MORAL SEXUAL DE CLERGUES I LAICS A LES PARROQMES DEL MARES- 
ME A PARTIR DE LES W T E S  PASTORALS (1305-1447) 

1. OBJECTIUS 1 FONTS EMPRADES 

1.1 ~ n b i t  geogrhfic i cronoldgic d'estudi. 

L'objectiu d'aquest treball ha estat realitzar una primera aproximació a la moral 
sexual (formes de comportameot, habits. concepcions, etc.) de les parrbquies del 
Maresme als segles XIV i xv a partir d'una font extraordiniriament rica, tant des 
d'un punt de vista quantitatiu com qualitatiu, les visites pastorals. Per la propia 
naturalesa de les fonts, aquest estudi ha hagut d'incidir de manera gairebé exclusiva 
en els casos de transgressió de la moral sexual definida per I'Església, és a dir, en les 
pautes de comporrament potser més excepcionals i menys representatives el conjunt 
de La població. 

Hem escollit un marc supra-local obeint bisicament a consideracions quantita- 
tives. Atenent al nivel1 d'informació que proporcionen les visites, el marc local 
apareixia com a massa estrer per a copsar una cerca diversitat en la casuistica, 
establir quantificacions, etc. L'estudi d'un conjunt de partbquies més o menys 
coherent en I'espai permet ja descobrit marisos qualitatius en la diversitat de casos, 
establir quantificacions i evolucions diacroniques. L'imbit geogrific escoiiit ha estat 
el resultat d'una superposició dels Iímits actuals de la comarca del Maresme i la 
divisió eclesiistica baix-medieval. Aixb ha suposat excloure de I'anblisi la parroquia 
de Saot Iscle de Dosrius, pertanyent al deganar del VaUes, i situar el límit oriental de 
I'ambir d'estudi en la dattera parroquia del bisbat de Barcelona, Santa Maria de 
Caldes d'Estrac. 

Els límits cronologics han vingut definits pel primer registre que conté visites a 
les parrbquies del Maresme (1 305) i el registre del 1447, mnment en el qual deixa de 
practicar-se I'ofici de visita a la diocesi per un espai de més de mig segle. El total 
d'assentaments o visites individualitzades que han estat objecte de buidatge és de 
145 (vd. quadre n." 1), corresponents a unes 20 visites practicades pels bisbes o els 
seus delegats al llarg del període senyalat.' 

l .  Agrnim al Dr. Josep Heinanda i Delgado I'ajuda i ter orientacions mrrodolbgiques presrades 
en el procés de tranrcriprió i buidncge delr reguries. 
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1.2 Les visites pastorals a la comarca del Maresme (1302-1447): possibilitars i Ií- 
mits. 

Les visites pastorals a les parrbquies del Maresme apareixen registrades per 
primera vegada I'any 1305 ' i s'extenen amb més o menys periodicitat fins 1326. 
Posteriorment només trobem una visita a la parroquia de Sant Cebria de Tiana 
practicada pel bisbe Ferrer d'Abella I'any 1342,ffins que I'any 1379, durant el 
pontificar de Pere de Planelles, es reprenen les visites de manera sistematica en 
I'espai i més o menys regular en el ternps. 

Obsetvem, per tant, I'existencia d'un gran buit cronologic d'uns cinquanra-dos 
anys (1326-1379) en els registres diocesans de visites pastorals pel que fa a les 
parrbquies objecte d'estudi. Per a aquest període existeixen algunes series de visites, 
tot i que només abarquen les parrbquies de la ciutat de Barcelona o d'algun altre 
sector de l 'Ofi~ialirar.~ La decadencia de I'ofici de visita a I'etapa central del segle x I v  
ha estar explicada com una conseqüencia mecanica de I'augment de la participació 
papa1 (per part de Climent VI (1342-1352) i Innocenci VI (1352-1362) en els drets 
de procuració que els bisbes rebien en compensació de les visites realitzades. Pero ens 
interessa destacar aquíels canvis que aquesta ruptura suposa a nivell de I'estructura 
i els continguts dels registres de visita. 

El model ideal de visita, definir pels models i qüestionaris elaborats, compren 
generalment dues parts diferenciades: la visitatio rerum que té per objecre la inspec- 
ció dels edificis de culte i de I'equipament litúrgic, i la visitatio hominum que preten 
el coneixement de la condició moral de les animes de la parroquia i del seu clergat. 
Aquesta darrera es subdivideix al seu torn en dues parts: els capitula contra clericos o 
interrogatoris sobre la condició canbnica, la moralitat i el nivell inrel.lectua1 dels 
clergues, i els capitula contra laicos o inquisicions sobre la conducta moral i la 
practica religiosa dels laics.'Aquest proto-tipus de visita en el qual el tractament de 
les diverses parts és equilibrat no es correspon en estar pur a la praxis dels visiradors 
en cap moment del període analitzat. Existeix una forta dicotomia entre les primeres 
visites pastorals del pontificar de Pon$ de Gualba, les quals són gairebé en la seva 
totalitat visites dels homes mogudes per I'interes de descobrir la moralitat dels 
pastors i els fidels de la parroquia, i les segones visites, a partir del pontificar de Pere 
de Planelles, en les quals pren protagonisme creixent la descripció de la realitat 
material dels edificis i objectes de culte fins al punr que I'interrogatori sobre el rector 
i efs parroquians queda reduit a la mínima expressió. 

2. A.D.B.. Vi~iier ba~torab. vol. 1 bis 
3. V.P., n:' 42 (va. quadrk nP 1. 4 i 5 ) .  
4. A.D.B., Vititer on,tor#lr, vol. 1 (1342. 1344. 1363) i vol. 5 bis (1366) 
. Cf. CÁRCEL O R ~ I ,  M? Miracles; TRENcHS OOENA, Joiep: <Les visites pastorals: merodologia 

d'esrudi,,, Universirnr de Valencia, Dept. Paleografia i Diplomitica, Serie Invenraris, n.O 7 (1984), 
pagr. 12-13, separata de uQuadernr de Seecan, 6 .  
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L'estructura de les visites de Pon$ de Gualba (1305-1326) és la següent: data, 
visitador, parroquia visitada, clergues tonsurats, laics cridats com a testimonis, 
acusacions contra els clergues i acusacions contra els laics. Es tracta d'un model 
d'inquisició contra les persones que converteix la visita pastoral en quelcom sem- 
blant a un procés. Ocasionalment apareixen les disposicions del bisbe iles sancions 
imposades. En algunes visites, després del testimoni dels laics, declaren els clergues 
(el rector o el vicari) sobre alguna de les acusacions anteriorment emeses per aquelis 
o sobre altres aspectes.bEls aspectes materials del culte (edificis i equipament 
litúrgic) només apareixen lateralment en les inquisicions sobre la moralitat i la 
practica religiosa de les persones. 

L'any 1379 ens trobem davant d'un model forca diferent a l'anterior: data, 
visitador, parroquia, rector ¡/o vicari, altar, taberoacle, fonts babtismals, Ilibres, 
vestits, esgiésia, hospici, interrogatori al rector sobre els parroquians, interrogatori 
als parroquians sobre el rector i provisions del .,;sitador. El reconeixement de la 
infraestructura del culte (temple, parament litúrgic i rectoria) ha guanyat protago- 
nisme en detriment de les inquisicions sobre la moralitat de clergues i laics, les quals 
passen a segon terme en I'ordre dels registres. Malgrat tot, continua existint un espai 
especific per a les acusacions contra les persones. L'esquema i els continguts de la 
visita de 1382 són semblats als de 1379. L'any 1406 els interrogatoris sobre els 
clergues i els laics han desaparegut. L'any 1413 reapareixen, perb el tema de la 
pregunta al rector sobre els parroquians ha perdut l'anterior caricter genkric (de vita 
et conversatione suorum pawoquianorum), que possibilitava un ampli ventall de 
respostes, i s'ha centrar en aspectes més concrets i objectius (confessió, excomunió, 
crim), els quals limiten sovint les respostes al nombre i el nom dels acusats. El 
visitador interroga per primera vegada al rector sobre el nombre de parroquians, el 
valor econbmic i les despeses de la parroquia. Les noves inquietuds del visitador es 
dirigeixen cap a les realitats objectives de la parroquia susceptibles d'ésser quantifi- 
cades, mentre que el ptocés d'estereotipació dels interrogatoris incideix sobre els 
registres de visita eliminant de les respostes els matisos qualitatius que trobavem a 
les inquisicions de Pon5 de Gualba. Els registres de 1421 i 1446 són excepcionals en 
el conjunt de les series degut al rigor i minuciositat de I'escrivk en la descripció dels 
objectes litúrgics inventariats, perb pel que fa a llur estructura formal no presenten 
cap innovació respecte als anteriors. 

Christian GUILLERE exposa tres causes que explicarien el canvi de I'esttuctura 
i els continguts de la visita pastoral. En primer Iloc, el desenvolupament de la 
burocracia episcopal. En concret, senyala I'aparició I'any 1399 de les dispenses 
d'impediment matrimonial que provocarien la desaparició de les visites de I'interro- 
gatori sobre el parentiu dios del matrimoni. En segon Iloc, la introducció de la 



practica sistemitica de I'inventari per persones formades en una mateixa escola. 1 
finalment, el desenvolupament de la practica dels beneficis i la voluntat dels bisbes 
de coneixer en detall I'economia beneficia1,'L'interes dels visitadors per I'economia 
del benefici i la fiscalitat parroquia1 no es dóna fins a la segona etapa de les visites 
perque és en aquest moment que el benefici com a entitat economica i la parroquia 
com a unitat fiscal estan en crisi. La mutació de la visita revela, per tant, un canvi 
profund en I'estrategia dels visitadors que és contemporani a la reorganització 
administrativa dels dominis al.lodials i jurisdiccionals laics (confecció de llevadors 
de redits, capbreus, etc.) com a reacció a la devallada de les rendes. No obstant, el 
creixent interes pels aspectes materials del culte no exclou necessiri?ment l'atenció 
als aspectes pastorals (moralitat, practica religiosa) de la parroquia. Es per aixb que, 
si el context socio-economic apareix com a explicació plausible del protagonisme de 
la ui~i ta t io  rerum, els arguments exposats per GUILLERE no són suficients per a 
explicar la reculada de la uisitatio hominum. El desenvolupament de la burocricia 
episcopal por haver vehiculat en gran part les inquisicions sobre moralitat de les 
visites de  pon^ de Gualba cap a noves tipologies documentals (entre elles, les 
dispenses matrimonials). Pero, a les visites de la segona etapa continua existint un 
espai específic per a I'estat de les animes: els interrogaroris al rector i als parroquians. 
Caldri preguntar-se fins a quin punt no hi ha hagut una disminució real dels casos 
de transgressió de la moral eclesiastica definida jurídicament al llarg de segles pels 
concilis i sínodes i una progressiva assumpció d'aquesta pei part de la comunitat pa- 
rroquial. 

Les diferencies d'estructura i contingut de les visites d'ambdues etapes són 
I'expressió d'un canvi profund de significació de la practica de la visita, definida 
bisicament pels interesas i inquietuds dels visitadors, i determinen un ripus d'histo- 
riabilitat diferencial. Les primeres visites són riques per a la historia de la moralitat, 
de la religiositat popular, I'antropologia religiosa, l'antropologia del parentiu, etc.; 
les visites de la segona epoca ho són per a la historia economica i social, per a la 
historia de I'art, etc. Les inquisicions de les visites de Pon$ de Gualba ens forneixen 
la major part de la informació quantitativa i qualitativa emptada en aquest estudi. 
Empero, presenten l'inconvenient de limitar cronologicament l'objecte d'estudi al 
primer terc del segle XIv i, per extensió, la perspectiva d'analisi diacronica en un 
camp com el de la moralitat en el qual les tendencies evolutives apareixen com un 
dels objectius més importants de la investigació. Es per aixo que hem optat'per 
ampliar el marc cronologic i incloure dins I'analisi les visites de la segona epoca. Tot i 
que quantitativament la informació que aporten és notablement inferior, el seu 
interes per a un estudi de la moralitat rau en les possibilitats que ofereix per a 

7. GUILLERE. Chriscian: *Les visites pastorals en Tarraconaise a la fin du Moyen-Age (Xlve-xve 
s.). L'euemple du diocese de Geronrn. dins «Ml'lanscs de la Caín Veliiquez*, 19/1 (1983). pag. 
130. 
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comparacions qualitatives amb els casos de les primeres visites. 
Les visites de Pon$ de Gualba són essencialment processos. Llur objectiu és la 

denúncia de les pautes de comportament de clergues i laics que suposen una 
transgressió de la moral definida per 1'Església. La primera pregunta que ens hem de 
fet és si aquesrs casos d'immoralitat que les visites treuen a la iium són representa- 
tius del conjunt de la pobiació. La impressió que es despren de la documentació és 
que els protagonistes dels casos d'immoralitat constitueixen una minoria en el sí de 
la societat local i que els visiradors compren amb el recolzament i i'alianca d'un 
sector representatiu de la població (especialment dels testimonis sinodals) per a dur 
a terme els seus propbsits reformisres. Per la seva propia naturalesa com a font, la 
visita es dirigeix cap al casos més excepcionals i menys representatius de la societat 
local. Aleshores, quin és el sentir del seu estudi? Si en fem objecte d'anilisi és, en 
primer Iloc, perque tampoc són casos singulars ni constitueixen una minoria insigni- 
ficanr. D'altra banda, no estem seguts que les visites pastorals siguin un fidel reflexe 
de la realirat i no revelin només els casos més greus o trascendents d'immoralitat o 
una part d'ells. En segon Iloc, perque d'aquests casos excepcionals podem aproxi- 
mar-nos per negació al grau d'identificació de la resta de la població amb la moral 
oficial a partir de les actituds que pren i les reaccions que protagonitza. En tercer Uoc, 
perque es tracta de casos foqa signiftcatius, que presenten característiques més o 
menys latents o poc explícites en els casos que considerem més representatius. A 
través de les inquisicions de les visites coneixem algunes coses sobre els clergues i 
laics que transgredien la moral sexual establerta, mentre que de la resta de la 
comunitat parroquia1 que suposem que observava la moral de 1'Església ho desconei- 
xem pricticament tot. 

VISITES PASTORALS. MARESME. 1305-1447. Quadre n." 1 

1 1305. l. 8 Pon$ de Gualba, St. Cebrii de Tiana. V. 1 bis, f. 12r. 
bisbe. 

2 1305. 1. 9 Id. St. Feiiu d'Alella. V. 1 bis, f. 12v- 
13r. 

3 1305. 1.10 Id. Sr. Marti de Teii. V. 1 bis, f. 13r. 
4 1305. 1.11 Id. Sr. Pere de Premii. V. 1 bis, f. 13r. 
5 1305. 1.12 Id. St. Genís de Vilassar. V. 1 bis, f. 13v. 
6 1305. 1.13 Id. St. Feliu de Cabrera. V. 1 bis, f. 13v- 

14r. 
7 1305. 1.14 Id. St. Julii d'Argentona. V. 1 bis, f. 14r. 
8 1305. 1.14 Id. Sta. Maria de Mataró. V. 1 bis, f. l4r-u. 



Id. St. Andreu de Llavane-V. 1 bis, f. 14v- 
res. 1st.  

Id. St. Feliu d3Alella. V. 1 bis, f. 701-v. 
Id. St. Cebria de Tiana. V. 1 bis, f. 70v. 
Id. St. Pere de Premia. V. 1 bis, f. 71v. 
Id. St. Julia d'Argentona. V. 1 bis, f. 71v. 
Id. St. Cebria de Tiana. V. 1 bis, f. 97v- 

98r. 
Id. St. Feliu d'Alella. V. 1 bis, f. 981. 
Id. St. Martí de Teia. V. 1 bis, f. 1361. 
Id. St. Genís de Vilassar. V. 1 bis, f. 1361. 
Id. St. Feliu de Cabrera. V. 1 bis, f. 136v- 

139r. 
Id. St. Julia d'Argenrona. V. 1 bis, f. 139v. 
Id. Sta. Maria de Mataró. V. 1 bis, f. 139v. 
Id. St. Andreu de Llavane-V. 1 bis, f. 1401. 

res. 
Hug de Cardona, St. Martí de Te¡& V. 2, f. 41. 
vicari general. 
Id. St. Cebria de Tiana V. 2, f. 4v. 
Id. St. Genís de Vilassar. V. 2, f. Ilr-v. 
Id. Sta. Maria de Mataró. V. 2, f. I l v .  
Id. St. Andreu de LLavane-V. 2, f. 13v. 

res. 
Id. St. Feliu d'Aleíia. V. 2, f. 30r-v. 
Id. St. Cebria de Tiana. V. 2, f. 47v-48r. 
Id. Sr. Martí de Teia. V. 2, f. 481. 
Id. St. Genís de Vilassar. V. 2, f. 61v. 
Id. Sta. Maria de Mararó. V. 2, f. 62r. 
Id. Sr. Julia d'Argentona. V. 2, f. 621. 
Pon$ de Gualba, St. Andreu de Llavane-V. 3, f. 231-v. 
bisbe. res. 
Id. St. Genís de Vilassar. V. 3, f. 24r. 
Id. St. Martí de Teia. V. 3, f. 24r. 
Id. Sr. Martí de Teia. V. 3, f. 107v. 
Id. St. Pere de Premia. V. 3, f. 108r. 
Id. St. Genís de Vilassar. V. 3, f. 1081-v i 

109v. 
Id. Sta. Maria de Mataró. V. 3, f. 108v. 



