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CIUTAT MEDIEVAL  
I RENOVACIÓ HISTORIOGRÀFICA

Flocel Sabaté

Universitat de Lleida

Des que l’edat mitjana ha esdevingut objecte d’estudi, el món urbà 
hi ha ocupat un lloc destacat. Això mateix n’ha pogut enterbolir una 
correcte interpretació, en condicionar-ne les interpretacions. Hi calia, 
doncs, una renovació historiogràfica, que aportés vectors nous, com la 
perspectiva regional o l’encaix del poder, mitjançant els quals es pogués 
afinar la perspectiva a fi d’apropar-se a la realitat històrica sense cap altra 
eina interpretativa que les emanades de les pròpies fonts històriques.

1. Idealitzacions i distorsions

Un segle XIX eufòricament conduït per la burgesia podia fer poc 
menys que projectar la pròpia noció de progrés en el paper que haurien 
jugat els homòlegs medievals. L’Histoire est la chose importante, l’occupation 
capitale du siècle, proclamava Victor Schoelcher el 1835,1 cosa que per-
metia justificar el progrés amb unes arrels que catapulten el futur.2 El 
progrés havia permès maltractar els records del passat, fossin documents3 
o monuments,4 però certament els pilots —en general burgesos— del 
progrés en el segle XIX podien trobar a l’edat mitjana les arrels tant 
dels aglutinadors nacionals5 com del guiatge adient per part de la gent 

1. Marie-Claude Chaudonneret, “Peinture et histoire dans les années 1820-1830”, L’Histoire au musée, 
Actes Sud, Arles, 2004, p. 127.

2. Karl Löwith, El sentido de la historia, Aguilar, Madrid, 1968, p. 134-138.
3. Pierre Santoni, “La Revolution française, les archives et la ‘théorie mimétique’”, Identity and loss of 

historical memory. The destruction of archives, Igor Filippov, Flocel Sabaté (eds.), Peter Lang, Berna, 2017, p. 93-97.
4. Sophie Jugie, Judih Kagan, Michel Huynh, La chartreuse de Champmol et le Puits de Moïse, Monum, 

Éditions du patrimoine, París, 2004, p. 15-16.
5. Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XIXe siècle, Seuil, París, p. 67-103.
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de les ciutats. A Catalunya ja els autors del segle XVIII, en cercar la 
prosperitat de la Catalunya medieval, la trobaven en les actituds dels ciu-
tadans de Barcelona —las buenas costumbres, loables usos y gobierno de los 
antiguas barceloneses escrivia Antoni de Capmany6— i les seves activitats 
econòmiques, tal com descrivia Jaume Caresmar: cuan florenciente fue la 
aplicación e industria, el comercio y la popularidad de Barcelona desde el siglo 
XIII hasta el XIV, como pudieron los reyes tomar las gloriosas empresas que 
hicieron en la España, Francia, Italia y Grecia.7

El relat del sorgiment de les llibertats municipals a l’edat mitjana 
en dura lluita contra l’opressió senyorial, en uns casos nobiliària i en 
altres eclesiàstica, fou assumit amb contundència a tota l’Europa del se-
gle XIX. François Guizot n’establia un lligam directe amb el moviment 
revolucionari que ha donat llum a la societat contemporània, perquè la 
societat burgesa imposada a la revolució de 1789 seria filla directa del 
moviment comunal del segle XII:

Nul doute que le tiers état de 1789 ne fût, politiquement parlant, le descendent 
et l’héritier des communes du XIIe siècle. Cette nation si hautaine, si ambitieuse, 
qui élève ses prétentions si haut, qui proclame sa souveraineté avec tant d’éclat, 
qui prétend non-seulement se régénérer, se gouverner elle-même, mais gouverner 
et régénérer le monde, cette nation descend incontestablement, en grande partie 
du moins, de ces communes qui se révoltaient au XIIe siècle, assez obscurément, 
quoique avec beaucoup de courage, dans l’unique but d’échapper, dans qualques 
coins du territoire, à l’obscure tyrannie de qualques seigneurs.8

La comuna, com escrivia Achille Luchaire el 1890, va ser un 
mouvement merveilleux, d’émancipation qui donna la liberté aux serfs, créa les 
bourgeoises privilegiées et les communes indépendantes.9 Sota aquests paràmetres, 
ningú no dubtava en el segle XIX que les ciutats medievals eren illes 
de llibertat i democràcia en un oceà de servitud.10 El progrés seria un 
recorregut amb les fites definides per les ciutats medievals a mesura que, 
mitjançant el seu saber i les seves activitats, aconseguien allunyar-se de 

 6. Antoni de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, 
ed. Carme Batlle, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, Barcelona, 1963, vol. 2, p. 814. 

 7. Jaume Caresmar, Carta al barón de La Linde, ed. Joan Mercader, Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, Igualada, 1979, p. 61; Junta de Comerç de Barcelona, Discurso sobre la agricultura, comercio e industria 
del Principado de Cataluña (1780), ed. Ernest Lluch, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1997, p. 163.

 8. François Guizot, Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l’Empire romain, Didier et 
Companie, librairies-éditeurs, París, 1863, p 194.

 9. Achile Luchaire, Les communes françaises à l’époque des Capétiens directs, Hachette, París, 1890, p. 3.
10. Denis Menjot,  “Le mouvement des libertés dans les villes de l’Occident médiéval ”, Belfort 1307: 

L’éveil à la Liberté. Actes du Colloque de Belfort 19-21 octobre 2006, Ville de Belfort, Belfort, 2007, p. 9.
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l’endarreriment identificat amb la noblesa feudal, tal com descrivia Torras 
i Bages pel cas català:

És indubtable que la importància que prengueren les classes populars, que 
l’ennobliment de tota indústria fins la més humil, que la instrucció que 
les dites classes adquiriren primer a Barcelona i a son exemple i influx 
en les altres poblacions i territoris de què ella és comuna mare, ofegaren 
l’aristocràcia feudal, que era inferior a la classe mercantil i industrial en 
riqueses, en il·lustració, en regularitat de costums, en activitat: en una pa-
raula, en potència social. Era, en realitat, una classe progressiva, assimiladora 
com tot ser que vol viure i anar creixent.11

Eren els municipis els qui guiaven el progrés, en detriment dels 
nobles feudals. Joan Segura, a inicis del segle XX, ho expressava ben 
gràficament: “axís la estrella dels barons s’anava eclipsant, mentres la dels 
reys y dels municipis reyals crexia en esplendor”.12 Per això, es pot establir 
una continuïtat entre els impulsors del governs municipals al segle XII i 
el règim parlamentari del segle XIX, com no dubta a fer Pirenne quan, 
explicant els moviments municipalistes del segle XII conclou que soit de 
bon gré, soit de force, les revendications de la bourgeosie triomphent partout, 
comme le régime parlamentaire trimphera partout, dans l’Europe du XIXe siècle.13

La introducció i consolidació en el segle XX, de paradigmes d’anàlisi 
materialistes, amb una forta atenció per l’economia,14 pretenien assolir 
marcs de comprensió més globals de la societat humana —el análisis de 
la evolución de la economía (...) refiriéndose a la subsistencia humana su campo 
de estudio abarca la totalidad de los hombres, por lo que resulta más ‘social’ 
que las historias de la política o la cultura—, per bé que aviat es percebe-
ren dificultats i desviacions arran de centrar-se més en l’objecte que en 
el subjecte humà15 o d’atendre, en qualsevol cas, més les col·lectivitats 
que no pas els individus.16 Les perspectives d’estudi des de l’economia 
sobretot contribuïren a consolidar unes especialitzacions que segmentaren 

11. Josep Torras i Bages, La tradició catalana, Editorial Selecta, Barcelona, 1966, p. 147-148.
12. Joan Segura, Història d’Igualada, Els llibres de l’Ateneu Igualadí–Serppac, Igualada, 1978, vol. 1, p. 130.
13. Henri Pirenne, Histoire de l’Europe des invasions au XVIe siècle, Alcan–Nouvelle Société d’Éditions, 

París-Brussel·les, 1936, p. 163.
14. Pelai Pagès, Introducción a la Historia. Epistemología, teoría y problemas de método en los estudios históricos, 

Barcanova, Barcelona, 1983, p. 173-205. 
15. José Fontana, La historia, Salvat editores, Barcelona, 1973, p. 47.
16. Jaume Aurell, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos, Publicacions de la 

Universitat de València, València, 2005, p. 80-81.
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amb contundència el quefer dels historiadors, quartejat destacadament, pel 
que ens afecta, entre especialistes en història agrària i en història urbana.

La segmentació de la historiografia, durant gran part del segle XX, 
imposava límits als horitzons d’excel·lents treballs de recerca, perquè per 
un costat, el rural, s’analitzaven les condicions de les tinences senyorials, 
mentre per l’altra, l’urbà, s’anava penetrant en les diferents facetes de la 
vida de les viles i ciutats. Aquesta dicotomia s’afegia a la dificultat per 
copsar les estructures de poder baixmedievals, les quals, en realitat, eren 
fruit d’encaixos policèntrics compartits entre els diversos agents i detentors 
d’algun tipus de poder, en diferents nivells i posicions. 

El coneixement de la societat, activitats i articulació institucional 
de les viles i ciutats medievals a tot Europa es disparà exponencialment 
gràcies a un intens clima de recerca, de manera molt destacada al llarg 
de la segona meitat del segle XX. L’exploració d’arxius molt rics, les 
anàlisis que combinaven tota mena de fonts i el seguiment de perspectives 
comparatives permeteren assolir cotes ben elevades de coneixement. Els 
nous escenaris de la política científica d’aleshores esdevenien un incentiu 
per al treball. Grups de recerca, associacions científiques a nivell europeu, 
el desenvolupament de projectes de recerca i la successió de trobades 
científiques generalistes o especialitzades contribuïren poderosament a 
aconseguir un avenç en els coneixements i fins i tot a establir nous 
paradigmes en el coneixement del passat medieval urbà.

Curiosament, aquestes potents vies de recerca en part continuaren 
arrossegant ancoratges explicatius fortament lligats als punts inicials, situats 
en les interpretacions del segle XIX. La divulgació, en tractar de subratllar 
els punts axials mancats de matisos, sovint mostrava encara més descarna-
dament aquestes continuïtats. Afortunadament la revisió de tota la tasca 
de l’historiador encetada a finals del segle XX inclogué també aquests 
vessants dins de la reflexió, perquè al cap i al fi s’obrí un replantejament 
crític de les vies interpretatives, les metodologies, les perspectives i les 
eines emprades.

2. Vies i eines de renovació

El fet que la història de les ciutats hagi estat sempre atractiva ha 
permès a Jean Schneider valorar que gairebé des del segle XVII cadascú 
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hi ha projectat les seves preocupacions,17 cosa en realitat positiva en po-
der així tocar tots els vessants: chaque génération a projeté dans cette recherche 
ses préoccupations, suscitant des discussions qui ont éclairé les phases de cette 
histoire.18 També es cert que els llargs recorreguts sempre incorporen pol-
sim al caminant, raó per la que es pot afegir que cada etapa en aquesta 
llarga contribució també ha llegat explicacions i interpretacions a voltes 
de manera més repetitiva que reflexiva.