Id. Sr. Andreu de Llava- V. 3, f. 109v. 
neres. 

Id. St. Julia d'Argentona. V. 3, f. 11 lr-v. 
Fr. Ferrer d'Abe- St. Cebria de Tiana. V. 5, f. 931-94v. 
Ila, bisbe. 
Bernat Maler. de- St. Cebria de Tiana. V. 8, f. 6v-81. 
legat. 
Id. St. Feliu d'Alelia. V. 8, f. 81-9r. 
Id. St. Martí de Teid. V. 8, f. 91-10v. 
Id. Sr. Pere de Premia. V. 8, f. llt. 
Id. Sr. Genís de Vilassar. V. 8, f. 1 lv-12v. 
Id. St. Feliu de Cabrera. V. 8, f. 12v-13v. 
Id. Sr. Julia d'Arge?tona. V. 8, f. 141-v. 
Id. St. Andreu d'orrius, V. 8, f. 1 5r-v. 

sufragania. 
Id. Sta. Maria de Mataró. V. 8, f. 16t-171. 
Id. St. Andreu de Llavane-V. 8, f. 17v-19r. 

res. 
Bonanat d'Erme- St. Cebria de Tiana. V. 7, f. 190v. 
danes, vicari gene- 
ral. 
Id. St. Feliu &Alella. V. 7, f. 190v. 
Id. Sr. Marti de Teia. V. 7, f. 191r. 
Id. St. Pere de Premia. V. 7, f. 1911. 
Id. Sr. Genís de Vilassar. V. 7, f. 191v. 
Id. St. Feliu de Cabrera. V. 7, f. 1921. 
Id. St. Julia d'Argentona. V. 7, f. 192v. 
Id. Sta. Maria de Mataró. V. 7, f. 1931. 
Id. St. Andreu de Llava- V. 7, f. 193v. 

neres. 
Berenguer Taras- St. Cebrii de Tiana. V. 10, f. 2591-v. 
có, delegat. 
Id. St. Feliu &Alella. V. 10, f. 2601. 
Id. St. Marti de Teia. V. 10, f. 2611-v. 
Id. St. Pere de Premia. V. 10, f. 2621-v. 
Id. St. Genís de Vilassar. V. 10, f. 2631-v. 
Id. St. Feliu de Cabrera. V. 10, f. 2641-v. 
Id. St. Julia d'Argentona. V. 10, f. 265r- 

266v. 
Id. St. Andreu d'orrius, V. 10, f. 266r-v. 

sufragania. 



Id. Sta. Maria de Matató. V. 10, f. 2671- 
269v. 

Id. St. Andreu de Llava- V. 10, f. 2701-v. 
neres i St. Vicens de 
Montalt, sufraginia. 

Pere Guillem Jan- St. Julia d'Argentona V. 11, f. 1001- 
fred, vicari general i St. Andreu d30rrius, 1011. 
Jaume Marquilles, sufraginia. 
delegat. 
Id. St. Feliu de Cabrera. V. 11, f. 101v- 

1021. 
Id. St. Genís de Vilassar. V. 11, f. 102v- 

1031. 
Id. St. Pere de Premia. V. 11, f. 1031- 

1041. 
Id. St. Marti de Teii. V. 11, f. 104v- 

10Jr. 
Id. St. Feliu d'AleUa. V. 11, f. 1OSv- 

1061. 
Id. St. Cebrih de Tiana. V. 11, f. 106v- 

107r. 
Id. Sta. Maria de Mataró V. 11, f. 1lOv- 

i St. Marti de Mata, 1121. 
sufraginia. 

Id. Sta. Maria de Cddes V. 11, f. 112v. 
d'Estrac. 

Id. St. Andreu de Llava- V. 11, f. 11 3r-v. 
neres. 

Joan Julia, dele- St. Andreu de Llava- V. 14, f. 107v- 
gat. neres. 109v. 

Id. St. Vicens de Mon- V. 14, f. 110r. 
talt, sufraginia. 

Id. Sta. Matia de Caldes V. 14, f. 110v- 
d'Estrac. 11 lv. 



Id. St. Feliu de Cabrera. V. 14, f. 1121- 
114v. 

Id. St. Genís de Vilassar. V. 14, f. 115r- 
118v. 

Id. St. Pere de Premia. V. 14, f. 119r- 
121v. 

Id. St. Marrí de Teih. V. 14, f. 122r- 
124r. 

Id. Sr. Cebria de Tiana. V. 14, f. 124v- 
125v. 

Id. Sta. Maria de Mataró. V. 14, f. 339v- 
3421. 

Id. Sr. Martí de Mata, V. 14, f. 342v- 
sufraginia. 3431. 

Id. St. Julia d'Argentona V. 15, f. 342v- 
i St. Andreu d'orrius, 347v. 
sufraghnia. 

Pere Coloma, de- Sta. Maria de Caldes V. 15, f. 68v. 
legar. d'Estrac. 
Id. St. Andreu de Uava- V. 15, f. 69r-v. 

neres i Sr. Vicens de 
Montalt, sufragania. 

Francesc Climent Sr. Cebrii de Tiana. V. 15, f. 2v-3v. 
(a)Sapera, bisbe. 
Id. St. Feliu d'Alella. V. 15, f. 4v-7v. 
Id. St. Marrí de Teii. V. 15, f. 8v-9v. 
Id. St. Pere de Premia. V. 15, f. lOv- 

I lv.  
Id. Sr. Genísde Vilassar. V. 15, f. l l v -  

13r. 
Id. Sr. Feliu de Cabrera. V. 15, f. 13r-141. 
Id. Sta. Maria de Mataro. V. 15,f. 141-161. 
Id. St. Julia d3Argentona. V. 15, f. 161-17r. 
Joan Rabaca, dele- St. Martí de Te¡&. V. 16, f. 321- 

35v. 
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Id. Sta. Maria de Mataró V. 16, f. 361-41r. 
i Sr. Martí de Mata, 
sufragania.. 

Id. St. Julia d'Argentona. V. 16, f. 41v- 
441. 

Id. Sr. Feliu d'Alella. V. 16, f. 721-741. 
Id. St. Cebria de Tiana. V. 16, f. 741-751. 
Pere Aruga, dele- St. Cebria de Tiana. V. 15, f. 470v. 
gat. 
Id. St. Feiiu d'Aleila. V. 15, f. 470v- 

4711. 
Id. St. Pere de Premia. V. 15, f. 471r-v. 
Id. St. Genís de Vilassar. V. 15, f. 471v- 

4721. 
Id. St. Julia d'Argenrona V. 15, f. 4721-v. 

i Sr. Andreu d'orrius, 
sufragania. 

Id. St. Feliu de Cabrera. V. 15, f. 4731. 
Id. Sr. Andreu de Llava- V. lS, f. 4731-v. 

neres. 
Id. Sta. Maria de Caldes V. 15, f. 473v. 

d'Estrac. 
Id. Sta. Maria de Matarb. V. 15, f. 473v- 

4741. 
Id. St. Martí de Teia. V. 15, f. 4741-v. 
Simó Salvador, bis- St. Martí de Teii. V. 16, f. 1721- 
be. 1731. 

Id. Sr. Cebrii de Tiana. V. 16, f. 173v- 
174v. 

Pere Guiüem Roca, St, Martí de Teia. V. 16, f. 291v- 
vicari generai. 292r. 
Id. Sr. Feliu d'AleUa. V. 16, f. 292v- 

293v. 
Id. St. Julia d'Argentona. V. 16, f. 3091. 
Id. Sta. Maria de Matar&. V. 16, f. 309v- 

310v. 
Id. St. Feliu de Cabrera. V. 16, f. 310v- 

3111. 



Id. 

Id. 
Id. 
Bernat Frare, dele- 
gat. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Francesc Goret, de- 
legar. 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

St. Genís de Vilassar. V. 16, f. 31 1r- 
312r. 

St. Pere de Premia. V. 16, f. 3121. 
St. Cebria de Tiana. V. 16, f. 312v. 
Sta. Maria de Matarb. V. 19, f. 1 lr-161. 

St. Martí de Teia. V. 19, f. 16v- 
17v. 

St. Cebrii de Tiana. V. 19, f. 27v- 
30v. 

St. Feliu d'Alella. V. 19, f. 31r-34r. 
St. Pere de Premia. V. 19, f. 34v- 

38v. 
St. Genís de Vilassar. V. 19, f. 39r-421. 
Sr. Feliu de Cabrera. V. 19, f. 42v- 

45.7. 
St. Julia d'Argentona. V. 19, f. 50r- 

52v. 
St. Andreu de Llava- V. 19, f. 53r-55r. 
neres. 
St. Vicens de Mon- V. 19, f. 55v- 
talt, sufragania. 561. 
Sta. Maria de Caldes V. 19, f. 56v- 
d'Estrac. 57v. 
Sr. Feliu d'Alella. V. 16, f. 330v- 

332v. 
St. Cebria de Tiana. V. 16, f. 333r- 

334v. 
St. Pere de Premia. V. 16, f. 33% 

337v. 
St. Martí de Teia. V. 16, f. 3381- 

339v. 
St. Cebria de Cabrera. V. 16, f. 3401. 
St. Julia d'Argentona. V. 16, f. 3401. 
St. Andreu de Llava- V. 16, f. 3401. 
neres. 
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2. LA MORALITAT DEL CLERGAT. 

2.1 Celibat i concubinatge: la definició doctrinal i jurídica de I'Església, 

Fins al segle I v  el celibat fou concebut com I'estat ideal del clergue sense que la 
seva practica fos preceptiva. Dels textos patrístics del segle IV es despren que els 
dergues no estaven sotmesos a cap llei d'obsemació de la continencia, tot i que 
aquesra es practicava generalment. Els bisbes casats, en rebre les ordres, acostuma- 
ven a renunciar als seus drets conjugals. 

La disciplina del celibat eclesiastic comen+ a pendre forma a partir del segle IV. 
El papa Sirici prohibí I'any 386 la cohabitació dels preveres i diaques amb les seves 
mullers. Divenos concilis celebrats a  frica, Hispania i la Gal.lia prohibiren 
semblantment als clergues casats fer us de llurs drets conjugals després de llur 
ordenació. Les figures més destacades de I'Església Ilatina, Sant Ambros:i, Sant 
Geroni i Sant Agustí, tendiren a establir doctrinalment una incomparibilitat entre 
la vida conjugal i els ministeris episcopal, presbiteral i diaconil. Els sots-diaques no 
estingueren sotmesos a la liei del celibat fins al segle v. Malgrat tot, la definició de 
ilur status sempre fou objecte de vacil.lació, especialment a la Gal.lia merovíngia on 
a efectes de l'aplicació de la ilei del celibat tan aviat se'ls considera com a clergues 
d'ordres majors com se'ls integra dins la categoria inferior dels clergues. 

A la Gal.1ia merovíngia un gran nombre de bisbes, preveres, diaques i sots- 
diaques estaven casats. Es reclutaven entre els laics, els lectors o altres clergues 
menors, als quals el dret canonic concedia fotmalment la llic&ncia de casament. Pero 
en rebre les ordres majors havien de renunciar als seus drets conjugals. Aleshores les 
dones esdevenien les seves germanes i podien continuar vivint a la casa del clergue, 
pero mai a la mateixa cambra. La decisió extrema del concili de Lió del 583 d'exigir 
a preveres i diaques el trencament de totes les relacions amb les seves esposes sembla 
que no tingué efecte. 

El segle Vi11 fou un període de crisi de la disciplina del celibat. Sota els carolingis 
la ilei del celibat eclesiistic torna a aplicar-se, pero al segle X entra novament en 
decadencia. No únicament els preveres i diaques casats cohabitaven amb llurs 
esposes, sinó que comen@ a ésser freqüent que clergues que fins a ilur ordenació 
s'havien mantingut celibataris, prenguessin dona posteriorment i visquessin amb 
ella en concubinatge. 

A la segona meitat del segle XI els papes Lleó IX, Gregori VII, Urbi 11 i Calixte 
11 emprengueren la reforma de la situació tot dictant normes molt severes contra els 
clergues concubinaris (suspensió de funcions) i contra les concubines que es resistien 
a abandonar la casa del clergue (reducció a la servitod). La reforma, pero, topa amb 
violentes resistencies a molts indrets. Calixte 11 al Concili del Latera 1 exigí que els 
preveres, diaques i sots-diaques casats trenquessin toca relació amb les seves concu- 
bines o dones legítimes, i declara que els matrimonis contrets després de llur 



ordenació serien en endavant nuls. La legislació sobre el celibat edesiastic no 
experimenta cap canvi i fou reiterada en els concilis i sínodes posteriors. 

Malgrat la fixació jurídica de la posició de I'Església sobre el tema, nombrosos 
textos baix-mediwals confirmen que continua existint un debat tebric viu entre els 
partidaris i detractors del celibat. Un projecte anonim de reforma presentar al 
Concili de Constanca del 1414-1417 contemplava la possibilitat de permetre el 
matrimoni dels clergues per tal d'evitar majors pecats carnals. Aquesta idea fou 
defensada en el Concili per cardenal Zabarella. D'un argument per negació (calia 
acceptar el casament dels clergues com a mal menor) es passi a un projecte de 
reforma que demanava I'abo!ició del celibat obligatori confegit I'any 1434 pel bisbe 
de Lübeck, Johann Schele. Es coneguda també la controversia que manringueren 
contemporaniament Guiiiaume Saignet, amb el seu tractat en defensa de I'abolició 
de la llei del celibat Lamentatio humane Nature adversus Nicenam constitutionem 
interdicentem coniugatis sacerdotium (1417-i418), i J. Gerson, amb la seva tesi 
contraria, Dialogus de celibatu ecclesiasticorum (1423).1El debat trascendí als propis 
cercles eclesiistics i als arguments de naturalesa teoibgica i sociolbgica fins aleshores 
sostinguts; l'any 1440 I'humanista i metge pelones, Jan de Ludzisko, en el seu 
discurs davant dels embaixadors del Concili de Bale, demanava igualment l'elimina- 
ció de I'obligació del celibat a partir d'un argument psico-biolbgic. 

2.2 Els casos de concubinatge 

2.2.1 L'acusacio els tesómonis sinodals. 

En la majoria de visites els qui delaten els casos de transgressió de la moral sexual 
per part de clergues i laics són els restimonis sinodals cridats (uocati) pel visitador. 
Pel que fa a les acusacions de concubinatge dels clergues, el seu nombre oscil.la 
normalment entre 2 i 11 parroquians per visita. La xifra de 15 testimonis sinodals 
cridats a declarar a Cabrera I'any 1310 és excepcional i es relaciona indefectiblement 
amb la gravetat del cas del rector, en Jaume Ferrer? 

A les primeres visites s'especifica el nom de cadascun d'aquests feligresas que 
acruen sota jurament en els interrogatoris sobre moralitat. A les segones visites són 
designats genkricament com aparrocbiani i passen a segon terme, coincidint amb el 
moment en que I'interrogatori sobre els homes adquireix un paper marginal. En 
aquesta etapa només els registres de 1379, 1413 i 1421 consignen els noms 
d'aquests parroquians. Els testimonis sinodals són sempre caps de casa o de família i 
gaudeixen d'una condició socio-jurídica que els distingeix de la resta de la comuni- 

8. G~ÉvY-Poius, Nicoie: CéLibat et nature, une rontmverre nédiévi~le. Apropor d'un troitédu déb>ut 
du xve ri&cle. Paris, Centre Nacional de la recherche scientifique, 1975. 
9. V.P.. n." 18. 



tat, de la qual són representants davant del poder jurisdiccional i episopal. La seva 
condició tendeix a definir-se amb el temps, especialment a les visites de la segona 
etapa: l'any 1413 apareixen designats com a prohoms (probi bomines),"i I'any 1435 
com aproceres." L'any 1421 els testimonis sinodals cridats a Mataró i a Argentona 
són ja els membres dels consells de les respectives universitats recentmenr constitui- 
des en virtut del privilegi d'Alfons el Magninim de I'any 1419.'2 

Per la seva condició privilegiada en el sí de la comunitat, els testimonis sinodals 
protagonitzen a les visites de la primera epoca la practica totalitat d'acusacions 
d'imrnoralitat contra els laics. No podem dir e1 mateix, en canvi, de las delacions de 
delictes de concubinatge dels clergues. Si bé és cert que la majoria d'aquestes són 
realitzades pels parroquians cridats, alguns casos forca significatius releven que 
exisrien reticencies a exercir-les. A Teii I'any 1305 constatem que els 11 testimonis 
sinodals (una de les xifres rnés elevades) denuncien irregularitats en quatre dels seus 
convilatans, pero el concubinatge d'en Guillem Boch, prepbsit de Vallromanes, ens 
és revelar pel regent de la parroquia de Sant Martí, en Guillem C~lomer. '~L'any 
1323 al mateix llocfuerunt vocati parrochiani, sed nonpotest habere nisi duos, els quals 
hagueren de declarar sobre el concubinatge del rector, en Jaume Progaminer." 