Va caldre que a mitjans de la penúltima dècada del segle XX la 
Societé des Histories Médiévistes de l’Enseignement Supérieur dediqués el seu 
congrés anual a posar en comú les recerques sobre les origines des libertés 
urbaines19 per deixar assentades explicacions sobre els orígens de les arti-
culacions municipals definitivament allunyades de paràmetres tradicionals, 
i més centrades en l’evolució d’aspectes com el moviment de pau o 
la funció de la fiscalitat.20 Aquestes són explicacions concordants amb 
nous estudis encetats a la sortida del segle XX a Catalunya, atents a les 
necessitats derivades de la relació fiscal amb el sobirà21 i a l’encaix dels 
poders emergents en ciutats noves com Lleida.22

Alhora, que la ciutat no es pot entendre en si mateixa sinó que cal 
inserir-la dins d’un marc social i territorial ja ho havien apuntat estudis 
com el d’Yves Barel, que el 1975 demanava passar de la interpretació de 
l’entitat urbana a l’anàlisi de sistemes urbans.23 Més enllà de la proposta 
en si mateixa, el plantejament obliga a valorar la ciutat com un marc 

17. Depuis la naissance de l’érudition historique, au XVIIe siècle, le passé des villes a pris une place importante 
dans les recherches, mais pour des raisons diverses, selon les générations: patriotisme local de ceux que l’on appelait les 
antiquaires, opposition à l’emprise croissante de l’Administration que l’on souhaite limiter par les corps intermédiaires, plus 
tard par la décentralisation, recherches des racines du libéralisme bourgeois, préfiguré dans les Mouvements du Tiers-État, des 
origines du capitalisme moderne et de la lutte des clases, es antécédents du mouvement ouvrier, Jean Schneider, “Libertés, 
franchises, communes: les origines. Aspects d’une mutation”, Les Origines des Libertés Urbaine. Actes du XVI 
Congrès des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur (Rouen 7-8 Juin 1985), Publications de l’Université 
de Rouen, Rouen, 1990, p. 7.

18. Jean Schneider, “Libertés, franchises, communes: les origines”…, p. 7.
19. Les Origines des Libertés Urbaine. Actes du XVI Congrès des Historiens Médiévistes de l’Enseignement 

Supérieur (Rouen 7-8 Juin 1985), Publications de l’Université de Rouen, Rouen, 1990.
20. De manera ben explícita: Elisabeth Magnou-Nortier, “À l’origine de l’essor urbain et villageois: 

le role de la fiscalité et de la paix (IXe-XIIe s.)”, Les Origines des Libertés Urbaine. Actes du XVI Congrès des 
Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur (Rouen 7-8 Juin 1985), Publications de l’Université de Rouen, 
Rouen, 1990, p. 143-162.

21. Max Turull,  “’Universitas’, ‘commune’, ‘consilium’: Sur le role de la fiscalité dans la naissance et le 
développement du Conseil (Catalogne, XIIe-XIVe siècles)”, Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron, 
Bernard Durand, Laurent Mayali (eds.), The Robbins Collection, Berkeley, 2000, p. 637-677. 

22. Flocel Sabaté, Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès editors, Lleida, 2003, p. 355-366.
23. Yves Barel, La ciudad medieval. Sistema social – Sistema urbano, Instituto de Estudios de Administración 

Local, Madrid, 1981.
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d’encaix d’estímuls ben diversos provinents d’àmbits allunyats i més com-
plementaris que no pas podria inicialment semblar.

Aquestes vies de renovació apunten vers unes innovacions més de caire 
conceptual que no pas metodològic. És a dir, en el marc de l’anomenada 
crisi de la història,24 més enllà de la revisió de l’einam interpretatiu i 
del pes de les ideologies, calia prospectar determinats conceptes a fi que 
esdevinguessin noves perspectives de recerca, podent així actuar com a 
veritables vectors revulsius per a la investigació. A parer meu, dos eixos 
de cabdal importància per exercir aquesta funció són la regió i el poder.

A l’edat mitjana no hi ha municipi sense regió. Intentar interpretar la 
ciutat en si mateixa, al marge del seu entorn territorial, ha estat un dels 
grans factors distorsionadors. Des del primer moment, en els segles XI i 
XII, les emergents elits han invertit els seus guanys en el valor segur, la 
terra, situada sobre el mateix entorn poblat per habitants que perceben 
la ciutat com el seu centre de serveis.25 El creixement i l’evolució de 
la ciutat sempre ha anat unit a una regió, sobretot perquè els vincles 
socials i econòmics establerts aviat tracten d’assolir algun tipus de reflex 
institucional i formal. Així, la història de la ciutat medieval sols es pot 
entendre des d’una perspectiva regional, a manera de municipi i regió, 
com exposàvem el 1997 per al cas català.26

Alhora l’interior urbà va molt més enllà d’un simple encaix d’esta-
ments, mans i ètnies.27 El desenvolupament econòmic que s’hi produeix 
coincideix amb la renovació jurídica,28 cultural,29 filosòfica,30 teològica31 i 
axiològica32 dels segles XII i XIII que converteix els escenaris urbans en 

24. François Dosse, la historia en migajas. De ‘Annales’ a la ‘nueva historia’, Edicions Alfons el Magnànim, 
València, 1988; Gérard Noiriel, Sobre la crisis de la historia, Universitat de València, València, 1997.

25. Flocel Sabaté, “The Defection of the Medieval Catalonia Bourgeoisie: A Mutation of Values or 
a Bibliographical Myth?”, Urban Elites and Aristocratic Behaviour in the Spanish Kingdoms at the End of the Middle 
Ages, María Asenjo-González (ed.), Brepols, Turnhout, 2013, p. 111-132.

26. Flocel Sabaté, El territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’Edat 
Mitjana, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1997, p. 167-225.

27. Flocel Sabaté,  “Oligarchies and Social Fractures in the Cities of Late Medieval Catalonia”, Oligarchy 
and Patronage in Late Medieval Spanish Urban Society, María Asenjo-González (ed.), Brepols, Turnhout, 2009, p. 1-28.

28. Walter Ullman, “The Medieval Theory of Legal and Illigal Organisations”, Law Quaterly Review, 60 
(Londres, 1944), p. 285-291.

29. Daniela Romagnoli, “La courtoisie dans la ville: un modèle complexe”, La Ville et la Cour. Des 
bonnes et des mauvaise manières, Daniela Romagnoli (ed.), Fayard, París, 1991, p. 25-87.

30. Matthew S. Kempshall, The common good in late medieval political thought, Clarendon Press, Oxford, 
1999.

31. José Comblin, Francisco Javier Calvo, Teología de la ciudad, Verbo Divino, Estella, 1972, p. 297-302.
32. Giacomo Todeschini, Richezze francescana. Dalla povertà volontaria alla sociètà di mercato, Il Mulino, 

Bolònia, 2004.
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paradigma no sols d’un sistema autònom de govern sinó d’un veritable 
model d’articulació cívica.33 Així, el regiment polític articulat en l’entorn 
urbà esdevé idoni i modèlic per a una societat com la baixmedieval, on 
l’exercici del govern ha estat definit com mixed constitution,34 gouvernement 
mixte o souveraineté partagée,35 diferents expressions adients per a reflectir 
els diversos nivells d’incidència i participació en l’exercici del poder.36 
Per això, la representativitat invocada pels dirigents locals comporta molts 
vessants: una determinada posició de poder dins del conjunt que es diu 
representar; una específica percepció de la realitat social per part d’uns i 
altres; i un encaix concret entre els diversos detentors de poder.

Regió i poder esdevenen així dues perspectives que han de funcionar 
a manera de prisma per on arribar a copsar la societat urbana medieval 
en la seva realitat. La renovació que aquests vectors propicien ha de ser 
capaç d’incorporar no determinades metodologies sinó, clarament, noves 
perspectives des d’on esguardar allò que va succeir a l’edat mitjana. Són, 
en qualsevol cas, unes perspectives que han d’ajudar a comprendre mi-
llor els fets succeïts perquè faciliten un apropament als eixos articuladors 
medievals.

Precisament, al llarg de la primera dècada del segle XXI des de di-
ferents àmbits han tingut lloc diverses iniciatives coincidents amb aquestes 
línies. L’anàlisi de la ciutat en la seva regió ha estat objecte de diversos 
congressos i sens dubte s’ha obert un espai ja força reconegut entre els 
investigadors.37 De manera més difusa però també present, la perspectiva 
del poder ha anat incorporant-se en moltes recerques sobre la realitat 
urbana medieval, en pretendre no sols indagar els diferents grups socials 
que comparteixen la ciutat sinó també estudiar aquesta des de l’explícita 
perspectiva del poder.

Caldria afegir que tant la relació i control de la regió com l’encaix 
del poder en l’àmbit urbà han d’emprar un determinat llenguatge carregat 
de la corresponent simbologia i indicador d’unes específiques gradacions i 

33. Antony Black, El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Cambridge University Press, Cambridge 
(UK), 1996, pp. 180-210.

34. James M. Blythe, Ideal government and the Mixed Constitution in the Middle Ages, Princeton University 
Press, Princeton, 1992.

35. Diego Quaglioni, “La souveraineté partagée au moyen âge”, Le Gouvernement mixte. De l’idéal 
politique au monstre constitutionnel en Europe (XIIIe-XVIIe siècle), Marie Gaille-Nikodimov (ed.), Publications de 
l’Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 2005, pp. 15-24.

36. Dieter Mertens, Il pensiero politico medieval, il Mulino, Bolònia, 1999, p. 111-129.
37. Entre d’altres exemples: Beatriz Arizaga, Jesús Ángel Solórzano (eds.), La ciudad medieval y su 

influencia territorial. Nájera, encuentros internacionales del Medievo, 2006, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2007.
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d’una assumida representativitat. Així, les formes d’expressió cultural deixen 
de ser un simple guarniment a fi d’esdevenir contundents transmissors 
dels eixos amb què es pretén vertebrar la societat. L’expressivitat, en tots 
els seus vessants, ha de passar a ser un objecte d’estudi, afegint-se així 
a les perspectives amb què renovar la recerca sobre la ciutat medieval.

El joc teixit per regió, poder i expressivitat obre, certament, noves 
perspectives d’anàlisi. A partir d’aquí sí que es poden apuntar reptes d’un 
caire més metodològic. D’entrada aquestes noves vies sols poden ser co-
bertes des d’una interdisciplinarietat que vagi més enllà de la simple suma 
de peces de diferent procedència. La interdisciplinarietat esdevé necessària 
i ha de desenvolupar-se de manera programàtica. Aquí cal encertar mi-
llores provinents de l’adaptació de programes informàtics que haurien de 
facilitar la connexió entre els elements a estudiar. Els vessants són ben 
diversos en un treball tan interdisciplinari: cal integrar programes vinculats 
al software SIG i als dispositius LIDAR en l’estudi de la projecció social, 
política i econòmica sobre el territori; cal desenvolupar programes de 
tractaments de textos amb què quantificar i qualificar els continguts dels 
discursos justificatius i dels argumentaris emprats; cal preparar bases de 
dades adients per entrelligar informacions de procedència ben diversa. Tot 
plegat ha de comptar amb uns fermalls bàsics i elementals: l’heurística i 
l’hermenèutica, a fi que tot el raonament sorgeixi de fonts documentals, 
en el seu sentit més divers, mitjançant una adient interpretació.

3. Les nostres actuacions: la funció del present llibre

El grup de recerca consolidat en Estudis Medievals Espai, Poder i  
Cultura, basat en investigadors de les universitats de Lleida, i Rovira  
i Virgili, des del seu inici va pretendre contribuir a la renovació de les 
perspectives de recerca de l’edat mitjana i per això, ja en les seves pri-
meres passes, va assumir com a propis els reptes adreçats a encertar vies 
renovades per apropar-se al coneixement de la societat urbana medieval 
i el seu encaix tant regional com vers les estructures de poder. Aquesta 
preocupació es va encaminar, també des del primer moment, des del 
convenciment que calia introduir-hi una perspectiva comparativa amb 
escenaris propers compartida amb grups de recerca de preocupacions 
similars bé que enquadrats en cultures de treball diferents en pertànyer 
a altres marcs universitaris. 