L'any 1379 en la visita pastoral de Bernat Maier a I'església parroquia1 de Sant 
Julia d'iirgentona fuerunt vocati inpredicta visitationepawocbiani infiascripti, videli- 
sed Jacobus Roqueta et Guillelmus Ferrarii, et non plures, quia vocati noluerunt 
venire."Seguidamenr, el visitador va accedir a la sufragdnia de Sant Andteu 
d'orrius i es va trobat amb una actitud similar dels feligresos: Parrocbiuni non 
potuerunt interrogan si contentabantur de rectore, ex eo quia non voluerunt venire ad  
dictam visitationem, cum fuissent uocatipuplr(is ~ampanis.'~En ambdós casos sembla 
clar que la negativa dels parroquians a anar a declarar davant del visitador es 
relaciona amb I'acusació de concubinatge del rector i timb el compromís que aquest 
afer deuria suscitar. L'actitud evasiva dels parroquians p o  ésser inrerprecada com 
un indici de por o temor a futures repressilies del rector. Es significatiu que fos un 
dels vicaris d'iirgentona, en Bernat Joan el qui delatés al visitador el delicte del 
rector, en Ramon Bons. 

En dues visites els testimonis sinodals esmenten altres parroquians millor 
coneixedors de I'objecte de I'acusació, probablement perque son conscientes de la 
insuficiencia de llur declaració, pero tanmateix no és difícil imaginar una voluntat 
de transferir sobre una base més amplia de parroquians el compromís i les responsa- 

10. A.D.B., Viriter Partorals, v. 11, f. 2r. 
11. V.P., n.' 131. 
12. V.P., n.O 90 i 92. 
13. V.P., n." 3. 
14. V.P.. n.- 15. 



bilitats que aquelles duien implícites. A Cabrera I'any 1310, després de descriure la 
sort de na Jacmeta Catala, concubina del rector, en Jaume Ferrer, i I'acolliment final 
del qual ha estat objecte per part d'en Pere Pons, els testimonis afegeixen que in 
predictis omnibus deber iste Petrus Poncii multa scire et Elicen, uxor Guillelmi Poncii, et 
ipse Guillelmus Poncii, et Petrus Fewer, et Martinus Fewer, et Guillelmus de Apilia, et 
Guillelmus Bartholomei, Berengarius Catahalani." Els dos parroquians cridats a Ale- 
Ila l'any 1307 digueren que el rector, en Pere Ribaforta, tenia a Barcelona una 
amasia, el nom de la qual ignoraveo. 1 afegiren que en Berenguer dez Ferrer, 
Berenguer dez Roure, Berenguer dez Colomer i Pere dez Fornels sciunt ve1 scire 
debunt ad hecfortius ueritatem, cum sunt homines ecclesie. Qui ad hec uocati et iurati 
dixerunt quod dicta mulier, de qua dictus rector est diffamatus, uocatur Maria et 
moratur Barchinone iuxta mare, et dixerunt quod dicta mulier est de Vicho. En aquest 
cases tracta de quatre testimonis especials perque són homes propis de I'església, és a 
dir, mantenen una relació de dependencia personal amb el rector. 1 en aquesta 
relació de dependencia, que potser es traduia en serveis de transport del rector a 
Barcelona, a casa la concubina, esta la clau de la delació. Els quatre homes de 
l'església coneixien millor que cap altre parroquia el nom, I'adreca i I'origen de la 
concubina. Al rector no li quedava més que confessar ...18. 

Generalment els testimonis declaren conjuntament i ho fan en plural. Pero a 
Mataró I'any 1379 el cas del vicari Ferrer de Solsona deuria requerir un tractament 
particular. El visitador va cridar ais parroquians, eis qiials iurati et intewogati de vita 
e? honestate dicti uicarii prout in prima uisitatione generaliter intewogationer fuerunt 
facte, responderunt et dixerunt ... Seguidament interroga a cadascun d'ells individual- 
ment: Item, ringulariterfuerunt interrogati parrochiani predini de omnibw supradictis, 
et dixeruntper omnia prout superius omnes preter dixerant. Verum tamen dictus Jacobur 
Sabaterii dixit in sua ringulari deporitione . . . 1 9 .  

2.2.2 Fenomenologia del concubinatge. 

La practica totalitat de denúncies sobre moral sexual dels clergues fan referencia 
a concubinatges. El concubinatge implica la convivencia i el manteniment de 
relacions conjugais més o menys estables amb una dona (concubina, amassia, 
pedirseta). Per a la majoria de clergues la concubina apareix com la conjuge única 
amb la qual es manté una unió il.lícita perque suposa la transgressió de la Ilei del ce- 
libat. 

El cilcul de la dimensió quantirativa del clergat concubinari ha estat una 

17. V.P., n . O  18. 
18. V.P., n." 10. 
19. V.P., n? 51. 
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preocupació generalirzada en la historiografia. A partir del tractament esradístk de 
les visites pastorals, hi ha hagut diversos intents de dibuixar I'evofució diacronica del 
nombre de casos de concubinatge en una mateixa dibcesi. Per al bisbat de Rouen, a 
la visita realitzada per Eudes Rigaud entre 1261 i 1269, 86 clergues d'un total de 
705 són denunciats com a concubinaris. A la regió compresa entre Soleure i 
Montbrison (dibcesi de Ginebra), entre 1378 i 1450 un de cada cinc preveres són 
acusats de conc~binatge.'~A la diocesi de Girona el clergat concubinari es situa I'any 
1314 en un 30 % (93 sobre 308) i devalla fins a un 4 % (15 sobre 350) I'any 
1402-1403." LRTI BONET xifra el nombre de sacerdots concubinaris del bisbat 
de Barcelona els anys 1303-1304 en un 25 %." 

Aquestes proporcions quantitatives realitzades sobre la base més amplia que 
permeten els registres de visita, la dibcesi, poden amagar diferencies importants a 
nivell local o comarcal. L'analisi quantitativa a oivell comarcal permet descobrir 
matisos que relativitzen les quantificacions a nivell general. A les visites analitzades 
hem comptabilitzat un total de 31 denúncies o acusacions de concubinatge que es 
reparteixen en les dues etapes de la següent manera: 25 (1305-1326) i 6 (1379- 
1447). Aquestes 31 denúncies fan referencia a 24 casos reals de clergues concubina- 
ris: 20 (1305-1326) i 4 (1379-1447). Les 25 acusacions de I'epoca de Pon5 de 
Gualba es distribueixen per visites: 

CONCUBINATGE DE CLERGUES. TALL CRONOLOGIC. Quadre n: 2 

1305 Pon$ de 
Gualba. 

1307 Id. 
1309 Id. 
1310 Id. 
1313 Hug de 

Cardona. 
1314 Id. 

N." rler 
guu 
i?CYI',U. 

20. BIN~,  L.: Vir religeurr rr r p f m e  rcclériartique dan, 16 diorh de Genave. 1378-1450, Geneve, 
1973, phg. 364. 

2 1. PUIG i ALEU. Immaculada: Los viiir~rpartorolr olBnix EmpordA, Teri de llicenciacura inedita. 
Barcelona, U.B., 1985, pkgs. 199-200. 

22. MART~ BONET, J. M.; NIQUI i PUIGVERT, L.; MIQUEL i MASCORT, F.: Pmce~xos de I'Arxiu 
Diocerii de Bamlonn. Barcelona, Depr. Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984, vol. 1, pig. 
28. 



LES PARROQUIES DEL MAKESME 

1323 Pon< de 
Gualba. 3 1 2 2 2 

1326 Id. 6 2 4 5 5 

Observem, en primer Iloc, I'existencia d'una diferencia significativa entre Ies 
visites de Ponc de Gualba i les del seu vicari general Hug de Cardona pel que fa al 
nombre d'acusacions de concubinatge dels clergues. A les 27 visites practicades pel 
bisbe Pon6 apareixen un total de 25 denúncies de concubinatge, mentre que a les 11 
visites realitzades per I'ardiaca Hug de Cardona els anys 1313-1314 només es 
registra una acusació de concubinatge. Difícilment aquesta diferencia quantitativa 
en aquest període intermig pot atribuir-se a una millora conjuntural de la situació 
irregular del clergat, sin6 que més aviar sembla suggerir un menor rigor inquisitorial 
del vicari general, al qual el bisbe, absent de Barcelona, havia delegar la visita. 
Aquest menor rigor i interes per la moralitat dels clergues ens és confirmat pel propi 
objecte de les inquisicions del visitador. En 4 de les 5 visites practicades el 1313 les 
preguntes dirigides als testimonis sinodals versen super sewitio ecclesie er statu 
pawochie. Aquesta mateixa expressió es repeteix en 4 de les 6 visites realitzades el 
1314, i només en un cas s'hi afegeix super vira rectorir. La pregunta sobre el servei de 
I'església que implica al rector és més concreta que la pregunta sobre I'estat de la 
parroquia que implica als laics. No obstant, podia haver vehiculat les acusacions 
d'immoralitat dels clergues. L'any 1313 els parroquians de Llavaneres, interrogats 
sobre el semei de I'església, responen que és realitzat correctament i que el rector és 
de bona ~ida .~ 'Els  testimonis cridats a Tiana I'any 1314 responen a la preguntaen el 
mateix sentit i afegeixen la seva sospita de concubinatge."Aquesta resposta indica 
que no necessiriament havia d'exisrir una ~ssociació entre el concubinatge i la 
correcció o incorrecció del semei parroquial. Es plausible, per tant, que una major 
concreció de les inquisicions realitzades per Hug de Cardona o un menor rigor en 
relació al zel reformista de Ponc de Gualba haguessin orientat Les respostes dels 
parroquians en un sentit i subestimat les situacions irregulars dels clergues. Més 
encara, si tenim en compte que les parrbquies visitades per I'ardiaca són les mateixes 
on anys abans el bisbe Pon$ havia trobat casos de concubinatge i on ho tornara a fer 
els anys 1323 i 1326. Les diferencies en el nivel1 de rigor del visitador per a cada 
visita, les quals podien estar en funció de multitud de variables (interessos, temps de 
durada de la visita, testimonis sinodals, etc.), són un element qualitatiu a tenir en 
cornpte aihora d'establir i interpretar rnagnituds quanritatives giobals per al conjunt 
de la diocesi. 

Alguna de les visites que no registren casos de concubinatge conté acusacions 

23. V.P., n.O 26. 
24. V.P., n." 28. 
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contra el rector o els altres clergues que Can referencia al servei de l'església o a I'ofici 
diví (absencies, residencia discontínua, irregularitats, etc.). Els testimonis afegeixen 
rejera recfe. Quan no es registra cap denúncia trobem I'expressió omnia recfe. 

Els 20 casos reals de clergues concubinaris del primer període (fem abstracció 
dels que persisteixen en el concubinatge i reapareixen en més d'una visita) es 
distribueixen per parrbquies i per categories beneficials de la següent maneta: 

CONCUBINATGE DE CLERGUES. CATEGORIES BENEFICIALS. Quadre 
n.' 3 

Sr. Cebria 
de Tiana. 
St. Feliu 
&Alella. 1 
St. Martí 
de Teia. 1 
St. Pere 
de Premia. 
St. Genís 
de Vilassar. 1 
St. Feliu 
de Cabrera. 1 
St. Julia 
d'Argentona. 1 
Sta. Maria 
de Mataró. 1 
St. Andreu 
de Llavaneres. 1 

Vt'iraGr Benefrr. Alira$ Ton- 
o regentr. dlallor preverei. rorolr 

o capa/(a. 

Total 7 3 5 4 1 20 
. ~ 

Observem com el concubinatge afecta quantitativament més als beneficiats, 
curats (rectors) que als beneGciats no curats (d'altar o de capella). Aquesta diferen- 
cia s'accentua si renim en compte que la categoria de vicaris o regents és assimilable 
en dos casos a la dels rectors pel que fa a I'exercici de les funcions de la cura d'inimes. 
Sembla apuntar-se una tendencia a la relaxació moral major en els beneficiats curats 
que en els beneficiats simples d'altar o de capella, la trascendencia social de la qual es 



veuria acrescuda pel fet que els rectors detenen vitalíciament el benefici de la cura 
d'inimes en aquesta primera época. Totes les parrbquies coneixen en el decurs del 
primer ter$ del segle xIv un rector o vicari regent concubinari. En canvi, els 5 
beneficiats no curats acusats de concubinatge es concentren en dues parrbquies: 
Vilassar i Mataró, probabiement les que tenien una estructura beneficia1 més 
complexa. Amb tot, pel que fa a aquests beneficiats menors no podem extreure 
condusions donat que desconeixem I'estructura beneficia1 de les parcoquies del 
Maresme a I'&poca de les visites de Pon$ de Gualba, estructura que deuria mantenir 
una relació molt estreta amb el potencial demogrific de cada comunitat. 

Hem inclos dins d'aquest apartar el cas d'un clergue tonsorat, en Pere Escolar, 
donat de la capella de Sant Pere de la parroquia de Sant Andreu de Llavaneres, el 
qual l'any 1310 és acusat, no de concubinatge, sinó de cometre adulteri (adulteratur 
publice) amb Elisenda, muller de Pere de Sella."Aquesta consideració diferencial és 
en part atribuible a la seva condició de clergue menor que el sostrauria de la llei del 
celibat, i possiblement també al caracter ocasional de les seves relacions i a la 
condició de casada de la dona. 

Els 4 casos reals de concubinatge registras a la segona etapa de les visites 
(1379-1447) corresponen a 1 rector (1379, 1382), i 1 beneficiat d'altar (1413) a l a  
parroquia d'Argentona i 1 vicari i 1 beneficiat d'altar (1379) a Mataró. Consignem 
també tres casos de clergues que conviuen amb dones, les sospites de concubinatge 
dels quals es consideren poc fonamentades a les visites: 1 rector (1421) i 1 vicari 
regent (1379) a Llavaneres, i 1 vicari regent (1413) a Tiana. 

Dels 31 casos analitzats, en 2 1 (67,7 %) el concubinatge és associat a I'existencia 
de descendencia (prolern), i en 7 (22,5 %) no existeix o no és denunciada. En dos 
casos el clergue acusat posa en qüestió en la seva defensa la paternitat de la 
descendencia que si li a t r ibue i~ .~~Dels  23 casos en els quals es consigna I'existencia 
de descendencia, en 13 s'especifica el nombre de fiíls. Si fem abstracció del cas d'en 
Jaume Ferrer, rector de Cabrera ( 9  fills), la mitjana de fills espuris o il.legitims dels 
sacerdots concubinaris amb descendencia és d'1,75 (un mínim d ' l  i un máxim de 4 
fills). Els parroquians que acusen a Pere Cayot, beneficiat a I'església de Vilassar, 
I'any 1326, especifiquen el sexe i I'edat dels seus fills: 1 filla de 12 anys d'edat i 1 fill 
d'uns 5 o 6 anys, difunt."És freqüent que les concubines dels clergues estiguin 
embarassades en el moment de I'acusació. Aquest fet palesa en alguns casos el 
caricter recent del concubinatge; quan les concubines ja han tingut alrres 611s és un 
índex de l'elevada taxa de natalitat. El caracter reduit de la mostra no permet 
quantificar les taxes de natalitat i de mortalitat infantil, tot i que aquesta darrera 
també apareix indicativament a través d'algunes referencies a fills difunts. L'any 
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1326 Bernat Estapera, senridor de I'església d'tlrgentona, va declarar que la seva 
concubina, abans d'ésser coneguda per ell, iam fetatur abortivum. '' 

En dos casos els fills i la dona participen amb el sacerdot en l'ofici divi dalt de 
I'altar i davant dels feligresos. El sínode diocesii de 1241 palesa la freqüencia 
d'aquest fenomen en dedicar-li un article: ltem, pmhibemus sacerdotibur ne habeant 
secum prolem ad ~ewitium altarir, propter scandalum...29L'any 1305 Jaume Ferrer, 
rector de Cabrera, confessa quodstabatfiliw iuxta altare et administrar sibi urceolos et 
~iIiam.~"L'any 1310 Bartomeu Bragat, rector de Caldes d'Estrac, fou acusar de 
celebrar l'ofici diví amb la seva concubina, Alemanya, i el seu fill petit, de 8 
anys.)' 