Per això, durant la primera dècada del segle XXI el Grup de Re-
cerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, Poder i Cultura va prepa-
rar i superar exitosament, en concurs competitiu públic, cinc projectes 
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de recerca de col·laboració internacional centrats en la investigació de 
la societat urbana baixmedieval: tres compartits amb la Université de 
Savoie-Chambéry-Annecy (actualment Université Savoie Mont blanc),38 
un amb la Université Toulouse-Le Mirail (actualment Université Toulouse 
Jean Jaurès)39 i un darrer amb la Università degli Studi de Firenze.40 Es 
propicià així un intens ritme de treball, que inclogué la celebració de 
diversos seminaris i congressos, dels quals en derivaren diverses publica-
cions individuals i col·lectives.41 

Hores d’ara, en recapitular el camí recorregut, ha semblat adient 
remarcar precisament els dos eixos assumits com a perspectives de recerca: 
la visió regional i l’encaix entorn al poder. El present llibre es centra 
en el darrer d’aquests dos aspectes. Precisament, entre el 22 i el 24 de 
setembre de 2008, en el marc de les esmentades accions integrades, es 
va celebrar un seminari a Chambéry sobre Les espaces du pouvoir dans les 
sociétés urbaines de l’arc méditerranéen occidental (IX-XV siècle). En seguiren 
uns altres dos seminaris sota les mateixes preocupacions científiques: Città 
del Mediterraneo a confronto. Gli spazi del potere nelle città della Catalogne e 
della Toscana, reunit a Florència entre el 22 i el 24 de gener de 2009; i 
Els espais de poder a la societat urbana baixmedieval. Corona d’Aragó i Toscana, 
aplegat a Lleida entre el 28 i el 29 d’octubre del mateix 2009. A partir 
d’aquestes trobades es perllongaren unes recerques que culminen en la 
present obra, dotada de tota una intenció interdisciplinària. 

38. Acción Integrada Surgimiento y desarrollo de las sociedades urbanas al norte y al sur de los Pirineos (siglos 
XIII-XIV) (HF2002-0068) dirigida per Flocel Sabaté i Christian Guilleré finançada pel Ministerio de Ciencia 
y Tecnología del Govern d’Espanya i el Ministère de l’Enseignement Supérieure de la Recherche de la República 
Francesa; “Acció Integrada entre les Universitats de Lleida i de Savoie-Chambéry-Annecy” (ACI203-15) 
dirigida per Flocel Sabaté i Christian Guilleré i finançada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de la 
Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR); Los espacios de poder en las villas mediterraneas durante la baja 
edad media (HF2006-0205), dirigida per Flocel Sabaté, Francisco Javier Faci i Christian Guilleré i finançada pel 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia del Govern d’Espanya i el Ministère de l’Enseignement Supérieure de la Recherche 
de la República Francesa.

39. Coexistencia de comunidades culturales opuestas en Europa. Judíos y conversos en las ciudades bajomedievales 
en el area transpirenaica (PFE 2002-0005), codigit per Flocel Sabaté i Claude Denjean i finançat per la Secretaria 
de Estado para la Educación y las Universidades (SEEU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Govern 
d’Espanya i pel Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de França.

40. Los espacios de poder en las ciudades del arco mediterráneo. La Corona de Aragón y las repúblicas toscanas 
(sigols XII-XV) (HF2007-0068), dirigit per Flocel Sabaté i Andrea Zorzi i finançat pel Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia del Govern d’Espanya i pel Ministero dell’Instruzione, de l’Università e della Ricerca del govern d’Itàlia.

41. A destacar: Flocel Sabaté, Claude Denjean (eds.), Chrétiens et Juifs au Moyen Âge. Sources pour la 
recherché d’une relation permanente, Editorial Milenio, Lleida, 2006; Flocel Sabaté, Claude Denjean (eds.), Cristianos 
y judíos en contacto en la Edad Media: polémica, conversión, dinero y convivencia, Editorial Milenio, Lleida, 2009; Flocel 
Sabaté, Christian Guilleré (eds.) Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique, Université de 
Savoie, Chambéry, 2012.
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La suma de les diferents perspectives aporta una renovada visió de 
conjunt, plasmada en els textos que segueixen. Així s’ha aconseguit revisar 
l’actuació de l’oligarquia en una ciutat islàmica, com estudia Jesús Brufal 
en el cas de Lleida; el discurs de definició municipal baixmedieval a Cata-
lunya, per part de Flocel Sabaté; l’encaix de poder i tensions entorn a la 
ciutat de Tarragona de la mà de Maria Bonet; el ressò de comerciants i 
mercaders en la dinàmica urbana de València, segons analitza David Igual; 
la incidència de l’espai físic per al mercat, d’acord amb Francesc Fité; la 
funció de l’Església en l’acaparament de l’atenció urbana, tal com Emma 
Liaño centra a la vila de Montblanc; l’ús dels espais religiosos com a llocs 
de memòria per l’elit, especialment burgesa, com s’aprecia en la catedral 
de Lleida de la mà de Alberto Velasco i de Francesc Fité; la incidència 
del mateix discurs religiós en els debats polítics a la ciutat baixmedieval 
segons analitza de manera ben concreta Isabella Gagliardi; l’equació entre 
desenvolupament d’una cancelleria funcionarial, cultura i societat urbana, 
d’acord amb Isabel Grifoll; i encara la incidència de la cultura clàssica a 
la ciutat medieval, a patir de Dant per part de Josep Antoni Clua.

Esperem, ben sincerament, que en donar a conèixer aquestes recerques 
a la comunitat científica aportem un millor coneixement de la societat 
urbana baixmedieval i contribuïm a l’anhelada renovació en l’increment 
de perspectives per a la recerca.



1La recherche que nous vous présentons ici est axée sur deux éléments 
représentatifs du territoire nord-oriental d’al-Andalus dans un contexte 
historique défini qui s’étend du VIIIe jusqu’au XIe siècle. Pour l’historien, 
l’étude de l’oligarchie urbaine et de la ville islamique de la Vallée de 
l’Èbre, s’érigent en deux éléments clés afin de pénétrer plus avant dans 
l’analyse de la société qui y vécut, tout en identifiant les identités du 
pouvoir et leur interaction avec le territoire qu’elles dirigent.

1. Les premiers Omeyyades et la régénération des espaces urbains 
dans l’espace nord-oriental d’al-Andalus

La dualité espace urbain et rural est latente depuis l’arrivée des 
musulmans au nord-est de la péninsule Ibérique au VIIIe siècle, jusqu’à 
sa conquête au XIIe siècle. Le binôme qu’ils représentaient l’était aussi 
du pouvoir, notamment dans le contexte du VIIIe siècle où la nécessité 
de l’affermir était fondamentale pour la consolidation des territoires is-
lamiques à l’ouest de la Vallée de l’Èbre. 

1. La présente recherche a été réalisée pendant le contrat comme chercheur du Subprograma Juan de 
la Cierva du Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (JCI-2011-09154), qui a été menée à 
bien au sein du Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals « Espai, Poder i Cultura » [Groupe de Recherche 
Consolidé en Études Médiévales « Espace, Pouvoir et Culture »] de l’Université de Lleida (SGR2009-0274). 
Il a reçu le soutient scientifique du projet de recherche reconnu par le Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España « Auctoritas. Iglesia, cultura y poder (siglos XII-XV) » [« Auctoritas. Église, culture et 
pouvoir (XIIe-XVe siècles) »] (HAR2012-31484).
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Ce sont les exilés du centre du pouvoir islamique situé en Syrie2 
qui, à partir de l’arrivée de la famille arabe Omeyyade, se proposent de 
briser la disparité de pouvoirs territoriaux et de faire front à l’impuissance 
de l’émirat pour se consolider autour de l’unité territoriale d’al-Andalus. 
L’intronisation de la dynastie arabe dans l’émirat qui avait pour siège la 
ville de Cordoue, jette les bases de l’idée qu’il faut centraliser le pouvoir 
d’al-Andalus, et laisser le passage à son évolution pour prendre la forme 
d’un État, et, commencer une tendance d’abandon des diverses réalités 
tribales d’origine des musulmans émigrés à la péninsule Ibérique. 

Autour de la dynastie des Omeyyades tournèrent une théorie et 
une rhétorique du pouvoir tout en regardant le passé resplendissant de 
l’empire islamique qu’ils avaient gouverné et, à l’exil forcé auquel ils 
s’étaient vus dans l’obligation se soumettre. L’exil et le passé sont les deux 
facteurs qu’ils concilient avec la rhétorique et l’orthodoxie du pouvoir 
qu’ils constituent dans l’émirat, depuis le premier Omeyyade avec Abd 
al-Rahman Ier (756-788) jusqu’à arriver au Califat avec Abd al-Rahman 
III (912-961). Il est donc essentiel de chercher une légitimité pour sou-
tenir le nouveau pouvoir qu’ils engendrent à la périphérie3 du monde 
islamique, ainsi que, de quelle manière ils le véhiculent partout dans le 
territoire qu’ils administrèrent, al-Andalus. 

C’est donc dans ce contexte initial que, partant du point de vue 
islamique, la ville est chargée de canaliser la société urbaine et rurale, et, 
qu’elle organise et administre le territoire qui lui correspond selon sa zone 
d’influence.4 On essaie de consolider ce souvenir du passé en al-Andalus, 
par le renflouage des villes de tradition tardo-ancienne ou nouvellement 
fondées pour devenir les véritables villes articulatoires du territoire et re-
présentent le pouvoir. Sans doute, en al-Andalus les Omeyyades conçoivent 
le projet d’un modèle d’organisation du territoire qui se définit comme 
centralisé autour de la capitale, Cordoue, et articulé au moyen du monde 
urbain. La division territoriale d’al-Andalus fut imaginée en districts capi-

2. Voir : Gabriel Martínez-Gros, L’Idéologie Omeyyade. La construction de la légitimité du Califat de Cordoue 
(Xe-XIe s.), Casa de Velázquez, Madrid, 1992.

3. Sur le concept de périphérie interprété par les Omeyyades d’al-Andalus, voir : Sophie Gilotte, « Al 
margen del poder, aproximación arqueológica al medio rural extremeño (ss. VIII-XIII) », Arqueologia Medieval. 
La Transformació de la Frontera Medieval Musulmana, Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2008, p. 53-80. 

4. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : Anne M. Eddé, Le principauté Ayyoubide 
d’Alep: (579/1183-658/1260), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1999; Clifford Bosworth, Historic cities in the 
islamic world, Brill, Leiden, 2007. Alan Walmsley, “Production, Exchange and regional trade in the Islamic East 
Mediterranean: old structures, new systems?”, The long eighth century, Inge Hausen, Chris Wickham, eds., Brill, 
Leiden, 2000, p. 265-269.
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talisés par une ville. Ceux-ci étaient à la fois dirigés par un gouverneur, 
lequel était désigné depuis Cordoue. L’idée d’articuler un vaste espace 
sous la forme d’un État dans la péninsule Ibérique commença à être 
conçue au moyen des nominations de fonctionnaires ayant des affinités 
avec le projet Omeyyade, l’administration des biens, une fiscalité efficiente, 
et une armée unie. La documentation andalousine recueille de nombreux 
épisodes de nominations ordonnées par l’émir de gouverneurs destinés 
à la zone de la vallée de l’Èbre, dans le but précis de consolider et de 
rattacher ces territoires au pouvoir cordouan.5 

Cependant, la perduration de la tradition tribale, les liens familiaux 
entre les groupes muladis et le propre territoire, dans le contexte du VIIIe 

et du IXe siècle, furent de sérieux inconvénients qui compliquèrent la 
cohésion territoriale d’al-Andalus souhaitée depuis Cordoue. C’est donc 
dans cette réalité territoriale dans laquelle les villes et les gens de la 
ville,6 du nord-est de la péninsule Ibérique s’incorporent progressivement 
dans l’orthodoxie Omeyyade. L’exception dans le contexte de la Vallée de 
l’Ebre est la ville de Tortosa et son district,7 lesquels respectent l’obéissance 
provenant de Cordoue en face de la Frontière Orientale. 