Pel que fa a la situació de les relacions en el temps, les inquisicions de les visites 
pastorals són en general poc explícites. La major part d'acusacions situen les 
relacions en el present sense indicar el punt de partida de les mateixes. No obstant, 
algunes referkncies a absolucions o deduccions contextuals (a partir del nombre de 
fills) permeten en alguns casos aproximar-nos a I'antiguitat de les relacions. L'any 
1305 dos rectors al.leguen en la seva defensa haver estar absolts de les seves relacions 
pecaminoses pel bisbe Bernat Peregrí (1288-1303). Pere de Ribaforta, rector &Ale- 
Ila, precisa que fa 7 anys que no estava amb la concubina. Els parroquians de 
Cabrera declaren que el rector, quan va venir a I'església, ja portava la concubina, 
amb la quai mantingué relacions durant més de 3 any~.~'Els intents de retrotraure 
en el passat les relacions pecaminoses per tal de no ésser punits pel visitador és 
freqüent per part dels rectors: Arnau de Fonoyeda fa un any i mig que abjura de 
Gueraua (1305), Bartomeu Bragat no ha pecat amb Alemanya des de la darrera 
vegada que el bisbe visita Llavaneres, I'any 1305 (1310), Pere Escolar des que ani  en 
pelegrinació a Sant Pere de Montmajor no ha pecat amb Elisenda (1310), e t ~ . ~ ) L a  
memoria dels clergues, que no sembla anar més enlla dels quinze anys, contrasta i 
contradiu moltes vegades les declaracions deis testimonis sinodals que denuncien el 
concubinatge com una problemitica present. 

El temps d'inici i la durada de les relacions guarda una relació forga estreta amb 
el nombre de fills. L'any 1310 els parroquians de Cabrera donen una antiguetat de 
10 o 12 anys al concubinatge del rector. Jaumeta tenia aleshores 5 fills i estava 
embarassada. La regularitat biannuai dels parts, testimoniada pels primers registres 
sacramentals, permet aproximar-nos amb un cert marge d'error a I'antiguitat de les 
relacions en els casos que indiquen el nombre de fills. 
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La continuitat dels registres de visita al primer ter< del segle XIV permet copsar 
la persistencia en el temps dels concubinatges, malgrat les indicacions i penes 
imposades pels visitadors. L'any 1305 els paroquians de Llavaneres acusen al rector, 
Pere Amic, de tenir a casa seva uria dona anomenada Maria Lledó des de fa 30 anys 
(el rector confe~sa).~"ere de Ribaforta, rector &Alella, és delatar el 1305 de 
concubinatge i respon que fa 7 anys que no anava a Barcelona a veure naMaria. Perb 
a les visites de 1307 i 1309, davant la reiteració de I'acusació, reconeix que cada 
setmana va a Barcelona a casa la c~ncubina.~'Arnau de Fonobeda, rector de la 
capeiia de Sant Vicens de Burriac, és denunciar de concubinatge a Vilassar I'any 
1305 (diu que abjura de Geraua fa un any i mig). L'any 1310 es troba a Mataró amb 
una nova concubina, na Guillelma TorroeUa, de la qual ja té dos fills (confe~sa).'~- 
Banomeu Bragat, rector de Caldes, és acusar I'any 1305 de tenir a Aiemanya i 2 n 3 
fills d'ella. Cinc anys més tard confessa participar amb ella des de fa 10 o 12 anys, 
perb no haver pecat des de la darrera visita. Els parroquians cridats a Llavaneres el 
1323 ens informen que la parella ja té fills i nets i retrotrauen I'antiguitat de les 
relacions als 30 anys.)'La imprecisió alhora de determinar I'antiguitat o durabilitat 
de les relacions és la norma i a vegades se'ns indica simplement que es produiren 
durant molt de temps (per multa temp~ra). '~ 

Al costat d'aquesta majoria de casos de relacions estables i permanents que 
assoleixen un sastre d'uns 30 anys (interval generacional), trobem casos de relacions 
intermitents, tot i que poden arribar a ser regulars i periodiques. Es tracta general- 
ment de clergues que cenen la concubina a fora de la parroquia i es veuen ohligats a 
desplacar-se. El desplagament freqüenr (ocasional segons la defensa) del rector 
d'Aiella, Pere de Ribaforta, a Vilanova de la Ribera, genera les sospites i fonamenta 
les acusacions dels parroquians. Guillem Soler I'any 13 10 viu a Argentona i quan va 
a Mataró, on desserveix, visita a n'Ermessenda Moteta. L'any 1382 els restimonis 
d'Argentona declaren que la concubina de Pere Bons, que havia tingut durant molt 
de temps al seu hospici, després de la darrera visita l'any 1379 hi va periodicament a 
fer-hi estades de 15 dies: fui? cum dicto rectore in domo sua rnultotiens per spatium 
quindecim d i e r ~ m . ) ~  

Un altre aspecte de la circumstancialitat del concubinatge és el Iloc de les 
relacions. L'expressió in loco suspecto és massa vaga, jtindria per als contemporanis 
una significació específica? En ia majoria de casos, perb, les declaracions apunten 
implícitament a la casa del clergue (hospici o rectoria, casa del benefici, etc.) com a 
lloc de trabada o convivencia. A vegades s'indica explícitament: per ex., el regent de 

36. V.P.; n . O  ~ ' i  20. 
37. V.P., n." 7, 21 i 33. 
38. V.P., n . O  47 i 51. 
39. V.P.. n.' 10, 20, i 19. 





Alguns capellans concubinaris intenten defugir el caracter públic i manifest de 
les seves relacions de diverses maneres. Uns intenten ocultar-les i mantenir-les a un 
niveii de certa discreció, com en Ramon Bons, rector d'Argentona, que dorm a la 
mateixa cambra amb una concubina. Ja haviem vist que el testimoni declarant a la 
visita del 1379, el prevere Bernat Joan, no podia assegurar si dormien al mateix llit o 
no perquk les portes romanien tancades (ianvis clausis)."Tres anys després, la 
concubina ja no vivia amb el rector, pero una de les seves estades ocasionals coincidí 
amb I'arribada del visitador, el vicari general Bonanat d'Ermedanes, rector de la 
veina parroquia de Premia. Aquest es troba que na Constanca die ista abscondit se, 
cum scivit nos venire ad dictan eccle~iam.'~Les relacions entre en Montserrat, rector 
d'Argentona, i n'Elicsenda Verdaguera, són igualment misterioses: ningú ha vist res, 
pero tothom sospira.')En altres casos la millor manera de rnantenir la discreció era 
tenir la concubina a la ciutat, sumida en l'anonimat, o desfer-se'n i enviar-la a una 
parroquia veina, com feu el vicari de Mataró l'any 1379." 

2.2.3 Aspectes socials del concubinatge 

Les visites pastorals consignen normalment el nom de la concubina i només 
rarament I'edat, la procedencia geografica i la condició social. Exisreix una certa 
relació, pero, entre la informació antroponimica que ens aporten els registres i la 
condició social de la dona. Quan aquesta és esmentada únicament pei nom, es tracta 
probablemenr Cuna persona forinia, desconeguda a la parroquia i de baixa extrac- 
ció social. El cocubinatge significa per a ella un desarrelamcnt de la seva parroquia i 
del seu mas d'origen. Aquest és el cas de na Maria, concubina de Pere de Ribaforta, 
natural de Vic i resident al barri de la Ribera de Barcelona, o d7Elicsenda i 
Ramoneta, germanes de Llissa de Vall, concubines de Jaume Ferrer. De na Baqaló, 
concubina de Berenguer de Bosch, rector de Mataró, l'any 1326 sabem que és la dida 
de Francesc de Sant Vicens (nutrix Francisci de Sancto Vicentio). Només en una 
ocasió s'especifica la condició social de la concubina: na Llúcia, esclava de Berenguer 
Lledó, beneficiar de l'altar de Sant Llorenc de I'església de St. Julia dbArgenrona. 
L'any 1413 el visitador, Jaume Merquilles,pro extirpando omni vicio etpeccato, quod, 
instigante diabolo, omnispeccati zelatore, pomt interveniri inter eundem beneficiatum et 
quandam mulierem nomine Luciam, servam et captiuam suam, quam in domo suapublice 
tenet, va manar al beneficiar que I'expulsés de casa seva: eiciat et expellat a domo sua, 
+am vendendo ve1 alias taliter quod de cerero, transacto dicto termino, non sir in aliquo 
loco suspecto.l' 
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Quan s'especifica el cognorn, el nom del pare o del marit, norrnalrnent es tracta 
&una dona de la mateixa parroquia: per ex., Elicsenda, muller de Pere de Sella de 
Llavaneres, concubina de Pere Escolar, donat de la capella de Sant Pere. Per la 
filiació antroponímica sabem que algunes d'elles són reclutades entre els estrats 
superiors de la pagesia local: Gueraua, muller de GuiUem ses Eroles de Vilassar, 
concubina d'Arnau de Fonolleda. rector de St. Vicens de Burriac (1305): Elicsenda ~ ~ . . ., 

Bassera la seva filla, Guillelmona, de Vilassar, concubines de Pere Cayor, beneficiar 
a I'església de Sant Genis (1 326) t d'Arnau de Monrserrnr. rrcror de Vilassar ( 1  310), 
resp&tivament: Elicsenda Verdaguera, concubina de Montserrat de Gumila, rector 
d'Argentona (1310); Elicsenda, filla de Berenguer Catala de Cabrera, concubina de 
Jaume Ferrer (1310); Ermesenda Moteta de Mataró, concubina del coadjutor 
GuiUem de Soler (1310), 

En tres casos ja tardans les visites fan constar que el vicari o rector viu arnb una 
dona, p e d  dissipen les sospites de concubinatge per diversos factors. L'any 1379 en 
Francesc d'Illes, vicari regent de Llavaneres, viu amb una dona, pero els parroquians 
no sospiten perque és otiba et  ualde senex."De Saura, de la parroquia d'Alella, que 
I'any 1413 conviu amb en Joan Munt, vicari regent de Tiana, tarnpoc es sospita 
perque és senex et bonefame."El delegar Joan Julia en la seva visita a St. Andreu de 
Lhvaneres I'any 1421 consigna que el rector, Pece Sinola, viu amb una dona 
anomenada Francesca, d'uns 50 anys d'edat, bone fane er condirionir boneste."Ens 
trobern en aquesta segona etapa de les visites davant la figura de la rnajordoma, 
normalment una dona soltera o vídua adscrita al semei domestic del rector o del 
vicari. La convivencia d'una dona amb el rector no és, per tant, necessariament un 
indici d'immoralitat; en canvi, I'edat, la fama i la condició apareixen com a tres 
índex claus en les sospites de concubinatge. La senectud d'aquestes dones contrasta 
amb una Saurina Doya, concubina d'en Jaurne Progaminer, rector de Teiii, que el 
1323 era satis iuvenis.@ 

2.2.4 Aspectes economics del concubinatge. 

El concubinatge crea una relació economica entre la dona i el capella de 
naturalesa diversa. Generalment es tracta d'un lligam de dependencia economica de 
la concubina respecte el clergue degut al seu origen social o al seu desarrelarnent de la 
unitat familiar que la fa sustreure's dels mecanismes del dret consuetudinari que 
regulen la transmissió de I'herencia a través del parentiu. Nogensmenys, per a una 
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majoria de dones de baixa extracció socialprocedents de la ciutat el concubinatge pot 
significar una sortida i la consecució d'una cerca estabilirat economica. 

De la majoria de casos de convivencia a la rectoria es despren que el clergue 
manté economicament a la concubina de les seves rendes. Aquest fet, pero, només 
apareix explícit precisament quan per raons de discreció o d'ocultament el rector s'ha 
vist obligat a trencar les seves relacions permanents amb la concubina i expulsar-la, 
o simplement la té a Barcelona o a fora vila i hi fa estades temporals. Per exemple, en 
Pere de Ribafora, rector d'Alella, que va a Barcelona a veure la Maria, inrrat domum 
suam et bibit secum et comedit prolibus presentibus. El rector nega pecar amb ella i 
allega que la va a veure ocasionalment et tamquam amore Dei facit sibi b~num.~'Jau-  
me Ferrer, rector de Cabrera, procedeix d'igual manera amb la dissortada Elicsenda 
Catala, rebutjada pel marit, pel pare i pel poble, vagabunda i acoUida finaiment a la 
casa del cabrerenc Pere Ponc. El rector li reserva una parr de les seves rendes, pero 
només quant por: facit sibi bonum segregatum adpartem quandopotest. Pel que fa a la 
seva concubina estable, na Jacmeta, els parroquians testimonien que en Ferrer va 
prometre per un jurament sacramenral realirzar davant l'altar de Sant Feliu de 
Cabrera, sibi semper in sumptibus provideret."' 

Ferrer de Solsona, vicari de Mataró, inicialment tenia públicamenr una concubi- 
na, de la qual nesqueren dos fills, pero davant les recriminacions dels parroquians 
decidí expulsar-la de la vila i enviar-la a la parroquia de Cabrera. Pero els parro- 
quians declaren I'any 1379 que la dona aliquotiens uenit ad ospiiium dicti uicarii, qua 
quidem amasiam etfilios dictus uicariusprovidet in uictu et vestitu et in omnibus a l ib  
eisdem necessariis, mentre que per la seva banda, la dona secum portat aliquotiens 
ferinam, aliquotiens alias res sibi nec~esarias.~~ Es a dir, la inicial relació de concubi- 
natge ha generar uns Iligams de dependencia economica pels quals el vicari es veu 
moralment obligat, en virtur de la mateixa sensibilitat a la fama pública que I'havia 
fet separar-se físicament de la seva dona, a mantenir-la en vescit i aliments. 

Pero no sempre existeix aquesta sensiblitat i és més freqüent que el clergue 
abandoni la seva concubina, sobretot quan aquesta ha quedat en estat. Aquest és el 
cas de na Morera, la qual sortí embarassada de l'hospici d'en Terrades, beneficiat a 
Mataró, I'any 1326.MEls testimonis sinodals cridats a Vilassar I'any 1310 declaren 
que el rector, I'Arnau de Montserrat, té a Guillelmona, filla d'Elicsenda Basseta, in 
concubinam, et recessitpregnans a domo matris, et intravit Barchinonam; et tuncposteius 
recesum, fuit fama et adhuc Iaborat in loco quod illa ratione fuit missa extrapawochiam 

i. per dictum rectorem; et perpiritfilium masclum qui dece~sit.'~Una sort sembiant a la 
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d'Elicsenda Catala, amiga d'en Jaume Ferrer, que es va veure obligada a marxar 
embarassada de Cabrera i tingué el fill en un hospital de Bat~e lona .~La ciutat 
apareix com el lloc de destí d'aquestes dones que en uns casos són rebutjades pel 
rector, per raons economiques o de sensibilitat pública, i en altres pel pare o per la 
comunitat parroquial. 

Abans d'arribar a I'extrem de l'abandonament, pero, els clergues intenten una 
estrategia forsa extesa a I'epoca que consisteix en procurar el matrimoni de la 
concubina mitjan~ant la consecució de la dot del pare, i col.locar-hi els fills espuris o 
il.legítims (de sacrofonte). L'Arnau de Montserrat, rector de Vilassar, confessa l'any 
1310 que, després d'abandonar la seviconcubina embarassada, la va fer casar amb 
Bernat Coreyló: postmodum ficit eum nubere cum Bernardo Coreyloni..b7 Els parro- 
quians de Cabrera declaren I'any 1310 que el rector Ferrer contraxit compaternitatem 
cum Elicsende, filia legitima Berengarii Cathalani, parrocbiani sui, cui quidem filie 
dictus Berengarius intendebatdare, ut est fama in tewu, .L. librarum ve1 uhra in dotem 
cum viro, et dictus rectorfecit etprocuravit quod levaret sibi unum filium ipsius rectoris et 
dicte Jacmete de sacrofonte,.. Podem sospitar que el mateixrector havia intentar una 
estrategia similar en el cas de na Raimona, a la qual deixa embarassada, timore cuius 
pregnarus eiecit eam de domo et nunc babet virum apud Sanctum Andream de Paloma- 
r i ~ . . . ~ ' A  Argenrona I'any 1326 els parroquians digueren que feia dos anys que el 
prevere Bernat Estaper, mentre vivia a Argentona, desflora a Guillelma, filla de 
Bernat Fornells, et requirit puter dicte Guillelmone ut doiet ipsampresbiter antedictus 
ipsam impregn~v i t .~~  

Es possible també que el rector intentés treure una rentabilitat economica al 
concubinatge, tot posant la concubina al seu servei domestic i a vegades, fins i tot, 
donant-li un rol més trascendent dins I'engranatge economic del centre parroquial. 
Novament en Jaume Ferrer fou el protagonista en donar o establir a la seva 
concubina, Jacmeta, unes cases de propietat de l'església per a tenir-hi la taverna i la 
fleca del pa (stationem panis et vini ad vendendum de vino).'O 

2.2.5 Actituds i reaccions dels parroquians i del visitador. Les sancions imposa- 
des. 

La impressió que es despren de la lectura atenta de les inquisicions és que els 
feligresos o, si més no, determinats feligresos, estan forca conscienciats del caracter 
delictiu i moralment reprobable d'aquest tipus de relacions. L'any 1379 els parro- 
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quians de Mataró no permeteren al vicari, Ferrer de Solsona, que tingués la 
concubina: ab initio quando dicta amasia fuit in villa de Matarono, permittere 
noluerunt parrochiani quod idem vicar¡us teneret dictam amasiam in dicta villa, propter 
quod dictus vicar¡us expulit eam a dicta villa et misit eandem ad dictamparrochiam de 
Cabraria, in qua nunch degit." 