Le contexte géopolitique dans lequel nous évoluons fait référence 
à une unité territoriale qui est définie à partir du contexte géogra-
phique de la Vallée de l’Èbre. Ceci favorisa la consolidation de l’entité 
administrative connue comme la Frontière Supérieure, articulée depuis 
la principale ville de ce territoire, Saragosse. Probablement l’éloignement 
avec Cordoue et l’incidence minimale de la population islamique émi-
grée, si nous les comparons dans d’autres zones péninsulaires comme le 
Gharb al-Andalus, furent deux facteurs qui favorisèrent la durabilité de 
couches sociales hispano-wisigothes. Cette configuration sociale caractérisa 
le caractère de «  rébellion  » devant le pouvoir centralisé omeyyade, qui 
souvent au VIIIe siècle fut encouragé par les musulmans mêmes de la 
Frontière Supérieure.8 Il n’y a pas de doute que l’arrivée des musulmans 
en 714 dans les latitudes nord-orientales péninsulaires supposa une rupture 
progressive du modèle d’occupation humaine du territoire, laquelle se 

5. Dolors Bramon i Planas, De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Editorial, 
Barcelone, 2000, p. 175 (doc. 204), p. 176 (doc. 206), p. 180 (doc. 210). 

6. Joan E. Garcia, Josep Giralt, Ana Loriente, Joan Martínez, « La génesis de los espacios urbanos 
andalusíes (siglos VIII-X) : Tortosa, Lleida y Balaguer », L’Islam i Catalunya, Marina Miquel i Margarida Sala 
(eds.), Institut Català de la Mediterrània-Lunwerg-Museu d’Història de Catalunya, Barcelone, 1998, p. 137-166.

7. Flocel Sabaté, Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 32-40. 
8. Dolors Bramon, De quan érem o no musulman…, p. 161 (doc. 189), p. 163 (doc. 192), p. 164 (doc. 

194), p. 164-165 (doc. 195), p. 165-166 (doc. 196). 
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reflète et est démontrée dans l’établissement de Bobalà à Seròs.9 Nous 
constatons aussi le changement d’étape dans le contexte urbain de la 
ville de Lleida, où après un long silence des sources documentaires et 
archéologiques,10 l’arrivée des musulmans réactive à partir du IXe siècle 
une ville qui se trouvait dans une situation de stagnation.

Malgré le fait de constater des changements substantiels dans le 
territoire de la Vallée de l’Èbre à partir de l’arrivée de l’Islam, il faut 
considérer aussi la possibilité que la société de tradition hispano-wisigothe 
qui occupait et exploitait le territoire récemment conquis, accepte de co-
habiter avec les musulmans. Cette hypothèse nous est plus facile d’étudier 
dans les établissements du monde rural où la séquence stratigraphique ne 
souffre pas tant d’ingérences des étapes historiques postérieures.11 Le ter-
ritoire de Lleida est composé de plusieurs établissements ruraux où nous 
pouvons constater cette donnée : Santa Coloma à Àger,12 Cues Roges III 
à Sunyer, Nécropole du Saladar au Cogul, et probablement Vilagrasseta à  
Plans de Sió. Certainement au moyen de l’étude archéologique nous 
sommes en train de consolider la thèse de la cohabitation des sociétés 
islamique et de la société autochtone hispano-wisigothe dans le context 
du moyen des éléments suivants : la structure du pouvoir représentée par 
l’architecture islamique et, la perduration d’enterrements de rituel chrétien 
dans des tombes de baignoire.

Autrement on corrobore la continuité des élites sociales hispano-wi-
sigothes de la vallée de l’Èbre au moyen de la figure des muladis.13 Ce 
groupe social s’interprète comme la perduration dans le pouvoir terri-
torial des familles les plus distinguées de l’étape historique antérieure, 
une continuité des bases socioéconomiques dans l’espace rural et aussi 
comme un point d’inflexion dans les relations entre les familles muladis 
qui représentaient le territoire nord-oriental et le pouvoir émiral. Les 
deux groupes muladis qui se distinguaient furent les Banu Qasi14 et les 

 9. Pere de Palol, El Bovalar. Conjunt d’època paleocristiana i visigòtica, Diputació de Lleida, Lleida, 1989. 
10. Anna Oliver, Ana Loriente, L’antic Portal de Magdalena, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1992, p. 12-13; 

Arturo Pérez, “Prehistòria i Antiguitat”, Història de Catalunya,  Albert Balcells (ed.), Barcelone, 2004, p. 95-98. 
11. Malheureusement les gisements intervenus archéologiquement sont rares, et les informations dont 

nous disposons à leur sujet sont insuffisantes pour mener à bien l’analyse historique correspondante.
12. Actuellement en cours d’étude archéologique.
13. Convertis à l’Islam.
14. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : Jesús Lorenzo Jiménez, La Dawla de los 

Banu Qasi. Origen, auge y caída de un linaje muladí en la Frontera Superior de al-Andalus, Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (thèse doctorale), Vitoria, 2008.
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Banu Xabrit, les premiers aussi connus sous le nom de Banu Mussa et 
les seconds subdivisés en Banu ‘Amrus et Banu at-Tawil.15 

Nous menons à bien cette rapide radiographie de la formation 
sociale du territoire nord-oriental pour essayer de comprendre que pour 
développer la structure administrative de l’émirat cordouan, et avec l’in-
tronisation des Omeyyades, avait besoin de consolider la figure de l’émir 
et de forger une structure étatique pour lutter contre la périphérie et 
les mouvements fluctuants de la frontière aux mains des carolingiens.16 
En fait, la rhétorique Omeyyade nécessitait une périphérie difficile à 
gouverner afin de chercher des facteurs qui favoriseront sa consolidation 
dans le pouvoir. C’est probablement pour cette raison les mouvements 
stratégiques de l’émirat pour construire des fortifications au VIIIe et IXe 
siècle, comme la Ràpita de Vallfogona de Balaguer,17 ainsi que la rotation 
de gouverneurs dans les principales villes musulmanes. Cordoue ne pouvait 
pas faire front à l’autogouvernement des districts frontaliers de la vallée 
de l’Èbre avec des actions dans le monde rural, mais nécessitait d’imposer 
le modèle d’organisation propre au monde islamique, les villes comme 
capitalisatrices des coras. Nous nous trouvons donc dans un contexte où 
les identités régionales d’al-Andalus fruit de la convergence d’objectifs 
communs entre une tradition tardo-ancienne et un nouveau modèle de 
société, la société islamique, entrent en collision avec l’identité omeyyade 
qui recherche la cohésion territoriale à partir d’un modèle administratif 
centralisé à Cordoue. Fruit de cette situation, l’émirat tirera profit de la 
prééminence du pouvoir public comme organisme supérieur et où les 
groupes familiaux muladis pourront s’y identifier, tout conservant cepen-
dant leurs spécificités.18 

Au milieu de la lutte pour la consolidation des pouvoirs, l’émirat 
réussit à ce que la ville islamique soit érigée comme la canalisatrice de 
l’orthodoxie Omeyyade. Les familles muladis devant ce système d’appré-
hender le territoire et l’organisation de l’espace, eurent des problèmes 
d’adaptation. Nous voulons nous référer à la propre dynamique familiale, 
dont on n’est pas sûr qu’elle provienne du monde urbain, et semble en 

15. Pere Balañà, L’Islam a Catalunya, Rafael Dalmau Editor, Barcelone, 2002, p. 31. 
16. Flocel Sabaté, Expansió Territorial de Catalunya (segles IX-XII): Conquesta o repoblación?, Edicions de 

la Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 65-67. 
17. Jesús Brufal Sucarrat, La Ràpita. Proposta de definició conceptual a partir del cas del nord-est peninsular, 

Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2007, p. 49; Jesús Brufal Sucarrat, « Una perspectiva pràctica dels 
espais fronterers », Arqueologia Medieval. La Transformació de la Frontera Medieval Musulmana, Flocel Sabaté (ed.), 
Pagès Editors, Lleida, 2009, p. 155. 

18. Flocel Sabaté, Història de Lleida..., p. 28. 
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revanche être issu du monde rural propriétaire terrien de tradition tar-
do-ancienne.19 Dans le contexte des IXe et Xe siècles, cette faiblesse est 
clairement mise à profit par le pouvoir cordouan afin d’injecter plus de 
capacité administrative aux villes au-dessus de l’espace rural.

Ce fut précisément dans ce contexte où la ville de Lleida adopta 
un rôle capitalité sur son territoire. La documentation andalousine ainsi 
le corrobore au moyen des mentions aux constructions et aux répara-
tions de nombreux espaces urbains et périurbains.20 On lui accorda une 
capacité de régénération d’espaces jusqu’alors abandonnés comme l’espace 
du quartier de l’Antic Portal de Magdalena.21 Tout permit depuis la ville, 
depuis la représentation du pouvoir émiral, l’organisation d’un district 
frontalier avec l’espace chrétien.

2. La consolidation de l’espace urbain de Lleida et Tortosa pendant 
le Califat Omeyyade de Cordoue

En avançant dans la chronologie tout en entrant dans le Xe siècle, 
les Omeyyades de Cordoue ont besoin de s’accrocher à un pouvoir fort, 
consolidé et uni, dû à la conjoncture internationale de désagrégation de 
l’Islam en califats.22 Précisément le nouveau califat fatimide de l’Égypte 
n’est pas proche de l’orthodoxie malikite que prêchent les sunnites 
omeyyades. Étant donné qu’al-Andalus est situé à la périphérie de l’Islam, 
le concept de périphérie et d’exil augmente pour les Omeyyades, en 
raison du fait qu’ils sont isolés du continent africain, ceux-ci proclament 
le Califat Omeyyade de Cordoue en 929 par Abd al-Rahman III. La 
fondation du califat couronne une étape au cours de laquelle se forge 
l’idéologie identitaire andalousine, les frontières se consolident avec le rôle 
prépondérant des villes et al-Andalus connaît sa plus grande splendeur 
jusqu’à atteindre son propre zénith.

Parallèlement à la consolidation de la structure idéologique, admi-
nistrative et sociale d’al-Andalus, les fondements de l’économie sont aussi 
jetés. Il faut définir celle-ci comme tributaire et commerciale dû à la 

19. Joan Eusebi Garcia, Josep Giralt, Ana Loriente, Joan Martínez, « La génesis de los espacios 
urbanos… », p. 137-166.

20. Dolors Bramon, De quan érem o no musulmans..., p. 226 (doc. 293). 
21. Anna Oliver, Ana Loriente, L’antic Portal de Magdalena..., p. 17-19 et 23-25. 
22. Christophe Picard, Le monde musulman du XIe-XVe siècle, Sedes, Paris, 2000, p. 19-21. 
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dynamique du pouvoir et de la société musulmane.23 Nous considérons 
qu’il faut relier le prototype économique à la vigueur de la ville et du 
monde urbain, et Lleida fut un excellent exemple. L’archéologie urbaine 
à Lleida a démontré tout au long de deux décennies des résultats très 
intéressants qui tournent autour de l’occupation de la ville andalousine 
dans le contexte du Xe siècle. Grâce à l’analyse des sources matérielles 
on a constaté que le niveau d’occupation humaine était élevé, puisque 
tous les domaines où l’on a localisé des restes archéologiques, il y en 
avait une notable présence appartenant au Xe siècle. Par exemple la mu-
raille qui délimitait la ville islamique utilisa la technique de construc-
tion associée au pouvoir Omeyyade, la pierre de taille de longueur et 
de travers irrégulier dans les assises.24 C’est ce qui se produit, de façon 
semblable, dans la zone de la Suda où se trouvait la forteresse islamique, 
et où la présence de la même technique de construction associée au Xe 
siècle y est bien présente.25 Nous pouvons donc identifier une association 
entre une typologie constructive axée sur de grands travaux publics et 
le pouvoir omeyyade, en se transformant ainsi en l’édilitaire du pouvoir 
islamique en al-Andalus.26

De façon parallèle à la construction monumentale, l’archéologie ur-
baine apporte des résultats intéressants en ce qui concerne l’étude de la 
céramique localisée dans les diverses interventions menée à bien dans la 
ville de Lleida.27 Ainsi donc, l’usage de vaisselles pour un usage domes-

23.  Vous pouvez consulter, Antonio Malpica Cuello, « La ciudad y las formaciones sociales tributario-
mercantiles », 8 mars 2005, Arqueología Medieval, <www.arqueologiamedieval.com/articulos/61/la-ciudad-y-las-
formaciones-sociales-tributario-mercantiles> lu le: 10 mars 2010.