A Llavaneres el 1305 fou i'actitud de la concubina que provoca la reacció dels 
parroquians, més que el concubinatge en sí. Els parroquians denunciaren que Maria 
Lledó dissipat bona rectoris et ecclesie et nullus clericus servitor ecclesiepotest durare cum 
Uta et vilipendit et deshonesta verbo et facto parrochianos. Davant d'aquesta situació 
insostenible perierunt eam amover¡ a loco e t  regimine supradictis." 

L'actitud del visitador davant del concubinatge dels clergues troba la seva 
maxima expressió en la irnposició de penes. No obstant, els visitadors arriben 
poques vegades a aquest extrem, normalment en casos de persistencia en el pecat o 
de gravetat manifesta. El visitador acostuma a manar al clergue concubinari que 
resolgui la seva situació irregular rot expulsant la concubina de casa seva. L'ordre va 
acompanyada d'una advertencia d'irnposició de pena de concubinatge, definida per 
les Constitucions Provincials, en cas que no procedeixi aixi. Pon$ de Gualba en la 
seva visita a la parroquia de Sant Andreu de Llavaneres I'any 1305 ordena al rector 
Pere Amic que sota pena de privació del benefici expulsés de casa seva abans de dos 
dies la concubina i que no estigués de cetero in domo nec in aliquo loco in quopossit cum 
ea loqui seu ~onfablari.'~ L'any 1310 a Llavaneres va imposar a Pere Escolar, tonsorat 
i donar de la capelia de Sant Pere, la pena de les Constitucions Provincials sobre 
ciergues concubinaris (pecuniaria) i, en cas que reincidís o no pogués pagar-la, una 
pena de presó de tres mesos a pa i a ig~a. '~Les sancions imposades durant el 
pontificar de Pon$ de Gualba foren la privació del benefici Uaume Ferrer, 1305) o 
penes pecuniiries que oscil.laren entre 40 sous (Bartorneu Bragat, 1310) i 100 sous 
(Arnau Botey, 1326). Pera la segona etapa de les visites, les imposicions pecuniiries 
oscil.len entre 7 florins (Ferrer de Solsona, 1379) i 10 florins (Bernat Ageli, 1373; 
Francesc d'Illes, 1373; Pere Bons, 1382). En cas de reincidencia o de no compliment 
de la provisió del visitador, la pena s'eleva a 200 sous. 

Malgrat I'aparent duresa i rigorositat en la imposició de les penes, els visitadors 
foren normalment prudents en la seva imposició i, a vegades, fins i tot, indulgents. 
Pon$ de Gualba, per exemple, en la seva visita a Mataró I'any 1305, a precs del 
venerable Guillem de Sant Vicens, va condonar al concubinari Bertran la pena 
imposada. L'any 1326 perdonava nnvarnent la pena de concubinatge a Berenguer de 
Bosch, rector de Mataró. El visitador Bernat Maler I'any 1379 atenua la sanció 

71. V.P., n.* 51.  
72. V.P., n.' 9. 
73. V.P., ".O 9. 
74. V.P., nP 21. 



pecuniaria del beneficiar de Mataró Bernat Agell en concepre de concubinatge i 
altres delictes pel fet que era centenari: pro dicto concubinato et allis delictis composuit 
cum dicto venerabile domino visitatore, qui secum in compositione misericorditerse habuit 
quia erat centenarius, ad decem florenos...". 

Els diversos aspectes tractats analíticament fins aquí (la problematica economi- 
ca i social que es dibuixa al voltant del concubinatge, la condició de la dona, l'enrorn 
social del clergue, les relacions de parentiu, les actituds i reaccions, etc.) es combinen 
de manera específica en cada cas. Les inquisicions de Pon$ de Gualba ens han deixat 
un cas excepcional, singular, d'un home que va marcar epoca. Ens referim a en 
Jaume Ferrer, rector de Sant Feliu de Cabrera. L'estudi de la seva biografia, 
I'objectiu monngraficde la visita practicadapel bisbe Pon$ a Cabrera I'any 1310, ens 
permet avui contextualirzar la problemitica del concubinatge, veure quins aspectes 
s'hi associen, com s'hi articulen i combinen, descobrir, en definitiva, comes va viure 
un cas local de concubinatge. La presentació que en fem és descriptiva per tal de 
respectar la propia estructura i ordenació Iogica del text, del qual reproduim els 
fragments de més qualitat. 

2.2.6 El cas &en Jaume Ferrer, rector de Cabrera 

Ponc de Gualba es va personar el 25 de maigde 1310 a la parroquia de Cabrera i 
va interrogar diligenter ais parroquians cridats a declarar, en Berenguer de Quanh, 
I'Arnau de Quarsi, I'Arnau sa Canal, i en Bernat Sala. Els parroquians comencaren 
acusant al rector d'haver alienat 11 sous de la sacristia per a comprar una casa. El 
rector reconegué que aixi havia estat i que retnrnaria la quantitat alienada. 

Els testimonis afegiren que dictus rector tenetpublice in domibw ecclesie quandam 
mulieren, nomine Jacmetam, ex qua baberfilios etfilias, et nunc estpregnans, secum in 
eadem domo pro videndo sibi in mensa e t  in lecro sint vir uxori. Et est fama et credulitas 
omnium pawoquianorum et vicinorum quod illas domor dedit sibi dictus rector, quam- 
quam sint de propietate ecclesie, et in eis tenet dicta mulier stationem panis et vini ad 
vendendnm de vino et dicti rectorir. Et ambo videntur habere bona quasi comunia. 

El que deuria provocar I'escindol dels feligresas, més que el concubinatge en sí, 
era la utilització personal per part rector dels béns propis de I'església, així com la 
utilitzarió de la concubina com a dependenta per a vendre el pa i el vi, productes 
elaborats del blat i de la verema que els propis parroquians satisfeien en concepte del 
delme. El testimoniatge dels parroquians apareix davant del bisbe com un instru- 
ment per a lluitar contra el procés de confusió dels béns propis dels rectors amb els 
béns de I'església patroquial, el control deis quals correspon a la cúria episcnpal. 

Els parroquians declaraten, a més a més, que el rector havia tingut anteriorment 



dues «pedissetes» a casa seva, germanes, naturais de Uisa de Vall, anomenades Elisenda 
i Raimunda. Jaume Ferrer va embarassar a Raimunda i la va fer fora de casa seva. 
Raimunda contragué matrimoni a Sant Andreu de Palomar amb un altre home. 

Posteriorment, contragué compaternitat amb Elisenda, filla de Berenguer Cata- 
la, parroquia de Cabrera, el qual pretenia dotar-la amb S0 Uiures en el seu futur 
casament. El rector intenta que s'emportés el fill seu i de Jaumeta amb el seu futur 
marit. Aquesta estrategia del rector de desfer-se dels fills espuris, amb tota la 
respnsabilitat i la carrega economica que suposaven, propiciant el matrimoni de la 
concubina arnb un altre home, apareix, com hem vist, en altres casos. 

Pero Jaume Ferrer ank més enlla i embarassa la comare d'Elisenda, que vivia 
amb el seu pare. Es desconeix que es feu d'aquest embaras. Després, deixa embaras- 
sada a la propia Elisenda, la qual tempore proiendi intrauit Barchinonam, et dicitur 
quod peperit ibi et ibidem reliqui partum in aliquo hospitali. Et revenit ad locum de 
Capraria ventre natuo, ut  uicini reprehendurunt eam et minati fuerunt quod maleposset 
sibi accidere si dictum pregnatum maletractasset. Et ipsa de hoc timens, reversa fuit 
Barchinonam. Et rediit ad Caprariam cumfilia lactante in brachio, etpater eius noluit 
eam postea recipere. Sed rector facit sibi bonum segregatum adpartem quandopotest. Et 
sic dicta Elicsenda, filia dicti Berengarii Cathalani perdidit amorem patris et uirum 
propter culpam dicti rectoris, qui deflorauit eam, et uadit uagahundam per terram cum 
filia in brachio ... 

1 segueixen els testimonis quod dicta mulier, filia dicti Berengarii Cathalani 
condeclinat et hospitatur in domo Petri Poncii, et in predictis omnibus deber iste Petrus 
Poncii multa scire et Elicsen, uxor Guillelmi Poncii, et ipse Guillelmus Poncii, et Petrus 
Ferrer, et Martinus Ferrer, et Guillelmus de Apilia et Guillelmus Bartholomei, Berenga- 
riw Cathalani. 

L'afer de 1'Elisenda deuria implicar a tot el poble, el qual hi vapndre  part activa 
de bon comengament. L'actitud amena~adora dels veins envers nElisenda i el rebuig 
del seu marit i del seu propi pare es combinaren per a fer d'ella una fugitiva i una 
vagabunda que anava i venia de Barcelona a Cabrera arnb el fill al brac a la recerca 
de sosteniment. El rebuig patern, difícil de compendre des de la nostra optica 
cultural, tal vegada reveli que un sector dels parroquians han assumit plenamenr la 
moral oficial de I'Església, perb pot amagar alhora motivacions economiques i 
familiars que desconeixem, tot i la prolixitat de la descripció. La solució per a 
Elisenda era emigrar a la ciutat, perb Barcelona en aquests moments, a les portes 
d'una greu crisi de susbistencia, ja no admetia nouvinguts que engruixissin el grup 
del subproletariat. Finalmenr, va trobat allotjament a Cabrera, en casa de Pere Pons, 
que la va acollir. Ens imaginem el poble de Cabrera dividir en bhndols respecte a 
aquest afer, semblants als que trobem contempraniament al Montaillou de LE 
ROY LADURIE.76 

76. LE ROY LADURIE. E. :  Monini/lou, aldea orcitann de 1294 8 1324. Madrid, Taurus, 1988. 
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Els declarants recordaren encara quod dictas rector predicabat quadam vire in 
ecciesia die Sancte Marie bene sunt ,111. anni, u t  eis uidetur, tempore uidelicet illo quo ipse 
rector erat inculpatus et diffamatus de dictis duobus sororibus, et ficit mentionem de 
peccatis et depenitentiam et, interalia, dixit q u e  ab sa mare o ab una bestiapodia hom 
jaer epecar, e que Déu ho perdonava ab que se'n confesasa. Et de istis verbis fuit magnus 
rumor in ecclesia et omnes reputauerunt maledictum et fuerunt ualde perteriti. 

Es rracta de la primera i única vegada que es fa referencia en els registres 
estudiats als continguts de la predicació dels clergues. Segons BAUCELLS a la 
predicació el rector exposava notícies d'interks local o general, advertia als pecadors 
públics (fornicadors, adúlters, usurers, blasfems), als que faltaven a missa, als qui no 
complien el precepte pasqual, donava les amonestacions per a contraure matrimoni, 
els avisos i penes d'excomunió, els interdits, adverria als que es retardaven en el 
pagament del delme i altres drets eclesikstics, etc. Sempre es donava el nom de les 
persones inculpades, s'aduien les raons de les penalitzacions i s'afegia el temps que 
durava la penitencia."En el nostre cas, el rector es deuria fer resso dels comentaris 
dels parroquians sobre l'afer que el relacionava amb les dues germanes de Llissi de 
Val1 i va utilitzar el sermó &una diada preceptiva i concorreguda per a sortir al pas 
de les difamacions exposant la seva doctrina. Jaume Ferrer va triar la missa de Santa 
Maria, del mes d'Agost, atenent no únicament a la importancia de la diada. Santa 
Maria era la diada en que es celebrava la fertilitat dels camps, la virginitat de la Mare 
de Déu i tot el telacionat amb el món de la ramaderia. Al rector li deuria resultar 
facil relacionar la litúrgia de la paraula amb la realitat de la seva parroquia i, en 
concret, amb el tema de1 seu concubinatge que preocupava a la feligresia. El resultat 

, no  fou una compromesa justificació de les seves accions, sinó una sorprenent 
apologia de les relacions sexual il.lícites, concebudes per el1 mateix com a pecamino- 
ses, fonamentada en la magnificació del sagrament de la penitencia com a mitja 
d'expiació de tots els pecats. 

Jaume Ferrer fou també acusar d'haver colpejat letaliter a Bernar Sala, parto- 
quia seu, amb el corn d'una ballesta. El guarimcnt de la seva ferida li costa 30 sous, 
et numquan habuit ab eco emendam et predicta percussio fuit facta de norte presentibus 
tum Martino Ferrer, Bernardo Jacobi, et n'Amicho z'Abeyla. 

Els parroquians denunciaren també la negativa del rector a fer testaments i que 
quan els testadon uolunt relinquere altari, rector hecprohibet et facit legatum dimiti 
altari Sancte Mariepro eo ne sacristia ipsius ecclesie, qua de legatis factis ecdesie Sancti 
Felicis, medietatem habere debet iuxta antiquam ecclesie consuetudinem, ipse rector non 
uult recipere eorum teJtamentu nisi altari Sancte Marie fiat legatum huiusmodi a 
testatore. Immo, dixit quod magis vult eos decedere intestatos quam si taliter, ut 
predicitur, sua legata ordinarent. 

. : 



LES P A R R ~ Q U ~ E S  DEL MARESME 375 

Finalment, asseguraren que el rector i la seva concubina Jacmeta, en presencia 
de la mare i els germans d'aquesta i d'altres, davant I'altar de Sant Feliu juraren no 
sepiar-se mai i servir-se mútuament, et sunt bene XII anni guod ambo perseverant 
publice inpeccato. Et haber dictus rector. V.filios ab ea, et nunc estpregnans, et tenet eam 
secum in domo, et pedissetam sibi tenet. 

La prolixitat de la descripció, la trascendencia de tots els afers en la vida 
.social del poble contrasten amab la pena imposada pels'bisbe en finalitzar la 
visita. El bisbe Pones de Gualba va suspendre a Jaume Ferrer del servei i 
administració parroquia1 per dos anys i va confinar-lo als Iímits orientals del 
bisbat, a la seva parroquia natal de San(a Maria de Caldes d'Estrac: ...p er totum 
dicrum biennum non sis nec audar in toii /;rriil&'citra civitatem Bavrhinone nec in 
decanatu Valienris, propter qua in villa etparrochia Sancte Marie de Calidis, unde 
oriundusfuisti, personaliter remunere. Allí havia de romandre, en el marc natural 
de la seva infantesa, en companyia'dels seus familiars i veins, i del rector 
concubinari, en Bartomeu Bragat, complint la penintencia imposada pel seu 
superior, en Jaume Ferrer, un home que, sense saber-ho, arriba a encarnar moltes 
de les problemitiques de la seva epoca. Sobre la seva vida i ministeri posterior les 
visites pastorals emmudeixen per a sempre. 

EL CLERGAT. MORAL SEXUAL. Quadre n.' 4 
< 

N . q ~ a t a  Pan6quia Clergzo G ~ r u m r t 2 n ~ r i e ~  rela- 
uiritrrda. iionader en I'acura- 

ció ;/o en la de&- 
,*. 

2 1305. 1. 9 St. Feliu d'Ale- Pere de Ribafort, Acusació: Té a Barcelo- 
Ila. rector. na una concubina ano- 

menada Maria amb des- 
cendencia. 
Defensa: Havia tingut 
I'esmentada Maria a 
Barcelona. Havia tingut 
una filla d'ella. Maria 
desaparegué i fa 7 anys 
que no havia compartit 
(participavit) amb ella. 
Fou absolt pel bisbe 
Bernat. 