24. Nous détectons exclusivement l’usage de la pierre de taille au moyen de la technique de construction 
de longueur et de travers. Celle-ci présente une suite de particularités dans le cas du district de Lleida, que nous 
différencions à partir de leur disposition dans le mur, ainsi que s’ils contiennent ou non du mortier. Ainsi donc, 
nous pouvons nous référer à la pierre de taille de longueur et de travers irrégulier, régulier, isodome et coussinet, 
auxquels en même temps il faudra être attentifs s’ils ont contiennent du mortier et quel matériel le constitue. Pour 
de plus amples renseignements, vous pouvez consulter : José M. Martín Civantos, « Ensayo de sistematización 
de las técnicas constructivas andalusíes de la provincia de Granada », Arqueologia Medieval. La transformació de la 
frontera medieval musulmana, Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2008, p. 119-152. 

25. Isabel Gil, Ana Loriente, Xavier Payà, Josep L. Ribes, El conjunt monumental de la Suda. El castell 
reial i les restes arqueològiques del seu entorn, Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, Lleida, 2007, p. 37-42. 

26. Jesús Brufal Sucarrat, “La arquitectura del poder en los distritos islámicos de Lleida, Tortosa y 
Huesca”. El poder entre la ciutat i la regió, Flocel Sabaté (ed.), Pagès editors, Lleida, 2018, p. 17-42. Podeu consultar 
més informació: Pedro Gurriarán, « Una arquitectura para el Califato: poder y construcción en al-Andalus 
durante el siglo X », Anales de Arqueología Cordobesa, 19, (Cordoue, 2008), p. 261-276; Alberto León Muñoz,  
« La construcción en sillería en España durante la alta edad media. Una revisión de la información arqueològi- 
ca », Archeologia Medievale, 35, (Florence, 2008), p. 55-74. 

27. Ana Loriente, « Un exemple del model urbà andalusí: ‘medina Larida’. L’aportació de l’arqueologia 
urbana al món àrab », Revista d’Arqueologia de Ponent, 7, (Lleida, 1997), p. 77-106; Ana Loriente, « La vaixella 
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tique comme la céramique de table et de cuisine sont assez habituelles, 
accompagnées des typologies formelles correspondant au Xe siècle en 
al-Andalus et en particulier à Lleida. On a aussi localisé les céramiques 
d’emmagasinage très propres aux fouilles archéologiques de l’Antic Portal 
de Magdalena.28 Tout cela démontre le dynamisme de l’espace urbain de 
Lleida, où à travers la céramique nous observons une segmentation de la 
société urbaine, en accord avec ses métiers et sa position sociale.

Au Xe siècle Tortosa devient un carrefour de routes terrestres, fluviales 
et maritimes parce qu’il est situé sur un point stratégique, l’embouchure 
du fleuve de l’Èbre, proche des anciennes voies romaines qui provenaient 
du Levant pour remonter vers le nord-est, et vers la mer Méditerranée. 
En outre, nous ne devons pas oublier que Tortosa dans le contexte du 
Xe siècle dispose du port islamique le plus extrême de l’Occident de 
l’Islam, fait qui le rend assez attractif pour des commerçants et est aussi 
un point d’arrêt pour les expéditions militaires maritimes qui attaquent 
la côte comtale et celle de la Septimanie. La ville de Lleida ne dispose 
pas de la puissance économique de Tortosa probablement parce qu’elle 
se trouve dans une situation si extrême dans la carte andalousin. Lleida 
au Xe siècle est le point de départ d’expéditions punitives vers le nord 
comtal et le sud de la France, fait qui permet de la rattacher plus fa-
cilement à l’aspect militaire.29 Le Balaguer islamique doit sa fondation 
précisément à un campement militaire.30 

La ville de Lleida tisse un district économique basé sur l’agriculture, 
l’élevage et l’industrie textile du chanvre et du lin.31 La stabilisation de 
la frontière avec l’espace comtal,32 la présence du pouvoir califal comme 
élément articulateur de la société andalousine, garantissent que le district 
de Lleida développe des réseaux économiques qui lui sont propres et 
rattachés au reste du territoire andalousin, par exemple avec le Levant au 
moyen de Tortosa. Ceci permit que la société rurale de Lleida génère une 

andalusina de la primera meitat del segle X apareguda a la ciutat de Lleida », Revista d’Arqueologia de Ponent, 10, 
(Lleida, 2000), p. 293-318. 

28. Ana Loriente, L’horitzó andalusí de l’Antic Portal de Magdalena, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1991, 
p. 45. 

29. Dolors Bramon, De quan érem o no musulmans..., p. 302 (doc. 409). 
30. Carme Alòs, Anna Camats, Marta Monjo, Eva Solanes, « Organización territorial y poblamiento 

entorno a Madina Balagí (siglos VIII-XII) », Villes et Campagnes de Tarraconaise et d’Al-Andalus (VIe-XIe siècle): la 
Transition, Philippe Sénac (ed.), Université Toulouse II-Le Mirail, Toulouse, 2007, p. 162. 

31. Dolors Bramon, De quan érem o no musulmans..., p. 86 (doc. 48). 
32. Flocel Sabaté, L’expansió territorial de Catalunya..., p. 68-69.
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notable productivité grâce à la généralisation et à la bonne structuration 
des établissements agricoles.33 

La stabilité d’al-Andalus donnée par le califat, assure l’islamisation de 
la société qui y résidait, qui est un facteur qui a une influence directe 
sur le développement des villes les plus septentrionales que conservent 
des liens avec le monde comtal chrétien. La ville de Lleida peut tisser 
un district au moyen de sous-districts dirigés par une ville secondaire ou 
par une importante fortification.34 Le grand saut qualitatif dans l’organi-
sation administrative d’un district frontalier qui était devenu un espace 
relativement marginal depuis l’optique cordouane, parvient à se consolider 
et à se structurer au moyen de l’occupation humaine et de l’exploitation 
du territoire. Sans la force de la ville et de ses gens il est certainement 
improbable de d’atteindre le degré de cohésion et de complexité sociale 
du territoire.35 

Tortosa avec plus de dynamisme entrelace avec plus de facilité et 
probablement plus tôt que Lleida, un district basé sur les mêmes catégo-
ries d’établissements. Les deux villes, et dans ce cas celle de Lleida pour 
des raisons de proximité, réussissent à concevoir une oligarchie urbaine 
embryonnaire liée au pouvoir califal, à la religion et à l’économie locale. 
Sa présence est établie au moyen de la construction dans le monde rural 
d’une typologie d’établissements qui sont rattachés à un propriétaire, nous 
parlons des almunias. À Lleida36 nous pouvons identifier une première 
phase de construction d’établissements du type almunia dans le monde 
rural ; concrètement ils se caractérisent par leur emplacement près des 
principaux établissements du district, aussi bien les villes que les forti-
fications avec une alqueria. Leur morphologie architectonique est assez 
caractéristique et commune, une tour à base carrée construite au moyen 
de pierres de taille de grandes dimensions disposées avec la technique 
de longueur et de travers, mais sans une régularité en ce qui concerne 
l’épaisseur de l’assise, ni, la répétition des rangées horizontales des pierres 
de taille de longueur et de travers. L’almunia est complétée par des pièces 
qui sont adossées à la tour et qui représentent l’espace d’usage agraire 

33. Jesús Brufal Sucarrat, El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII). Lleida i l’est del districte: 
Castelldans i el pla del Mascançà, Pagès Editors, Lleida, 2013. 

34. Jesús Brufal Sucarrat, El món rural i urbà..., p. 195-227. 
35. Flocel Sabaté, Història de Lleida..., p. 55-74. 
36. Pour de plus amples renseignements plus détaillés, vous pouvez consulter les chapitres IV et  V 

de la thèse de doctorat suivante : Jesús Brufal Sucarrat, L’espai rural i urbà del districte musulmà de Lleida (segles 
XI-XII). Espais de secà meridionals, Universitat de Lleida (thèse doctorale), Lleida 2008.
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et éleveur, comme cela se produit au Tossal de Solibernat.37 En fait, 
ces constructions imitent les grandes almunias seigneuriales du sud de la 
péninsule Ibérique symbole du pouvoir et de l’ascendance sociale des 
Omeyyades et des groupes sociaux rattachés au pouvoir. Dans le district 
de Lleida on détecte deux typologies:38 la première typologie sans aucun 
doute ne parvient pas à la catégorie de palais associé à un latifundium, 
mais l’extension de l’espace d’habitat dépasse difficilement les 0,3 ha, 
et l’espace de travail ne dépasse pas les 2-3 ha ; la seconde typologie 
veut imiter les grandes almunias seigneuriales, une grande tour défensive 
préside donc la propriété et était accompagnée de chambres, en même 
temps que l’espace de travail pouvait dépasser les 100 ha. Il faut souligner 
aussi l’irrégularité dans les constructions en pierre, tandis que dans le sud 
elles ont une régularité aussi bien dans la taille de la pierre de taille 
que dans la distribution de la pierre de taille de longueur et de travers, 
les almunias de Lleida ne conservent pas cette irrégularité,39 ni non plus 
celles de la vallée de l’Èbre.40 Nous devons probablement faire mention 
de l’éloignement de Cordoue et de la tentative de copier un modèle 
architectonique qui a été transféré par voie orale. Nous considérons que 
l’objectif final consiste à copier le modèle de représentation du pouvoir 
et d’ascension sociale de l’oligarchie urbaine au-dessus du monde rural, 
cependant, la technique nous rappelle que nous nous trouvons dans la 
périphérie d’Al-Andalus.41

Le lien de l’almunia avec le monde urbain est perçue moyennant les 
céramiques localisées dans les établissements ruraux. Il faut mentionner 
qu’à la surface nous avons une faible densité de céramique du Xe siècle, 
mais les rares que nous possédons nous pouvons les mettre en rapport 
avec celles découvertes lors des fouilles effectuées à Lleida.42 Clairement 
l’interrelation des unes avec les autres démontre le lien entre almunia et 

37. Jordi Rovira, Joan-Ramon González, Josep-Ignasi Rodríguez Duque, « Els materials musulmans 
de l’establiment islàmic del Tossal de Solibernat (Torres de Segre, Segrià) », Empúries, 45-46, (Barcelona, 1983),  
p. 234-245. 

38. Jesús Brufal Sucarrat, El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII)…, p. 277-279 et 298-331. 
39. Jesús Brufal Sucarrat, « Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en 

el distrito andalusí de Lleida », Nuevas investigaciones de Jóvenes Medievalistas, EDITUM, Murcia, 2013, p. 69-80. 
40. Pedro Gurriarán, « Una arquitectura para el Califato... », p. 266. 
41. Pour de plus amples renseignements sur l’idée de centralité et de périphérie, vous pouvez consulter : 

Sophie Gilotte, « Al margen del poder », Arqueologia medieval: la transformació de la frontera medieval musulmana, 
Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2009, p. 53-80. 

42. Nous nous référons aux fouilles archéologiques associées à l’espace urbain de la ville de Lleida et 
menées à bien par le Service d’Archéologie de la mairie de Lleida. 
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monde urbain, lequel permet de définir comme un monde rural haute-
ment entrelacé avec le monde urbain et l’oligarchie qui le dirige.

3. Le zénith de la Lleida islamique : le XIe siècle

L’étape historique qui nous permet d’étudier plus en profondeur 
la ville et l’oligarchie urbaine est celle des taïfas. Après la fitna de 1010 
commence l’étape de désintégration du califat Omeyyade de Cordoue qui 
atteindra son point culminant en 1031 avec son abolition pour les citoyens 
de Cordoue. La principale conséquence de la fitna fut l’affaiblissement de 
l’État andalousin, lequel permit que les anciennes coras aient commencé 
un processus d’autonomie et aient serré les rangs autour de la ville qui 
les dirigeaient. Les villes ont atteint avec le califat le statut de véritables 
administratrices du pouvoir, une maturité qui sera mise à profit avec les 
taïfas pour y rattacher tout le pouvoir local afin de survivre dans un 
contexte assez agité politiquement parlant.

L’oligarchie urbaine locale, conçue pendant le Xe siècle, mènera à 
bien le grand saut au pouvoir au XIe siècle une fois que le califat n’a 
plus la capacité de réaction pour arrêter la désagrégation d’Al-Andalus. Le 

Figure 1. Tour d’almunia. Avinganya (photographie  : Jesús Brufal).
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Califat et l’al-Andalus gouverné depuis un seul pouvoir s’achève de façon 
traumatique en faveur d’une nouvelle étape qui recueillera les fruits des 
étapes antérieures, mais qui jettera les fondements d’un avenir incertain 
et plein de dangers pour les musulmans de la péninsule Ibérique.43 

Un puissant groupe social dirigeant se consolide donc dans le 
monde urbain, provenant de familles influentes de la ville et qui avaient 
précédemment entretenu des liens avec le pouvoir. Dans le territoire de 
la Frontière Supérieure des lignages familiaux à l’ascendance arabe dou-
teuse qui chercheront la légitimité nécessaire afin de se consolider dans 
le nouveau pouvoir local que tourne autour de la ville. Les Banu Hud 
sont l’exemple le plus plausible de lignage familial à la tradition arabe 
supposée rattaché au monde urbain et qui survit à la fitna, et cherche 
la légitimité et l’association au pouvoir dans le territoire de la vallée de 
l’Èbre. 

La Lleida du XIe siècle doit faire front à plusieurs inconnues géos-
tratégiques dû à son emplacement dans un territoire extrême. D’une part 
les comtés avancent vers la frontière et puis conquerront du territoire 
du district islamique;44 d’autre part l’absence du califat l’oblige à cher-
cher son propre avenir dans un panorama islamique assez complexe où 
les alliances et les affrontements territoriaux sont assez habituels. Devant 
cette incertitude nous avons observé comment la ville de Lleida atteint 
sa maturité et développe son rôle de ville-État, tout en dirigeant le 
district et donnant une cohésion au territoire. Cette nouvelle étape elle 
la réalise au moyen de l’occupation et de l’exploitation humaine des 
divers territoires dont est divisé le district de Lleida. Nous nous réfé-
rons à : Balaguer (médina), Montsó (médina), Fraga (médina), Castelldans 
(fortification), Mequinensa (fortification), Àger (fortification), Tamarit de 
Llitera (fortification), Alguaire (fortification), Corbins (fortification), Palau 
d’Anglesola (fortification), Barbens (fortification).45 

43. Flocel Sabaté, Història de Lleida..., p. 106. 
44. Flocel Sabaté, L’expansió territorial de Catalunya..., p. 76-77. 
45. Jesús Brufal Sucarrat, El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII)…, p. 196-206. 
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Figure 2. Carte du district de Lleida (Réalisation  : Jesús Brufal).

Le rôle de la ville et de l’oligarchie à partir du XIe siècle est im-
portant pour la politique intérieure parce que le modèle d’occupation 
humaine du territoire change devant la prolifération de l’établissement 
de type almunia. Comme nous nous y sommes déjà référé, au Xe siècle 
l’almunia est un établissement qui a un propriétaire, lequel n’y réside 
pas habituellement, mais le fait à la ville ou à un des établissements qui 
dirige un secteur concret du district islamique de Lleida. Nous détectons 
la généralisation de l’almunia dans le monde rural au moyen de la céra-
mique de surface, qui nous permet de dater le contexte dans lequel elle 
est utilisée. Dans ce cas la majeure densité de céramiques correspond au 
XIe siècle dans tous les cas étudiés.46 

Nous nous rendons aussi compte que la nécessité d’étendre le ré-
seau d’almunias dans le district de Lleida demande de sortir des espaces 
traditionnels d’occupation humaine du territoire pour s’insérer dans les 
espaces non cultivés. Nous nous référons aux terres mortes lesquelles 
dépendaient directement du Califat et les accordait à une ou plusieurs 
alquerías pour qu’ils en fissent un usage commun dans l’hypothèse où 

46. Jesús Brufal Sucarrat, l’espai rural..., p. 615-700. 
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de la terre à cultiver ou à paître viendrait à manquer.47 La croissance 
de la demande de sol cultivable et la puissance de l’oligarchie urbaine 
comme véhiculateurs de cette transformation dans la campagne de Lleida, 
déterminèrent le changement dans la tendance de la propriété agraire. 
Devant l’absence du califat, l’oligarchie urbaine choisit de s’approprier 
la terre publique et la met sous son propre domaine. Ce sera donc le 
groupe familial urbain correspondant qui s’appropriera les dénommées 
terres mortes. Nous nous trouvons certainement devant un phénomène 
social et économique nouveau au sein de l’histoire de la Lleida islamique. 
L’archéologie corrobore la naissance de nouveaux établissements agri-
coles ruraux, déliés des tours défensives et proches des alqueries, lesquels 
sont situés dans des espaces excellents pour pratiquer l’activité agraire 
et d’élevage avec les conditions appropriées.48 Par exemple dans l’espace 
méridional du Mascançà nous y localisons l’importante almunia de Vensilló 
aujourd’hui encore visible dans le parcellaire des territoires des communes 
des Alamús et de Bell-lloc d’Urgell. 

Les Banu Hud, lignage familial qui naît à Lleida, seront les grands 
protagonistes de la politique du XIe siècle aussi bien à Lleida que dans 
le reste du territoire de l’ancienne Frontière Supérieure. Sous le gouver-
nement de ceux-ci les terres mortes qui sont situées autour des alqueries 
passent à faire partie des propriétaires urbains. Ainsi nous le constatons à 
l’alqueria de Castelldans, où dans le nord elle est limitrophe de la plaine 
de Lleida fortement anthropisée dû à la présence du Torrent de la Femo-
sa, mais en revanche, dans le sud nous nous trouvons devant un espace 
totalement inhabité, et où le paysage présente une orographie beaucoup 
plus irrégulière, ainsi qu’on relève la présence d’une végétation abondante. 
C’est précisément dans ce domaine où nous localisons les almunias du 
Timorell I, Vallseca I et Matxerri I. 

L’apogée de la ville sur le monde rural cause préjudice à l’alqueria, 
son paradigme d’établissement. La tendance à patrimonialiser la campagne 
en faveur d’une élite sociale urbaine émergente, a laissé les alqueries dans 
une situation d’infériorité. L’exemple de Castelldans est assez significatif 
parce que les almunias s’établissent dans la limite supposée de l’alquería, 
en empêchant que celle-ci pût croître ou au moins, rentabiliser le mi-
lieu naturel pour un usage économique. Nous pouvons aussi incorporer 

47. Carmen Trillo, Agua, tierra y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí, Grupo de 
Investigación ‘Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada’ Grenade, 2004, p. 76-83.

48. Jesús Brufal Sucarrat, L’espai rural..., p. 323-336. 
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l’alqueria d’Alguaire, laquelle présente une évolution assez similaire à celle 
de Castelldans, c’est-à-dire que des propriétés de type almunia sont situées 
autour des limites supposées de l’alqueria. Le caractère public des terres 
de l’alqueria, notamment les pâturages sont d’usage communautaire, n’ont 
plus de sens dans un contexte changeant où l’individu et sa famille qui 
peuvent prospérer tendent à incorporer du patrimoine et non pas à le 
partager. Nous localisons plus d’exemples dans l’anthroponomie qui donne 
des noms à des lieux comme le Vilosell « Abú l-Asul  », Albatàrrec « Abú-
Tàriq  », Benavent «  Ibn Aban  », Vincament «  Ibn Kammàd  », Vinfaro 
«  Ibn Harum  », Vinferri «  Ibn Firruh  ». Les formes avin- avan- vin- sont 
des adaptations d’ibn «  fils de  » et sont le témoignage d’une articulation 
territoriale qui évolue vers la patrimonialisation de l’espace rural. 

La rentabilité de l’espace agraire est notable dans le contexte taïfa49 
dû aux transformations sociales et aux changements dans les relations de 
propriété des établissements agricoles.

La ville au XIe siècle entretient donc des liens étroits avec le monde 
rural au moyen de l’oligarchie urbaine. La circulation monétaire frappée 
à Lleida et sous l’invocation des Banu Hud, comme celle localisée à 
Castelldans et fait référence à Yousouf al-Muzàffar qui date de 1054, 
veut démontrer la relation de la capitale avec le reste établissements du 
district, ainsi que la circulation de monnaie dans le district.50 De même, 
il faut aussi supposer que ces monnaies répondent seulement à un usage 
tributaire. Pourtant, il est intéressant d’analyser l’évolution suivent que 
les émissions monétaires encouragées par al-Muzàffar. En premier lieu, 
on distingue uniquement son nom et son lien avec les Banu Hud ; ul-
térieurement et à l’occasion d’une seconde émission monétaire, explicite 
le droit d’émettre de la monnaie, une expression qu’on peut interpréter 
comme justificatrice et élogieuse de la capacité de le faire. Évidemment 
rien n’est fortuit, et le but principal que recherche al-Muzàffar est la 
consolidation et la légitimité de sa position dans le pouvoir de Lleida 
et se faire une place dans le contexte taifa difficile de la seconde moitié 
du XIe siècle.51 

Quant à l’économie du XIe siècle, le district de Lleida fait l’ex-
périence d’un apogée qu’elle n’avait jamais atteint auparavant. La ville 

49. Pere Benito, « Possibilitats de les fonts documentals catalanes per a l’estudi de les crisis alimentàries 
dels segles X-XIII », Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 25 (Barcelone, 2003-2004), p. 39-62.

50. Maria Soler, les emissions monetàries dels Banū Tuğīb i dels Banū Hūd de la Marca Superior d’al-Andalus, 
Universitat de Lleida (thèse doctorale), Lleida, 1997. 

51. Flocel Sabaté, Història de Lleida..., p. 131-132. 
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pendant la première moitié du XIe siècle fait l’expérience d’une croissance 
qui se reflète dans la physionomie de la ville au moyen de nouveaux 
quartiers et d’une pleine occupation de l’espace urbain.52 De même, il 
faut nuancer qu’au cours du siècle la décadence économique du district 
devient latente et s’accentue surtout à partir des années soixante jusqu’au 
changement de siècle. La conquête effective de la part des comtés d’Ur-
gell et de Barcelone, et la faiblesse de la taïfa face à la taïfa voisine de 
Saragosse, ont dynamité les bases productives de l’espace de Lleida. Tou-
tefois, l’intensité des changements tout au long du XIe siècle, obligent à 
être très prudent et surtout à tenir compte de l’évolution historique. La 
ligne chronologique est clé pour comprendre les transformations vécues 
dans un espace qui se transforme en un carrefour de civilisations.

Les travaux hydrauliques proches de la ville de Lleida furent un 
exemple d’investissement public et privé.53 La construction des captages 
sous forme de barrages sur la rivière du Sègre pour assurer l’appro-
visionnement des canaux d’irrigation, lesquels à la fois circulaient en 
suivant les courbes naturelles afin d’obtenir la pente suffisante pour y 
laisser s’écouler l’eau jusqu’aux champs de culture, ce fut un exemple 
d’investissement public. Ainsi donc, le canal d’irrigation d’Alcarràs et de 
Remolins qui par ordre suivaient parallèlement le cours fluvial du Sègre 
aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche, approvisionnaient la 
huerta de Lleida en eau suffisante pour y mener à terme une agricul-
ture productive de céréales, combinée dans une moindre mesure avec la 
huerta.54 En revanche les distributions et les entretiens des saignées que 
conduisaient l’eau jusqu’aux espaces de terrain irrigable, placés déjà sous 
propriété privée, correspondait à l’investissement privé.