3 1305. 1.10 St. Martí de Guillem Boch, Ac.: Té públicamente 
Teii. preposit de Vall- una dona, de da qual ré 

romanes. tres o quatre 'fiiles. Es 
carnicer i revenedor de 
mercaderies. 

5 1305. 1.12 St. Genís de Vi- Arnau Fouolleda, Ac.: Té com aconcubina 
lassar. rector de la cape- a Gueraua, mulier de 

Ea de St. Vicens Guillem ses Eroles de 
de Burriac. Vilassar, de la qual té 

descendencia. 
Def.: Reconeix que i'ha- 
via tingut públicament, 
pero fa un any i mig que 
abjura d'ella. 

6 1305. 1.13 St. Feliu de Ca- Jaume Ferrer, Ac.: Té públicament 
brera. rector. com a concubina a Jac- 

meta, de la quai té 3 
fills. Esta embarassada. 
Quan va venir a I'esglé- 
sia, porti una dona ano- 
menada Elicsenda Pon- 
sa, la qual havia tingut 
durant m& de 3 anys. 
Aquesta es casi i després 
va venir una germana 
seva anomenada Ramo- 
neta. Aquesta estigué un 
temps amh el rector i 
sortí embarassada. 
Def.: Reconeix que co- 
negué la primera de les 
dues germanes, pero 
nega la resta. Diu que 
fou absolt pel bisbe Ber- 
nat. Confessa que cele- 
brava amb el seu propi 
fill, el qual estava a I'ai- 
tar i li administrava ur- 
ceolos et siliam. 
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8 1305. 1.14 Sta. Maria de Romeu Sapinya, Ac.: Fugi i s'emporta 
Mataró. vicari. béns de I'església i una 

dona. És a Barcelona. 
Arnau, pre., na- Ac.: Té públicament a 
rural de Sr. Julia Guillelma, muller de 
del Montseny, Guillem Carbonell de 
desservint a res- Mataró, de La qual tin- 
glésia de Mataró. gué fills. Juga a daus, és 

amic de baralles i Uadre. 
Empunyti i'espasa con- 
tra una dona de Mataró. 

Bertran, benefi- Ac.: Té públicament a 
ciat a l'altar de Arsenda, de la qual té 
St. Joan de l'es- descendencia. El rector 
glésia de Sta. no creu que la conegués 
Maria de Mataró. carnalment perque fa 5 

anys que abjura d'ella i 
perque és vella. 

9 1305. 1.15 St. Andreu de Bragat, rector de Ac.: Té públicament a 
Llavaneres. la capella de Cal- Alamanda, la qual té 2 o 

des d'Estrac. 3 fills d'ell i esta emba- 
rasada. 
Def.: Confessa que era 
veritat. 

Pere Amic, rec- Ac.: Des de fa 30 anys té 
tor. a casa seva una dona 

anomenada Maria Lle- 
dó, de la qual té descen- 
dencia. Aquesta dilapi- 
da els b4ns del rector i de 
I'església, de manera 
que cap dergue de l'es- 
glésia pot continuar 
amb ella, i vilipendia 
amb fets i paraules els 
parraquians. 
Def.: ConfessA que tenia 
aquesta dona i filis d'e- 
Ua. 



10 1307. 7. 4 Sr. Feliu d'Ale- Pere de Ribafor- Ac.: Té a Barcelona una 
Ila. ta, rector. concubina anomenada 

Matia, que viu a prop 
del mar i és natural de 
Vic. Va freqüentment a 
la ciutat i porta la dona a 
casa seva. 
Def.: Confessa que a ve- 
gades veu aquesta dona 
quan va a Barcelona, i en- 
tra a casa seva, beu i 
menja amb ella davant 
dels fills, pero nega haver 
dormir o pecat ambella. 

15 1309. 9.20 St. Feliii d3Aie- Pere dé ktbafor- Ac.: Té públicament a 
Ila; ta, rector. Barcelona una concubi- 

na anomenada Maria, la 
qual viu a Vilanova de la 
Ribera. Cada setmana 
va a Barcelona. No té 
fills d'ella ni ella vé a 
l'església. 

17 1310. 5.24 St. Ge'nís de Vi- AmaudeMontse- Ac.: Té una concubina 
lassar. rrar, rector. anomenada Guiflelmo- 

na, filla d'Elisenda Bas- 
seta. Aquesta va marxar 
embarassada de casa la 
seva mate i anA a Barce- 
lona. El rector la va fer 
fora de la parroquia. Va 
perdre el fill mascle que 
tenia. 
Def.: Confessa que era 
veritat, ,que havia violat 
i deixat embarassada a 
l'esmenrada Guillelmo- 
na i que després I'havia 
fet casar amb Bernat 
Corelló. 
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18 1310. 5.25 St. Feliu de Ca- Jaume Ferrer, Ac.: Té públicamente a 
breta. rector. les cases de I'església una 

dona anomenada Jac- 
meta, de la qual té fiUs i 
filles. Jacmeta esti em- 
batassada. 
Def.: H o  nega. 
Ac.: Fa temps havia tin- 
gut a casa seva dues con- 
cubines, germanes, de 
Llissi de VaU, anomena- 
des Elisenda i Raimun- 
da. Primer conegué a 
Elisenda i després a Rai- 
munda, a la qual deixi 
embarassada. Per por 
d'aquest embaris, la va 
treure de casa seva. Ara 
esta casada a Sant An- 
dreu de Palomar. 
Def.: Ho nega, excepte 
que conegué a Elisenda. 
Ac.: Contragué compa- 
ternitat amb Elisenda, 
filia legitima de Beren- 
guer Catala, parroquia, 
seu. Aquest volia dotar 
la seva íilla amb unes 
501 1. El rector intenta 
que s'endugués un fill 
seu i de Jacmeta. Emba- 
rassi la comare d'Elisen- 
da. Es desconeix que es 
féu d'aquest embaris. 
Després embarassi la 
propia Elisenda, la qual 
fou abandonada pel pare 
i el marit, ana a Barcelo- 
na, on tingué la filla, i 
ara viu vagabunda amb 
la íilla al btac. 



Def.: Confessa que era 
veritat, perb que només 
havia conegut a I'Elisen- 
da abans de contraure 
compaternitat amb el 
seu pare. Després no la 
va coneixer carnalment 
ni la va deixar embaras- 
sada. 

19 1310. 5.26 St. Julia d'Ar- En Montserrat, Ac.: Coneix a Elicsenda 
gentona. rector. Verdaguer, pero ningú 

I'ha vist entrar a casa 
seva, ni a aquesta entrar 
a la casa del rector. 

20 1310. 5.27 Sta. Maria de Arnau Fonolleda, Té com a concubina una 
Mataró. rector de la cape- dona anomenada Gui- 

lla de St. Vicens llelma Torroella, de la 
de Burriac. qual va tenir una filla i 

ara ha tingut un fill 
mascle, que ella alleta. 
Def.: Confessa que és 
veritat. 

Guillem de So- Ac.: Tenia c o n  a concu- 
ler, pre., servidor bina a Ermesenda More- 
a I'església de ta, de la qual té un fill. 
Mataró. Quan ve d'Argentona, 

on viu amb el rector, en- 
tra públicament i noto- 
ria a casa d'Ermesenda. 

21 1310. 5.28 Sr. Andreu de Bragat, rector de Té públicament com a 
Uavaneres. la capella de Cal- concubina a Alamanya, 

des d'Estrac. de la qual té filles. Coha- 
bita amb ella a casa seva 
como a marit. 
Def.: Confessa tenir a- 
questa dona a casa seva i 
descendencia d'ella, pero 
no ha pecar amb ella des 



de la darrera vegada que 
el bisbe visita el lloc de 
Llavaneres. 
Confessa que celebra 
tard perque no té esco- 
lar, i des de fa 10 o 12 
anys participant amb 
Alemanya i el seu fill pe- 
tit, de 8 anys d'edat. 

Pere Escolar, der- Ac.: Comet pública- 
gue mnsorat, do- ment adulteri amb Eli- 
nat de la capella senda, muller de Pere de 
de Sant Pere. Sella, i té una filla d'ella. 

Elisenda no vol tornar 
amb el seu marit. 
Def.: Confessa que ha- 
via conegur a I'esmenta- 
da Elisenda fa dos anys i 
que havia tingut una fi- 
Ila d'eila, pero des que 
anh en pelegrinació a 
Sanc Pere de Montmajor 
no ha pecar amb ella. 

28 1314. 4.22 St. Cebria de Pon$ Cortes, re- AE.: Té a casa seva una 
Tiana. gent. dona sospitosa. 

33 1323.12.13 St. Andreu de BammeuBragat, Ac.: Tédesde fa 30 anys 
Llavaneres. rector de Caldes una dona anomenada 

d'Estrac. Alamanya Guerau com 
a concubina, de la qual 
té fiils i nets. 

35 1323.12.15 St. Marti de Jaume Progami- Ac.: Acostumava a tenir 
Teia. ner, rector. a Barcelona (primer al 

molí d'en Maylti, des- 
prés prop de Santa 
Anna) com a concubina 
una dona anomenada 
Saurina Doya, de la qual 
tingué una filla. Fa 



temps que I'abandoni. 
Aquesta ve a vegades a 
casa la seva mare, pero 
desconeixen que el rec- 
tor participi (participe$) 
amb ella. Més aviat no 
ho creuen perque és 
molt jove. 

37 1326. 6.24 Sr. Pere de Pre- Arnau Botey, re- Ac.: Tépúblicamenccom 
mi&. gent. . a concubina a Sanxa Vi- 

dal, de la qual té descen- 
dencia. 
Def.: Confessi que era 
veritat. 

38 1326. 6.25 St. Genís de Vi- Pere Cayot, be- Ac.: Tingué com a con- 
lassar. neficiat a l'esglé- cubina a Aiiicsendis Bas- 

sia de Vilassar. seta de Vdassar, de la 
qual tingué una filla de 
12 anys d'edat i un fill 
de 5 o 6 anys, difunt. 
Desflora una altra dona 
anomenada Bertrana, de 
la qual té descendencia. 
Def.: Confessh que era 
veritat que havia pecat 
arnb I'esmentada Elisen- 
da i que tingué una filla 
d'ella de 7 o 8 anys, pero 
no un fill ni altres in- 
fants. Digué que també 
era veritat que havia pe- 
car amb Bertrana, pero 
ignora si la descendencia 
és seva. Nega haver-la 
desflorat. 

39 1326. 6.26 Sta. Maria de Berenguer de Tingué fills d'una dona 
Mataró. Bosch, rector. anomenada Barcaló, La 

qual avui 4s dida de 



Francesc de Sant Vicens. 
En un any tingué des- 
cendencia d'ella. 
Def.: Confessi que era 
veritat. 

En Terrades, he- Ac.: Tenia I'any passat 
neficiat a I'esglé- com a concubina a na 
sia de Mataró. Morera, la qual sortí de 

casa seva embarassada. 
Def.: Digué que era ve- 
ritat que havia pecat 
amb na Morera, pero no 
creia que els fills fossin 
seas. 

41 1326. 6.28 St. Julia d'Ar- Bernat Estapera, Ac.: Fa dos anys, mentre 
gentona. pre., de Sabadell, vivia a Argentona, des- 

desservint a Gra- flora a Guillelma, filla 
nollers. de Berenguer Fornells, i 

demani al seu para que 
la dotes. 
Def.: Confessa que ha- 
via pecat carnalment 
amb Guillelma, pero no 
la desflori. Digué que 
dubtava que la descen- 
dencia fos seva i que 
abans que I'hagués co- 
negut, I'esmentada Gui- 
llelma ja havia tingut un 
avortament. 

49 1379. 9.30 St. Julia d'Ar- Raimon Bons, Ac.: Té com aconcubina 
gentona. rector. en el seu hospici una 

dona. Durant molt de 
temps dormiren a la rna- 
teixa cambra, tot i que 
hom ignora si al mateix 
llit perque les portes es- 
taven tancades. 
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5 1 1379. 9.30 Sta. Maria de Bernat Agell, be- Def.: Respongué que ha- 
Mataró. neficiat a I'aitar via tingut una fiiia d'u- 

de Sant Joan i a na concubina. 
la capeiia de Sant 
Miquel del Cros. 
Ferrer de Solso- Ac.: Tingué durant molt 
na, vicari. de temps i encara té 

temps i encara té como a 
concubina una dona, de 
la quai nesqueren dos 
fds, avui vagabunds. La 
dona i els f& viuen a la 
parroquia de Cabrera i a 
vegades venen a I'hospici 
del vicari. Aquest els pro- 
veeix de vestir i menjar i 
altres coses necesskies. 

52 1379.10. 1 St. Andreu de Francesc d'IUes, Def.: Respongué que no 
Llavaneres. vicari regent. tenia concubina, pero 

havia conegut una dona 
arnb la qual viu avui. 
Ac.: Idem. No es sospita 
de concubinatge perque 
la dona és otiba i molt 
vella. 

59 1382.10.19 St. Julia d'Ar- Pere Bons, rec- Ac.: La dona esmentada 
gentona. tor. en I'anterior visita va 

moltes vegades a casa el 
rector i hi fa estades de 
quinze dies. El rector I'a- 
maga quan sapigué que 
el visitador venia a I'es- 
glésia. 

72 1413.12. 9 St. Julia d'Ar- Berenguer Lledó, Ac.: Té públicament a 
gentona. beneficiat a I'al- casa seva una dona ano- 

tar de Sant Llo- menada Liúcia com a es- 
rens clava i concubina. 



78 1413.12.12 St. Cehrih de Joan Munt, vica- Viu amb el1 una dona 
T ina .  ri regent. anomenada Saura, de la 

parroquia d'Aleiia, la 
qual és vella i de bona 
fama. 

82 1421. 6.24 St. Andreu de Pere Sinoia, rec- Viu amb eU una dona 
Llavaneres. tor. anomenada Francesca, de 

SO anys d'edat, de bona 
fama i condició honesta. 

3. LA MORALITAT DELS LAICS. 

3.1 La doctrina de I'Esgíésia: Sant Agutí i Sant Tornas d'Aquino. 

La doctrina de I'Església sobre la moral sexual té eis seus origens en el pensament 
sistematitzat per Sant Agustí en el context de les lluires antignbstiques i antimani- 
quees. A I'epoca medieval el pensament de Sant Agusti va a passar a la teologia 
occidental a través de Sant Tomas d'Aquino i de I'escolbtica. 

La tasca de Sant Agustí va consistir en la recollida dels elements essencials de la 
tradició anterior sobre la moral sexual i hi va afegir la seva important aportació 
personal. El seu objectiu era la defensa de la bondat intrínseca del matrimoni en 
contra d'heretgies com el gnosticisme i el maniqueisme. Per a Sant Agustí, les 
relacions sexuals eren, com el menjar i el veure, mitjans per a aconseguir els objectius 
o finalitats pels quals havien estat creats. Aixb els distingia d'altres bens (la saviesa, 
I'amistat, etc.) que eren dignes d'ésser cercats per ells mateixos. La finalitat per la 
qual bavien estat creades les relacions sexuals era la procreació. La llei eterna, que 
tenia com a ohjectiu la conservació de I'ordre natural, només permetia les relacions 
necesshries per a la procreació. Segons Sant Agusti, el matrimoni havia estat instituit 
per Déu amb la finalitat de la procreació. 

Sant Agustí, és I'origen de la concepció dualista del matrimoni que ha estat 
present en la doctrina de 1'Església fins al Concili Vatich 11. Sant Agusti concebia el 
matrimoni, en primer Iloc, com la unió conjuga1 fundada sobre la distinció biolbgica 
dels dos sexes amb I'única finalitat natural de la procreació. Aquesta concepció 
s'oposava a la doctrina de Sant Pau segons la qual, si bé les relacions sexuals havien 
de realitzar-se sempre dins del matrimoni, eren licites (moralment bones) fins i tot 
encara que no fossin necesshries per a la procrea~ió.'~Per a Sant Agustí, el cbnjuge 

78. G I ~ L E T  et alii (col.): En lar fuentes de la moral conyugal. Bilbao. Ed. Derdée de Brouwer, 
1969, pag. 164. 



que demanava tenir relacions sexuals més enlli de les necessiries per a la procreació 
cometia pecát perque sobrepassava els límits del pacte conjugal. En aquest punt 
mostra la seva dependencia dels etbics i dels neopitagbrics. La seva apreciació moral 
de la sexualitat descansava en la consideració de la naturalesa biolbgica com a tal, a 
través d'una concepció pessimista del plaer sexual. 

A aquesta primera definició del matrimoni, Sant Agustí hi juxtaposa una 
segona que considera el mattimoni com una comunitat espiritual, una unió d'amis- 
tat entre home i dona basada en la naturalesa social de I'home. Aquesta unió 
espiritual és més forta a mesura que els cbnji~ges s'allunyen de I'atracció carnal, 
arribant el nivel1 més sublim del matrimoni cristii amb la continencia absoluta. En 
aquest niveíi els conjuges no estan obligars a cercar la procreació. 