À Lleida la meunerie andalousine peut appartenir à un proprié-
taire, faire partie d’une almunia et s’intégrer dans une alqueria. Quant 
aux deux premiers cas ce serait un autre modèle d’investissement privé 
destiné à une infrastructure hydraulique, car aussi bien le captage de 
l’eau, la canalisation qui la conduit jusqu’au saut, les engrenages propres 
au moulin, que la canalisation qui restitue l’eau vers le canal d’irrigation 

52. Anna Oliver, Ana Loriente, L’antic Portal de Magdalena..., p. 110-112.
53. Flocel Sabaté, Història de Lleida…, p. 153. 
54. Populairement on a associé les espaces d’irrigation musulmans à la culture en abondance d’arbres 

fruitiers et de légumes, mais en réalité la principale culture était la culture céréalière, accompagnée de la vigne, de 
l’olivier, et dans une moindre mesure de l’espace de jardin potager. Pour consulter de la documentation comtale 
variée des typologies de cultures dans la huerta de Lleida, vous pouvez consulter, Ramon Sarobe, Col·lecció 
Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació Noguera, Barcelone, 1998. 
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appartiennent tous à des propriétaires urbains. Pour le moment, nous lo-
calisons seulement la meunerie dans les environs de Lleida, près de Sant 
Ruf. Il faut mettre l’accent sur le fait que les propriétaires des moulins 
résidaient dans la ville de Lleida, lesquels possédaient aussi des proprié-
tés urbaines comme le musulman Avincidel de Lleida ipsos molendinos 
qui sunt in termino predicte turris.55 La mention documentaire suivante est 
plus spécifique et on constate les éléments qui intègrent la propriété du 
moulin, qui sont associées à l’investissement privé ipsum casal in Sigriano 
quod fuit de illo mauro Esderofe. Et dono vobis illud ut faciatis ibi molinos 
(...) et dono vobis illus cum regos et cabregos et cum resclosis et ingressibus et 
egressibus suis, sine engan.56 Hors des immédiatetés de la capitale, des villes 
comme Balaguer disposaient aussi de leur espace de huerta, ainsi que la 
présence de la meunerie.57 

Ces propriétaires sont une autre variante de l’oligarchie urbaine de 
Lleida, celle-ci concrètement spécialisée dans l’industrie de la meunerie. 
Nous considérons que le modèle d’exploitation du territoire basé sur 
l’almunia parvient à accroître considérablement la production de céréale, 
jusqu’à atteindre un niveau d’excédent destiné à la vente. De cette portion 
nous croyons que c’est celle que le moulin transforme en farine afin de 
la vendre dans la ville, où il y a un important segment de population 
que doit l’acheter du fait que son activité ne lui permet pas d’avoir des 
propriétés agricoles. On constate donc une notable segmentation des 
métiers dans la Lleida islamique, et par conséquent une spécialisation des 
travaux. Artisans, tisserands, tailleurs de pierre, boulangers tout un éventail 
de travaux nés proprement dans le domaine urbain. L’identification entre 
le dynamisme économique et l’espace urbain est évidente dans la Lleida 
du XIe siècle. 

L’oligarchie urbaine de Lleida du XIe siècle destine non seulement 
les efforts en dynamisant et en donnant de la cohésion à l’intérieur du 
district, mais devant les incertitudes que présente le contexte politique 
d’après la fitna de 1010, elle est obligée de chercher un avenir dans le 
panorama andalousin agité. C’est donc pour cette raison que l’obtention 
du pouvoir et de la consolidation en elle du lignage familial des Banu 
Hud fut tellement relativement simple et rapide. La ville de Lleida de-
vint donc le centre de pouvoir et de décision des alliances extérieures 

55. Agustí Altisent (éd.), Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), Abadia de Poblet, Barcelone, 
1993, p. 112 (doc. 119). 

56.  Ramon Sarobe, Col·lecció Diplomàtica…, p. 138 (doc. 47). 
57. Agustí Altisent (éd.), Diplomatari de Santa…, p. 130 (doc. 401).
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aussi bien avec l’espace andalousin qu’avec l’espace comtal. Les identités 
et les solidarités de groupe joueront un rôle primordial dans le devenir 
d’une taïfa frontalière.

En 1017 donc Sulaiman ibn Hud obtient le pouvoir et par consé-
quent le leadership de la taïfa de Lleida. La première décision stratégique 
qu’il prit fut celle de la prudence et de la diplomatie, dans le but de 
ne pas se créer des inimitiés avec la taïfa voisine de Saragosse, et ainsi 
parvenir à se consolider dans le pouvoir. Il faut pendre en considération 
que Múndir de Saragosse est issu d’une branche latérale des Toujibides, 
qui accède au pouvoir grâce au soutient Amiri, et non par une propre 
synergie dans le lignage. Cette situation favorisa l’intelligence entre Su-
laiman de Lleida parce qu’il n’y a pas de raison évidente d’affrontement 
en faveur du lignage. La bonne entente s’est transmise dans des faits, 
même avant la consolidation définitive dans le pouvoir des Banu Hud, 
quand en 1016 ils décident de parier pour l’alternance au calife ‘Alí ibn 
Hammúd récemment proclamé en faveur d’‘Abd al-Rahman IV al-Mur-
tadà à Xàtiva.58 

L’échec de l’expédition qui prétendait récupérer le califat, met en 
relief les divergences dans le nouveau contexte des taïfas, ainsi que la 
fragilité de l’institution du califat. Mais on relèvera aussi des mouvements 
de solidarité intéressants pour l’élite urbaine de Lleida, qui cherchait une 
sortie aux inconnues de l’avenir. La proclamation arabe des Banu Toujibi 
et les Banu Hud, et l’invocation à la fidélité amiri, leur ouvre les portes à 
la bonne entente avec les taïfas saqaliba du Sharq al-Andalus, où les fatàs 
amiris, ont obtenu le pouvoir en accord avec les nuancements pertinents 
à Tortosa, Tudmir, Valence et Dénia.59 

En accord avec le contexte défini précédemment, la société de 
Lleida parie résolument pour une projection vers la Méditerranée, ob-
jectif partagé avec la taïfa de Saragosse, mais il faut tenir compte des 
mouvements politiques des taïfas de l’est. Ce fut dans ce contexte de 
prétentions expansionnistes où l’on apprécia des divergences notables entre 
les territoires du nord-est et le Levant péninsulaire. Les années 20 du XIe 
siècle commencent avec une situation agitée au sein des taïfas de Tortosa, 
de Valence et de Dénia, dû à des problèmes de succession. C’est à ce 
moment que Lleida et Saragosse se disputèrent leurs influences sur les 

58. Muhammad Ibn’Idari, , La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), ed. 
Felipe Maíllo Salgado, Estudios Arabes e Islamicos, Salamanque, 1993, p. 112-117. 

59. Flocel Sabaté, Història de Lleida..., p. 107. 
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taïfas, comme en 1022 lorsque Valence offre le gouvernement de la taïfa 
à Sulaiman ibn Hud, fait que Moujahid de Dénia n’a pas accepté parce 
qu’il considérait qu’on mettait en danger la délimitation méridionale de 
Valence avec Dénia.60 Ce conflit finit avec la victoire de celui de Lleida, 
bien que Valence fût gouverné par un descendant direct d’al-Mansour, 
‘Abd al-Aziz, fils de Sanjul et réfugié avec d’autres Amiris à Saragosse.61 
Celui-ci a reçu l’aide des forteresses valenciennes et de Múndir de Sara-
gosse, fait qui rendit propice que Sulaiman de Lleida ne s’y opposa pas 
et accepta de laisser la fonction de gouverneur.

La réflexion des mouvements politiques consiste dans le pari évident 
pour la Méditerranée, et en aucun cas on ne peut mentionner le moindre 
opportunisme de la part du lignage des Banu Hud. La survie du district 
passe pour étendre sa zone d’influence vers des zones plus sûres et éloi-
gnées du conflit frontalier avec les comtés. Ainsi la stratégie a une autre 
lecture qui est économique. L’élite urbaine de Lleida dispose d’un réseau 
de contrôle de la production des champs, qui en même temps développe 
une productivité importante. Commercialiser avec le Levant péninsulaire 
et utiliser le potentiel qu’offrent les ports maritimes est interprété comme 
une garantie pour l’économie du district de Lleida. 

Les relations extérieures de l’élite urbaine de Lleida ne se limitaient 
pas au XIe siècle uniquement au Levant péninsulaire et à la taïfa de 
Saragosse, mais consacrèrent de nombreux efforts à essayer de pallier le 
grand problème de perte de territoire aux mains des comtés d’Urgell et 
de Barcelone. Il y eut des moments pour la diplomatie manifestée au 
moyen du paiement de mercenaires chrétiens en échange de protéger le 
district, ou il faut aussi considérer la possibilité d’éviter le recul de la 
frontière musulmane. Depuis l’optique de Lleida cela supposait perdre de 
l’espace à usage agraire et par conséquent productif pour l’économie de 
la taïfa. Au milieu du XIe siècle l’or islamique était plus précieux que 
l’avance territoriale62 car il contribua à consolider les bases de pouvoir 
respectives, discutées, à cause du féodalisme, par les chevaliers eux-mêmes, 
et ainsi avancer vers la stabilisation intérieure au moyen de la pyramide 
féodale que dirige le comte.63 Les parias se transforment donc en une 

60. Muhammad Ibn’Idari, La caída del Califato de Córdoba..., p. 142.
61. Muhammad Ibn’Idari, La caída del Califato de Córdoba..., p. 142-143.
62. Pierre Bonnassie, Catalunya mil anys enrera : creixement econòmic i adveniment del feudalisme a Catalunya, 

de mitjan segle X al final del segle XI, Edicions 62, Barcelone, 1979, vol. 2, p. 313. 
63. Flocel Sabaté, L’expansió territorial de Catalunya…, p. 85-86. 
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source de revenus qui permit de financer et de consolider la société 
comtale, et de mener à bien le processus de conquête.64 

4. Les élites de Lleida urbaines et les Almoravides : un exemple 
de survie sociale

Le saut dans le XIIe siècle est marqué par l’arrivée des Almoravides 
au district islamique de Lleida. Une nouvelle réalité sociale et politique 
musulmane conquérait la faible taïfa septentrionale d’al-Andalus. Le nouveau 
contexte fut entamé avec des changements substantiels dans les capitalités 
régionales dans le nord-est et dans l’est de la péninsule Ibérique. Valence 
éloignée de la frontière avec les royaumes et comtés chrétiens jouissait 
d’une puissance économique grâce au port maritime et à l’importance 
dans la capitalité du Levant. Cette ville assuma avec les Almoravides l’hé-
gémonie du contrôle territorial de la vallée de l’Èbre, en détrônant la 
faible Saragosse qui se trouvait sous le pouvoir des Banu Hud et assiégée 
par le royaume d’Aragon. La Lleida du XIIe siècle recueille l’héritage de 
l’échec des politiques expansionnistes vers la Méditerranée à travers Tor-
tosa et le Levant péninsulaire. La guerre coûteuse contre Saragosse et le 
recul territorial condamnèrent la capitale la plus septentrionale de l’Islam 
occidental à l’immobilisme et à l’incapacité de donner une réponse à la 
délicate situation extérieure. 

La géostratégie vers l’affrontement avec les royaumes et comtés 
chrétiens, conduisirent les Almoravides à consacrer une grande partie des 
efforts à stopper la progression de la Castille, tandis que l’Aragon et les 
comtés n’étaient pas perçus comme un danger potentiel. Certainement 
Valence était très loin de la frontière nord-orientale, et la perception des 
villes qui y étaient situées était entièrement des établissements urbains de 
deuxième catégorie. 

La Lleida almoravide proprement doit vivre tournée vers le sud, et 
essayer d’entretenir des liens avec la ville voisine de Tortosa. Son iso-
lation est presque totale et s’accentue au fur et à mesure que le siècle 
avance. La réforme almoravide n’apporte pas l’énergie suffisante capable 
de récupérer le territoire musulman du district, et se limite à conserver 
et à préserver l’espace en vigueur au moment de son arrivée. Balaguer 
par exemple, la deuxième ville du district fut conquise en 1105, trois ans 

64. José María Lacarra, Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Anúbar, Saragosse, 1981, p. 48-76. 
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après l’arrivée almoravide à Lleida, mais sans que ceux-ci aient la force 
suffisante pour la défendre et la protéger de la vigueur comtale.