Aquestes dues concepcions del matrimoni no acooseguiren mai articular-se 
coherentment. No obstant, Sant Agustí va insistir en la defensa de tres valors 
inherents al matrimoni: el bonumprolir (la procreació), el bonumfidei (la fidelitat) i el 
bonum sacramenti (la indissolubilitat). La fidelitat, base del matrimoni, es perfeccio- 
na a mesura que els cbnjuges es van desprenent dels desitjos i dels plaers sexuals. El 
matrimoni cristia es glorifica amb el bonum sacramenti, puix que la unió conjugal és 
el signe de la unió indefectible de Crist i la seva Església. El valor de la procreació 
radica en que és la raó de ser natural del matrimoni. El fill és el fruit de I'acte sexual, 
perb no de la societat conjugal prbpiament dita. L'acte sexual no és ni I'expressió ni 
I'eocarnació de l'amnr conjugal. El mal que és inherent a I'acre sexual només pot 
ésser contrarrestar pel bé de la procreació. 

Aquest dualisme va passar a 1'Edat Mitjana a la teologia occidental a través de 
Sant Tomas d'Aquino. Els grans escolastics van precisar i desenvolupar tora la 
doctrina anterior dins del marc de la seva elaboració de la llei natural. La moral de 
Sant Tomis te com a base la distinció que estableix entre dos dominis de la llei 
natural: la llei natural prbpiament dita que I'home té en comú amb els animals, i 
la llei natural específicament humana que suposa a I'bome com a ser espiritual en 
la seva relació amb Déu. El matrimoni, des del punt de vista de la llei natural 
generica, esta orientar a la procreació. El matrimoni, des del punt de vista de la llei 
natural especificament humana, és una comunitat basada en la naturalesa social 
de I'home que té cnm a finalitat I'ajuda mútua entre els cbnjuges i el servei a la fa- 
mília. 

El valor més gran del matrimoni és el sagtament, I'amor conjugal com a 
participació en la caritat de Crist vers la seve Església. L'acte sexual depin del domini 
de la llei natural generica. És un acte biolbgic que té com a finalitat natural la 
reproducció. La seva legitimitat esta en funció de la mesura necessiria per a la 
procreació; el cbnjuge que la depassa comet un pecar venial. 

Els pecats que atenten contra la llei natural generica són, segons Sant Tomas, en 
escala ascendent de gravetat: la masturbació, les practiques que priven a I'acte sexual 
de la seva finalitat natural, I'homosexuaiitat i la bestialitat. Els pecats que violen la 



llei natural especificament humana són en escala ascendent de gravetat: la fornica- 
ció, la violació, l'adulteri i I'incest. 

Sant Albert Magne va afegir que t'acte sexual no era només un acte natural al 
servei de la procreació, sinó també un acte que podia justificar-se per un fi personal. 
La doctrina dualista del matrimoni no fou renovada fins a les darreries del segle XV 
quan, sota l'impuls de Marti Lemaistre, s'introdui dins del binomi acte sexual- 
reproducció justificacions per motius subjectius. 

3.2 Relacions sexuals il.lícites: casuística 

La casuística de delictes de moral sexual dels laics és més diversa que la dels 
clergues. En canvi, les noticies de I'acusació són molt més lacbniques, no ofereixen la 
riquesa qualitativa de matisos de les inquisicions contra els clergues. En total, es 
comptabilitzen 61 acusacions per delictes de moral sexual que es reparreixen en les 
dues etapes de la pastoral de visitade la següent manera: 58 (1305-1326) i 3 (1379- 
1447). 

3.2.1 El concubinatge. 

El concubinatge implica la unió realitzada lliurament entre un home i una dona, 
no vinculats entre si o amb tercers pel matrimoni, la cohabitació i el mantenimeut 
de relacions sexuals. El que caracteritza essencialmenr el concubinatge és el caricter 
durador i persistent en el temps de les relacions conjugals il.lícites. Són tequisits per a 
I'existkncia de concubinatge: que l'home i la concubina no estiguin vinculats per 
sang o pel matrimoni (en aquests casos ens trobariem davant d'un incest o d'un 
adulteri respectivament), que existeixi un mutu consentimeut entre ambdós (en cas 
contrari tindriem una violació), que es produeixi unacohabitació amb imitació de la 
vida matrimonial habitual. 

L'Església establí des del segle Iv una clara distinció entre les pareiles legitimes i 
il.legitimes, entre elles, les que vivien en concubinatge. La concubina passh a ser una 
simple amistan~ada i els fills pasaren a ésser considerats com a bastards o il.legítims. 
Segons GOODY, la Iluita de 1'Església contra el concubinatge tenia com a objectiu 
els drets de legítima o d'herhncia dels fills. Una de les raons de I'Església per a la 
supcessió del concubinatge entre els laics hauria estat la seva capacitat per a generar 
hereus ficricis o addicionals que sostraurien el patrimoni familiar de possibles 
donacions a I'Església. Mentte que la prohibició del concubinatge dels laics afavori- 
tia l'augment del patrimoni ecIesi&stic, el celibat dels dergues afavoriria que aquest 
patrimoni es dispersés en mans la iq~es . '~  

79. GOODY. J.: La evolución de la fami l ia  y del mnthrnonio en Europa, Barcelona, Herder 1986, 
pags. 112-113. 
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De les 61 acusacions analitzades, 7 (1 1,4 %) corresponen a casos de concubinat- 
ge: 5 (1305-1326) i 2 (1379-144). En 3 d'ells es consigna I'existencia de descendkn- 
cia. En un cas se'ns informa que un dels cbnjuges és casar. Es tracta de Pere Ferrer, de 
Vilassar, que té públicament una concubina, després d'haver abandonat la seva 
esposa legítima: qui tenet publice quandam amasiam dimitendo propriam uxorem et 
adenndo predicte a m a ~ i e . ~ S i  I'acusació prefereix parlar de concubinatge, en lloc 
d'adulteri, podria ser pel caricter permanent i estable de les relacions. Perb també és 
plausible una manca de rigor i un cert grau de confusió alhofa d'aplicar els termes; 
les relacions entre Arnau de Soler i Guiiiermona sa Sort, dAlella, són qualificades 
I'any 1309 de concubinatge, quan es tracta d'un cas explícit d'incest (són parents en 
quart grau de ~onsanguinitat).~' 

3.2.2 Fornicació i adulteri. 

La fornicació és el comer$ carnal o la unió sexual entre un home i una dona foca 
del matrimoni. La fornicació sera qualificada d'adulteri (simple o doble) quan la 
relació il.legítima viola la fidelitat conjuga1 perque un dels dos o tots dos estan 
casats. Dins la teologia moral, la fornicació és considerada un pecat greu contra la 
castedat en qualsevol de les seves formes i circumstincies perquk implica una 
actuació voluntaria de la facultat sexual fora del matrimoni. L'adulteri suposa una 
vioiació dels drets del cdnjuge de I'adklter. Aquest havia adquirit, mitjancant 
l'alianca matrimonial, un títol exclusiu sobre la intimitat sexual del seu conju- 
ge. 

Trobem un total de 17 casos de fornicació (27,8 %), tots ells dins del període 
1305-1326, i 12 casos d'adulteri (19,6 %), 11 en el període 1305-1326 i 1 I'any 
1413. En un cas els testimonis sinodals dubten ahora de qualificar les relacions. Es 
tracta de Bernat Mora, de Teia, que fornicatur ve1 adulteratur cum Maria et prole 
haber ex ea.82 Aquest dubte podria venir donar pel desconeixement del veritable estat 
civil d'un dels parroquians. Pero, en general existeix una tendencia cap una cerca 
confusió provocada per I'ambigüitat real de determinades situacions; malgrat la 
ripificació dels delictes de moral sexual, la frontera entre uns i altres es desdibuixa a 
la realitat. Com interpretar, per exemple, la situació d'un Canal, de Mataró, que 
I'any 131 4 hahez hetrressum ad quandam mulierem cuius nomen ignorant? Probablement 
es tracti &un cas de simple fornicació, pero desconeixem la circumstancialitat 
temporal (ocasionalitat, persistencia) de les re lac i~ns .~~En general, I'elevat nombre 
d'acusacions de fornicació i d'adulteri i la xifra global de parroquians que afecten 

80. V.P., n.' 47. 
81. V.P., n.O 15. 
82. V.P., n." 3. 
83. V.P.. n? 31. 



contemporkniament (8 parroquians a Vilassar I'any 1305) indiquen que es tracta de 
les dues practiques il.lícites més exteses entre la població. 

Dels 17 casos de Fornicació, en 8 es consigna I'existencia de descendencia. És 
aleshores quan s'acostuma a indicar el carkcter públic de les relacions, probablement 
per la revelació que suposen els fills. Trobem un cas de Fornicació que implica un 
incest. Es tracta d'en Bernat de Castell, d'hgentona, que I'any 1326 és acusat de 
fornicar amb na Benvenguda, consanguinea ~eva .8~  

El carkcter públic de I'adulteri apareix en 6 dels 12 casos. Els acusats de cometre 
adulteri, ésa dir, de violar les relacions conjugals legítimes, són tan els homes com les 
dones. Només trobem casos amb fills fruit de la relació adúltera. En 6 casos 
I'adulteri comporta la no cohabitació dels cbnjuges legítims: I'adúlter ha abandonat 
a la seva propia muller en favor de la nova relació, I'adúltera. A vegades, perb, és la 
dona la que no vol cohabitar amb el seu marit i comet adulteri amb altres. Aquest és 
el cas de na Lobera, fiIla de Peregrí, de Llavaneres8'o d'Elicsenda ses Graces, 
d'Alella, que I'any 1307 marituta udulteratpublice cum rn~lris.8~ Les relacions adúite- 
res no sempre impliquen una parella fixa. A Vilassar I'any 1305 l'adulteri involucra 
als membres de I'alta pagesia entre ells (eis Eroles, els Julik, els Isern, homes de Sant 
Margal del Montseny) i del cfergat (Atnay Fonoyleda). Geralda, després d'haver estat 
abandonada pel seu marit, Guillem ses Eroles, comet adulteri amb el rector de la 
capella de Sant Vicens de Burriac."Semblantment, Saura de Bosch, abandonada pel 
seu marit, en Guillem Julia, comet adulteri públicament amb en Pere Isern, soluto 
(es tracra de I'únic cas d'adulteri simple registrar).88 

Si bé rrobem casos d'abandonament o de no cohabitació dels cbnjuges que 
actuen com a causa o conseqü&ncia de relacions adúlteres, aquestes no podien ser 
causa de divorci. En canvi, I'adulteri podia ésser al.legat per tal d'autoritzar una 
separació, pero es mantenia intacte I'alianga matrimonial. Després d'un petíode de 
dubte, el dtet canbnic va acabar autoritzant el matrimoni entre dos adúlters.* 

3.2.3 L'incest. 

L'incest és la telació sexual entre parents dins dels gtaus en que és prnhibit el 
matrimoni. El parentiu ocupa el primer Iloc entre els impediments per al matrimoni 
i fou una de les al.legacions més utilitzades per a la seva anul.laci6. Les disposicions 
legislatives referents a I'incest són molt nombrases. En el dret clissic el parentiu és 

el le dmit. Paris, les édirions du Cerf, 



considerat un impediment que té com a conseqüincia la nu1.litat del matrimoni a b  
initio, a diferencia de I'adulteri que no invalida La unió anterior. Mentre que en 
I'adulteri, els fills nescuts abans de la ruptura són considerats legítims, en l'incest els 
fills són bastards, amb la qual cosa se'ls priva de tot dret a la successió. 

La determinació del grau fins al qual el matrimoni era considerat incestuós i el 
model de cilcul fou objecte de discusió al Ilarg de 1'Edat Mirjana donant Iloc a una 
legislació abundant. L'Església va utilitzar en moments diferents dos sistemes per a 
calcular els graus de consanguinitat: el roma i el germinic. El pas oficial del sistema 
de comput roma al germinic es produí al segle XI. A partir d'aleshores les autoritats 
eciesiistiques s'esforcaren en intervenir preventivament per a impedir les unions in- 
cescuoses. 

Juntament amb la consanguinirat, el parentiu adnptiu constituia un impediment per 
al matrimoni. Encara i així, no va ser fins tardanament que aquest es va tenir en compte. 
El parentiu espiritual, fruit dels Uigams establem pel batptisme (o la confumació) entre el 
batejat i els seus padtins, fou considerat rambé un impediment. 

A les visites pastnrals apareixen un total de 6 casos d'incest. En tots ells I'acusat 
és un home. En dos casos es consigna I'existencia de fills i en dos més la dona esti 
embarassada. Pel que fa als graus de consanguinitat, trobem un incest a la parroquia 
d'Alella l'any 1309 entre parents en quart grau (nets de cosins germans, segons el 
comput germani~) .~, i  un incest a Llavaneres I'any 1305 entre cosins polítics en 
tercer grau (Bernat comet incest amb Benvinguda Belveyna, consanguinea en tercer 
grau de Ferrera, muller de Bernat)?'Trobem també un cas de parentiu espiritual en 
l'incest entre el moliner de Llavaneres, Ramon Fortuny, i la seva comare, Agneta. Els 
parroquians denuncien que el prevere Colomer els casi per 10 snus i bateji Uur fill, 
que es sospita que és de sacro fonte.Yz 

A diferencia de les acusacions de concubinatge dels clergues, a les inquisicions 
sobre la moral sexual dels laics no es fa referencia a I'espai o imbit físic de les 
relacions. El molí apareix, pero, com un espai privilegiat per a les telacious pecami- 
noses, degut probablement a la seva separació dos nuclis habitats o al caricter 
continuat de I'activitat laboral (diürn i nocturn). Es significatiu que els dos únics 
casos de relacions sexuals il.lícites en els quals es consigni la condició socio- 
professional del parroquia siguin J'incest d'en Ramon Forruny, moliner de Llavane- 
res, i el concubinatge d'en Jaume Fontredona, moliner de Caldep d'Estrac, amb una 
dona aragonesa l'any 1446?)Ja haviem vist també com en Jaurne Progaminer, 
rector de Teii, havia estar acusar I'any 1323 de tenir una concubina a Barcelona, al 
molí d'en Maylti. 

90. V.P., n." 15. 
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3.2.4 Prostitució. 

Dues úniques referencies circumscriuen la problemAtica de la prostitució I'any 
1305 a la parroquia de Cabrera, on la permisivitat del rector deuria contribuir-hi. 
De na Triylona se'ns diu que es prostitueix amb els seus fills: meretricaturpublice cum 
p r o l i b ~ . ~ ~  

3.3 El matrimoni. 

La legislació eclesiistica sobre la validesa del matrimoni va experimentar una 
evolució fins que va quedat fixada al segle xii a través de I'Escola de Bolbnia i la 
tasca de Gracia. L'autorirat de I'Església sobre la disciplina marrimonial es va 
vehicular a través del seu monopoli jurisdiccional i legislatiu que va comencar a 
pendre protagonisme a partir del segle xi. Fruit de la renovació intel.lectua1 del segle 
XII, es va sistematitzar tota una reflexió doctrinal sobre el matrimoni a través de les 
aportacions doctrinals de teblegs, canonistes i romanistes. Mitjan~ant els chnons 
couciliars, les decretals pontificals i els sínodes diocesans, 1'Església va dur a terme la 
seva tasca de control sobre el matrimoni. 

I'Església es va esforcar en envoltar la celebració del matrimoni de ritus religiosos 
que asseguressin la publicitat de l'acte. La publicitar del matrimoni permetia a 
I'Església un major control, facilitava la separació de les unions il.lícites, prevenia les 
furures unions que presentaven algun impediment, i feia difícil5 les ruptures 
arbitthries. La clandestinitat i privacitat del matrimoni significaven, ben al contrari, 
una substracció del control de I.'Església. 

3.3.1 Matrimonis no solemnitzats. 

Per a que un matrimoni fos considerat valir no era necessaria cap cerimdnia 
pública, pero, en cavi, la benedicció nupcial era necessaria per a la seva licitud. Fins 
al segle XI tan sols calia el consentimenr dels dos batejats per a la validesa de I'enllag. 
Pero a partir d'aleshores s'introduí un canvi important pel qual el matrimoni hauria 
de celebrar-se en el futur, no només segons les normes socials i culturals vigents, sinó 
també in facie ecclesie (davant de I'església), d'acord amb les normes litúrgiques 
fixades per 1'Església. Tres diumenges consecutius abans de la cel.lebració dels 
mattimonis en fac d'església, s'havien d'anuociar per a que els parroquians hi 
poguessin oposar impedimenrs. La lectura d'aquests anuncis es feia a I'església 
parroquia1 i constituia el primer pas per a la publicitat del matrimoni i per al seu 
control per part de I'Església. Seguien la solemnització pública de la unió rnitjancant 



el consentiment mutu (per verba depresenti) a la porta de I'església (infacie ecclesie), 
la truditiopuellae o entrega que els pares feien de la fiila al matit amb l'ofrena de la 
dot, i La benedicció nupcial. Finalment, s'entrava processionalment dins I'esplésia 
per a celebrar la missa de les esposalles, durant la qual s'impartia una altra 
benedicció especiaL9' 

Tot i que al segle XIV la benedicció nupcial ja havia esdevingut una condició 
indispensable per a la licitud del matrimoni, aquest existia i era considerar valid 
després de la celebració de les esposalles i de la consumació sexual. Molts d'aquests 
matrimonis que no es portaven a terme infurie errle~ie, es realitzaven privadament, 
mitjancant el mutu consentiment dels cbnjuges a la casa, al mig del camp, etc. En els 
registres de visites pastorais trobem un total de 10 casos de matrimonis no solem- 
nitiacs in farie ecclesie per al període 1305-1342. En 8 casos s'explicita la voluntat 
expressa dels conjuges de no rebte la benedicció nupcial en fa$ d'església. Les causes 
del rebuig de la celebració eclesiastica del matrimoni no apareixen, pero, consigna- 
des. Segons J. GAUDEMET, la clandestinitat deis matrimonis podia obeir a motius 
múltiples: preferencia per la discreció, evitar als opositors a un determina1 matrimo- 
ni, conflictes entre els desitjos dels nuvis i els dels pares, desig de celebrar el 
matrimoni en una altra parroquia, etc."J. GOODY considera el matrimoni volgu- 
dament clandestí com una continuació d'antigues ttadicions matrimonials. HELM- 
HOLZ parla de I'arrelament de la creenca que les persones podien regular els seus 
assumptes matrimonials sense I'ajuda o intromissió de I'E~glésia.~'Els dos casos 
restana que no expliciten un rebuig vers la solemnització eclesiistica, permeten 
pensar en I'oblit o en la postposició conscient de la celebració per patt dels cbnjuges. 
Els parroquians de Tiana declaren I'any 1305 que Bertran de «Lodo» i Guiilelmona 
fa quatre anys que contragueren matrimoni i encara no I'han ~olemnitzat .~ 

Segons SHEEHAN el reconeixement eclesiAstic dels matrimonis clandestius té 
els seus origens en la teoria del consens admesa per I'Església per la qual els hi 
atorgava validesa, pero no licitud. 

3.3.2 Matrimonis no consumats. 

L'Església considerava únicament com a perfectes i indissolubles els matrimonis 
que havien estat consumats, perque eren el signe de la unió de Crist amb la seva 
Església."La no consumació del matrimoni podia conduir a la xva  nulitat o a la 

95. MART~ BONET, J. M.': "Las visitas pastordes y 10s nComunesn del primer año del pontificado 
del obispo de Barcelona Pon$ de Gualba (1303)~  dins uAnthotogica Annuar, 0 . O  28-29 (1981-1982), 
pag. 636. 

96. GAUOEMET. op,cit., pags. 232-233. 
97. GWOY. op.~:t., pag. 203. 
98. V.P., n.O 1. 
99. GAUDEMET. #P.NI., phg. 245. 



separació dels cbnjuges. El consentiment era el que atorgava validesa al matrimoni, 
pero aquest no es considerava indissoluble fins que no hi haguessin reiacions sexuals. 
En cap dels dos casos registrats que fan referencia a la no consumació del matrimoni 
s'expliciten les causes. D'Alexandre Insern, de Vilassar, se'ns diu l'any 1305 que no 
vol consumar el matrimoni contret amb Agnés d'en Arayo.'@'El segon cases tracta 
d'un matrimoni contret fa 10 anys en fas d'església, pero que encara no ha estat 
consumat carnalment (non dum est mahmonium carnaliter con~umatum).'~' 

3.3.3 Matrimonis que no cohabiten. 

L'Església va Uuitar per mantenir el principi d'indissolubilitat del matrimoni tot 
restablint els lligams entre els cbnjuges quan aquests s'havien trencat per causes 
diverses. Les sentencies judicials obligant a la vida comuna dels cbnjuges eren fre- 
qüents.'"' 

Dels 9 casos de no cohabitació matrimonial que trobem en els registres ana- 
litzats, 6 apareixen com la causa o la conseqüencia mecanica de I'adulteri d'un dels 
cbnjuges. En 3 casos és el marit el qui abandona la seva prbpia esposa per a mantenir 
relacions amb una altra dona. En dos casos, qui protagonitza la ruptura és la dona. 
Els parroquians de Vilassar declaren I'any 1310 que en Guillem Julia non uult 
habitare cum uxore pmprer adulterium uxoris.'" Aquesta referencia no és gratuita: el 
Decret de Gracia reprimia únicament I'adulteri de la dona i en aquest cas autoritzava 
la separació del matrimoni. Pero si la dona feia penitencia i es penedia, el matrimoni 
podia refer-se. La resta de casos de no cohabitació responen a la negativa d'un dels 
cbnjuges sense que se'ns especifiquin les causes. 

3.3.4 Un possible cas de poligamia. 

L'any 1310 els parroquians de St. Andreu de Llavaneres denuncien un fet curiós: 
en Simó Cartey, de Mata, marit d'Ermessenda Cathana, credens quod uxor sua 
predicta esser mortua contraxir cumfilia d'en Raspar de Mata in facie ecclesie et manet 
secum tanquam uir com uxor pmpria delicta.lMTal com indica GAUDEMET, una 
llarga absencia d'un dels cbnjuges incitava a sospitar sobre la seva mort i la 
conseqüent desaparició del vincle c~njugal.'~'Perb la manca de seguretat feia que 
unes segones noces exposessin al conjuge que s'havia quedat sol a la bigamia. Per 
evitar aquest perill, I'Església, quan la defunció del cbnjuge només era suposada, 

100. V.P., n.' 5 .  
101. V.P., ".O 20. 
102. GAUDEMET, op.~i t . ,  phg. 263. 
103. V.P.. n.' 17. 
104. V.P., n.' 21. 
1 0  GAUOEMET, op. cit., pags. 247-247. 



exigia pera les segones noces una autorització (licentia nwbend:) del sacerdot, I'única 
finalitat de la qual era evitar les penes imposades en cas de bigamia. Si el conjuge del 
primer matrimoni tornava, es restaurava immediatament la veUa relació conjugal. 
El conjuge del segon matrimoni només estava obligat a pagar una petita multa. En el 
nostre cas, els testimonis sinodals de Llavaneres, tal com es desprkn deis termes de la 
denúncia, estan segurs que en Simó Cartey és viu. 

ELS LAICS. MORAL SEXUAL. Quadre n." 5 

N "  Data Pnn6qzta 
wurtadn 

1 1305. 1. 8 St. Cebrii de 
Tiana. 

2 1305. 1. 9 St. Feliu d'Ale- 
Ua. 

3 1305. 1.10 St.Martíde 
Teia. 

Bernat sa Mata. 

Berenguer sa 
Matha. 

Berenguer sa Ro- 
vira 

Bertran «de 
Lodo». 

Berenguer des 
Rouce. 

Fornica amb Margarida, 
de Sa qual té descenden- 
cia. 
Comet adulteri amb Bo- 
nanada de Roca, muller 
d'en March Tolsa. 
Fornica púbiicament amb 
Benvinguda de Mas, de la 
qual té dacendkncia. 
Contragué matrimoni 
amb Guiílemona fa qua- 
tre anys i encara no ha 
solemnitzat el casament. 
Contragué matrimoni 
amb Eiicsenda Morera, 
viu arnb ella i encara no 
ha solemnitzat el casa- 
ment. 

Martí de Casajo- Constragué matrimoni 
sana. amb Saurina de Serra i 

no vol solemnitzar-lo. 

Bernat Fonta- No vol solemnitzar el 
nils. matrimoni amb 'la seva 

muller. 



Bernat Mora Fornica o comer adulteri 
amb Maria, de la qual té 
descendencia. 

Guillem Morera Fa remps que tenen mu- 
Pere Joan. ller i no volen solem- 

nitzat 

4 1305. 1.11 Sr. Pere de Pere Galifa. És casar i va cometre 
Premia. adulteri públicament 

amb Ferrera Boteyla, 
de la qual té descenden- 
cia. Prometé sota pena 
de 20 sous no estar més 
amb ella, pero hi ha 
tornat i ha pagat la 
pena. 

Pere Morera. Va cometre incest amb 
Matia, filla de Pere Ti- 
ció, que té públicament 
a casa seva i de la qual té 
fds. 

5 1305. 1.12 St. Genís de Guillem ses Ero- Després d'haver abando- 
Vilassar. les. nat la seva propia m d e t ,  

Geraida, comet pública- 
ment adulteri amb San- 
xa, la quai té a casa 
seva. 

Geralda, muller Comet adulteri pública- 
de Guillem ses ment amb Atnau Fo- 
Eroles. noyleda, rector de la ca- 

pella de Sant Vicens, 
tenen descendencia. 

Guillem Julia. Després d'haver aban- 
donat la seva propia 
muller, Saura des 
Bosc, comet adulteri 
públicament amb Fe- 
treta, muller de Gui- 
llem Saura. 
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Saura des Bosch, Comet adulteri pública- 
muller de Gui- ment amb Pere Iserm, 
llem Julia. solter. 
Alexandre Digué haver contret ma- 
Isern. u i r n o ~  públicament amb 

Agnes &en Arayo i no vol 
consumar-lo. 

6 1305. 1.13 St. Feliu de Na Triyiona. Es protitueix amb els 
Cabrera. seus fills. 

8 1305. 1.14 Sta. Maria de Na Taulada, mu- No vol cohabitar amb el 
Mataró. Uer de Berenguer seu marit. 

Andreu. 

Elicsenda, muUer Comet adulteri amb Fe- 
de Guerau ses rrer Sagió. 
Moreres. 

Romeu, escuder Té públicament a Ala- 
d'en Belloc. manya, ftlla de Dome- 

nec. 
Pere Lenguart. Te públicament a Elic- 

senda Banaiam, de la 
qual té un fill i una fi- 
Ila. 

9 1305. 1.15 St. Andreu de Bernat. Va cometre incest amb 
Llavaneres. Benvinguda Belveyna, 

consanguinea en tercer 
grau de la seva muller, 
Ferrera. La té pública- 
ment com a concubina. 
Esta embarassada. 

Ramon Fortuny, Té com a muller la seva 
moiiner. comare, Agneta. El pre- 

vere Colomer va casar- 
los a canvi de 10 sous i 
va batejar el fili d'Agne- 
ta, el qual es sospina que 
és de sacro fonte. 



10 1307. 7. 4 St. Feliu d'Aie- 
Ua. 

12 1307. 9.18 St. Pere de 
Premia. 

14 1309. 9.19 St. Cebria de 
Tiana. 

15 1309. 9.20 St. Feliu d'Aie- 
Ua. 

16 1310. 5.23 St. Martí de 
Teia. 

Lobera, fiUa de No vol cohabitar amh el 
Peregtí. seu marit i comer, pú- 

blicament adulteri amb 
diversos homes. 

Elicsenda ses Éssent casada, comer 
Gtaces. adulteri amb molrs ho- 

mes. 
Martí de Casajo- Contragué matrimoni 
vana. amb Saurina, de la qual 

ré descendencia, i no 
vol solemnizarlo en fa$ 
d3Església. 

Berenguet des Fe- Contragueren matrimo- 
rrer i Sibília. ni i viuen junts, pero no 

volen solemnitzar-lo. 
Pere Oliver i Si- Idem. 
mona. 

Pece Isern. Coneix a na Viadura, de 
la qual és consanguineus. 

Bernat de Coll. Fomica públicament amb 
Guillerma de Vi&, de la 
qual ré una fdla. 

Bartomeu Fornica públicament 
Bofiyl. amb Elicsenda, germa- 

na de dita Guillerma 
de la qual té un fill. 

Arnau de Soler. Té com a concubina a 
Guillermona sa Sorr, que 
esta embarassada, i és pa- 
rent d'elia en quart grau 
de consanguinitat. 

Jaume Curti. Fomica públicament amb 
G d e r m a  des Soler, de la 
qual té un m. 

Pere Esrtany. Fornica amb Ermesenda 
Noguera, de la qual té 
una fiiia. 
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17 1310. 5.24 St. Genís de 
Vilassar. 

18 1310. 5.25 St. Feliu de 
Cabrera. 

19 1310. 5.26 St. Julia d'Ar- 
gentona. 

20 1310. 5.27 Sta. Maria de 
Mararó. 

21 1310. 5.28 St. Andreu de 
Llavaneres. 

Guillem ses Ero- Després d'haver aban- 
les. donat la seva propia 

muller, comet adulteri 
amb Sanxa Serventa de 
la qual té un fill. 

Guillem No vol viure amb la seva 
Julia. muller a causa del seu 

adulteri. 
Pere Estrany, Fornica amb Guillerma, 
home solid de la filla d'en Ferrer, de la 
prepositura de qual té descendencia. 
maig. 
Jaume de Puig. Formica amb Guillemo- 

na sa Puxada del mas 
Esteve. 

Bartomeu Té a Saurina com a con- 
Catala. cubina, de la qual té des- 

cendencia. 
Bartomeii, fill Fornica amb Elicsenda 
de Guillem Bar- Dorries. 
tomeu. 
Berenguer Fornica amb na Bondia, 
~ a s t e i .  de la qual té una filla. 

Romer de Fornica públicament 
Pla. amb Alamanya, filla 

de Domknec, de la qual 
té una filla. 

Bernat s'Olivera. Novol viure amb la seva 
muller Elisenda. 

Pere Berenguer. Contragué matrimoni 
amb Benvinguda, filla 
d'Arnau Saurí, difunt, 
en fa$ d'església. Fa 10 
anys d'aixb i encara no 
ha estat consumar car- 
nalment. 

Pere Segarla No vol viure amb la seva 
dona. Fa 4 anys que no 
vtuen junts. 



Guillem Té com a muller a Elic- 
Pareyler. senda, filla de Bernat 

d3Ausona, de la qual té 
descendencia. Bernat 
d'Ausona els va casar 
davant de sacro fonte. 

Simó Cartey Creient que la seva mu- 
de Mata. Iler, Ermessenda Cara- 

na, havia mort, contra- 
gué matrimoni amb la 
filla d'en Raspar de 
Mata en fac d'església. 

23 1313. 3.11 St. Cebria de Bartomeu Fornica amb Elicsenda, 
Tiana Bofty. filla de Pere de Mas. 

28 1314. 4.22 Sr. Cebria de Bonanat sa Contragué matrimoni 
Tiana. Matha. amb una dona, la té a 

casa seva, i no vol so- 
lemnitzar-lo en fa$ 
d'església. 

Pere sa Sala. Fornica amb na Poal. 

29 1314 4 23 Sr. Martí de Jacobi Fornica amb na Suau. 
Teia. d' Alella. 

Ferrer de Fornica amb una dona. 
St. Julia 
del Montseny. 

31 1314 9 18 Sta. Maria de En Canal. Té accés a una dona 
Mataró. Un ti11 d'en Ber- Té com a concubina a 

nat Teulades. Elicsenda, soltera. 

32 1314. 9.20 St. Julia d'Ar- En Casteyl. Té com a concubina a na 
gentona. Benvinguda. 

38 1326. 6.25 St. Genís de Guillem És solter i foqnica pú- 
Vilassar. Marques. blicament amb Barto- 

meua, de la qual té des- 
cendencia. 
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41 1326. 6.28 St. Julia d'At- 
gentona. 

42 1342.11.28 St. Cebrii de 
Tiana. 

47 1379. 9.28 St. Genís de 
Vilassar. 

77 1413.12.12 St. Feliu $Ale- 
Ua. 

138 1446. 9.20 Sta. Maria de 
Caides d'Estrac. 
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Bernat de Fornica arnb na Benven- 
Castell. guda, consanguinea seva. 

Berenguer Contragué rnatrirnoni 
Conill. amb una dona. Viu 

arnb ella i té fills d'ella. 
Ambdós no volen rebre 
la benedicció nupcial 
en €as d'església. 

Pere Ferrer. Després d'haver aban- 
donat la seva propia 
rnuller, té públicarnent 
una concubina. 

Maria. Abandona el seu marit, 
Joan de Puig alies Gras- 
set, i comet adulteri 
arnb un horne, amb el 
qual viu a la parroquia 
de Sta. Maria de Pineda, 
bisbat de Girona. 

Jaurne Fontredo- Té com a concubina una 
na, rnoliner. dona aragonesa. 