La lecture que l’on tire des changements de capitalités et de la 
rare présence militaire dans la Lleida almoravide est la perception d’un 
empire nord-africain qu’il se désintéresse de la frontière nord-orientale 
pour se concentrer sur la frontière centrale. En outre, elle n’accorde pas 
l’importance nécessaire aux districts de la vallée de l’Èbre,65 il s’ensuit 
qu’en 1118 la principale ville, Saragosse, fut conquise par Alphonse Ier 
d’Aragon, dit le Batailleur.

La ville de Lleida malgré sa situation géographique extrême dans 
laquelle elle se trouva continua à tisser son district à partir de la cohé-
rence du XIe siècle. On constate que des almunias comme Solibernat66 
continuent à fonctionner et de façon similaire avec le cas de Vinfaro et 
de Vinatesa. 

La huerta de Lleida continue à fonctionner, puisqu’elle continue à 
conserver les propriétaires urbains de tradition taïfa. Nous voulons donc 
insister sur l’idée que l’espace rural qui a souffert une privatisation pro-
gressive tout au long du XIe siècle est occupé et à la fois défendu au 
moyen des tours construites. Par conséquent le modèle d’exploitation et de 
société n’a pas pratiquement varié, mais les élites de Lleida du XIe siècle 
se sont adaptées à la nouvelle réalité almoravide, au point de segmenter 
la société musulmane de Lleida. Nous voyons donc que les oulémas qui 
étaient les véritables gardiens du discours de légitimité, étaient des gens 
du territoire de Lleida. Cette affirmation est fondée sur l’origine sociale 
de ceux-ci, c’est-à-dire de l’élite urbaine. Le raisonnement est le suivant, 
devant la pression des comtés et du royaume d’Aragon sur le territoire 
de Lleida, l’oligarchie urbaine se vit obligée à demander de l’aide aux 
almoravides. Évidemment, c’était l’élite urbaine qui percevait ce danger et 
précisément à travers les des oulémas locales se transmettent les demandes 
d’aide, par conséquent ceci nous porte considérer que ceux-ci ne pro-
venaient plus des groupes populaires, mais de la même élite sociale qui 
percevait aussi les mêmes dangers. Arrêtons-nous un instant afin d’analyser 
les propriétés que possédait celui qui fut probablement le dernier faqih 
de la ville musulmane de Lleida, Avincohona qui possédait illas casas in 
Lerida (...) simul cum omni tenedone, et pertinenciis earum que sibi pertinent 

65. Jesús Brufal Sucarrat, «  La sociedad almorávide en el distrito de Lérida (1102-1146). La 
representación del poder mediante las propiedades rurales », Medievalismo, 17, (Madrid, 2007), p. 17-18.

66. Jordi Rovira, Joan-Ramon González, Josep-Ignasi Rodríguez Duque, « Els materials... », p. 237.
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vel pertinere debent in omnibus locis tam infra civitatem quam de foris.67 Nous 
incorporons aussi dans cette analyse Huahvalla probablement le dernier 
cadi de la ville lequel dans son patrimoine dispose de: 

illam videlicet cortatam que fuit de illo mauro Huahbala, sicut habetur 
et continetur ab oriente usque ad terram comitis Palariensis et sicut inde 
venitur usque ad veterem alveum Sicoris, preter illam insulam quam dedi 
Bernardo Sabasio, a meridie in ipso torrente qui descendit in Sicorim, ab 
occidente in terram Berengarii de Turre Rubea.68 

Ce même personnage de Lleida incorporait aussi dans son patrimoine 
unas casas in Lerida (...) cum omnibus suis tenedonibus et pertinentiis que illi 
pertinent in omnibus suis tenedonibus et pertinenciis que illi pertinent in omnibus 
locis infra Ylerdam et extra.69 Les deux personnages qui occupaient de hautes 
charges dans l’administration locale almoravide possédaient nombreuses des 

67. Ramon Sarobe, Col·lecció Diplomàtica..., p. 113 (doc. 23). 
68. Ramon Sarobe, Col·lecció Diplomàtica..., p. 130-131 (doc. 40). 
69. Antoni Virgili (éd.), Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193), Fundació Noguera, Barcelone, 

1997, p. 62 (doc. 17). 

Figure 3. Tour d’almunia. Solibernat (photographie  : Jesús Brufal).
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propriétés urbaines et rurales, comme de façon semblable dans le cas des 
élites du XIe siècle. Incontestablement ces exemples corroborent l’ascension 
sociale des hautes charges religieuses de Lleida, et leur influence sur le 
nouveau panorama social et politique du XIIe siècle.

Nous disposons des exemples d’oulémas à Lleida comme Muham-
mad ibn Ahmad ibn Ammar ibn Muhammat at-Tujibí, Abú ‘Abd Al·lah 
Muhammad, Abu-l-Walid Yahya ibn Muhammad al-Umawi ibn Qabruq, 
Abú ‘Abd Al·lah Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Ammar ibn Muhammad 
at-Tugibí al-Laridí, Abú al-Has·san ‘Alí ibn ‘Abd Al·lah ibn Muhammad 
al-Tugibí al-Wa‘iz, Abú Isaac Ibrahim ibn Mu‘ad al-Qadí, Abú ‘Abd Al-
lah Muhammad ibn Yus·suf ibn Firruh al-Judami, Abú-r-Rabí Sulayman 
ibn Yus·suf ibn ‘Awwam al-Ansari ibn ‘Awwam.70 Il est intéressant de 
noter que bien que se trouvant dans un état de siège permanent la ville 
maintint au cours d’une période inférieure à cinquante ans un nombre 
considérable d’oulémas, que nous pouvons à la fois interpréter comme 
des personnes de culture. 

Nous disposons de vestiges des almoravides à travers la toponymie 
laquelle nous conduit encore une fois à corroborer l’idée que nous 
maintenons pendant le présent discours, le lien des élites urbaines avec 
les divers espaces ruraux. Il est intéressant de noter l’anthroponyme Avin-
ganya, associé au gouverneur valencien ibn Ganiya, qui possédait plusieurs 
propriétés le long du bas Sègre, dont l’actuelle tour d’Avinganya est le 
vestige matériel le plus important qui est parvenu jusqu’à nous. Le se-
cond anthroponyme est Vinaixa, associé au nom almoravide Ibn ‘Aixa et 
correspondrait à une tour d’alqueria située dans la zone de Castelldans.71 

L’élite sociale et la ville de Lleida au XIIe siècle maintiennent l’hé-
gémonie du pouvoir et à travers ces deux éléments estiment l’avenir du 
territoire et sa société. La réforme almoravide n’est pas perçue au-delà 
des nombreuses possessions de la famille des Ganiya valenciens, et de la 
consolidation relative de la frontière aux environs de la ville de Lleida 
et de la zone méridionale. 

70. Xavier Ballestín, « Prosopografia dels Fuqaha’ i Ulama’ de la zona oriental del Tagr Al-A’la: Balaga, 
Larida, Turtusa (II) », Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1995, p. 489-532.

71. Jesús Brufal Sucarrat, L’espai rural..., p. 305-322. 
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Conclusions

Le texte présenté est le recueil des recherches menées à terme au-
tour du thème de l’élite sociale de Lleida et des ses liens avec la ville et 
l’espace rural. La ville et l’oligarchie urbaine représentent le pouvoir et 
définissent des stratégies pour le district dans des contextes où la survie 
difficile, comme au XIe et XIIe siècle. 

La cohésion du district obtenue par la de la ville aux IXe et Xe 
siècles n’aurait pas assurée le projet de projection territoriale au-delà des 
limites du district, comme on essaya de le faire avec les taïfas de l’est 
pendant le XIe siècle, et la nécessité de se rattacher au monde islamique 
au XIIe siècle almoravide. 

Le cadre d’action de l’élite sociale va au-delà du domaine urbain, 
et se déplace dans les champs où commença une suite de transformations 
qui assura une plus grande productivité des établissements agricoles anda-
lousins. Cette même richesse arrive à la ville dans le but de consolider 
les projets intérieurs et extérieurs des dirigeants urbains. 

En conclusion nous avons offert l’évolution des liens entre l’élite 
et la ville, se basant toujours sur une légitimité du pouvoir et cherchant 
surtout des sorties à la situation singulière du district, parce que nous 
rappelons que c’est dans un espace frontalier. Du rêve initial et de sa 
consolidation au milieu du XIe siècle on passa à la perte absolue en 1149 
aux mains de nouvelles élites qui occupèrent la place de celles qui furent 
mises en déroute dans un cadre urbain, la nouvelle Lleida chrétienne.



1Com és prou sabut, la xarxa viària i les places constitueixen els dos 
elements bàsics de l’urbanisme medieval arreu d’Europa, juntament amb 
les muralles. També en el cas de Catalunya, on es poden trobar els dos 
tipus més habituals de plaça, la planificada prèviament i la creada a partir 
d’ampliacions dels eixos vials, en funció del desenvolupament dels mercat 
setmanal i les fires. La plaça, molts cops esmentada com a mercadal, cas 
per exemple de Balaguer, es creà i transformà en base a les necessitats 
d’espai suscitades per la seva funció primordial de mercat, responent a 
un concepte dinàmic d’urbanisme, bàsic per emprendre qualsevol estudi 
de la trama viària i les seves places.2

Sobre el seu sorgiment i evolució fins a convertir-se en plaça major, 
en traslladar-s’hi la seu del govern municipal, manquen estudis, tot i que 
s’han fet aportacions.3 La present comunicació, aborda aquests assumptes, 
aportant noves dades, fixant-se en unes quantes places de viles de la 
Catalunya de Ponent, a través de les quals hom vol mostrar llurs con-

1. Aquest treball és resultat del projecte de recerca Mundo urbano y producción artística en la Catalunya 
occidental: Lleida y su área de influencia (siglos XIII-XV) (HAR2008-04281, Ministerio de Educación y Ciencia, 
investigador principal: Francesc Fité). Igualment, el treball compta amb el recolzament del Grup de Recerca 
Consolidat en Estudis Medievals. Espai, poder i cultura (2009SGR274, Universitat de Lleida, amb reconeixement 
de la Generalitat de Catalunya, dirigit per Flocel Sabaté). Abreviatures utilitzades: ACS, Arxiu Comarcal de la 
Segarra; AHCB, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; AHJCVA, Arxiu Històric “Jaume Caresmar” de la vila 
d’Àger; AML, Arxiu Municipal de Lleida. 

2. Vegeu, en aquest sentit, la síntesi sobre els orígens i els desenvolupament que fa de la plaça: Jean-
Pierre Leguay, Terres urbaines. Places, jardins et terres incultes dans la ville au Moyen Âge, Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 2009, p. 11-23.

3.  Vegeu, en aquest sentit: Francesca Español, El gòtic català, Angle editorial-Fundació Caixa de Manresa, 
Manresa, 2002, p. 266-270.
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comitàncies i singularitats respecte al mon europeu i l’àrea mediterrània 
especialment.

Es volen examinar casos com el de Balaguer,4 on es planificà al 
segle XIV una gran plaça, prèviament, en el curs de la creació del nou 
barri de Vilanova que havia d’allotjar-la, de forma semblant a com es feu 
a Olot, tot i que per causes ben diferents,5 o el de la Seu d’Urgell,6 on 
hom pot anar seguint el creixement urbanístic i l’adequació del mercadal 
en un carrer ampliat, de forma semblant a les Borges Blanques.7 També 
s’abordarà la gènesi de la plaça del mercadal de la vila d’Àger,8 on es 
documenta al s. XIV l’adquisició per part de la Paeria d’un conjunt de 
cases, obradors i coberts per tal de soterrar-los i poder ampliar així el 
carrer on es celebrava el mercat fins convertir-se en plaça major. No-
vament es tracta de l’ampliació d’un carrer que s’acabà convertint en 
mercadal. També es volen comentar les ampliacions de les places del 
mercadal de Lleida i Cervera. La de Lleida perquè exemplifica una àrea 
de mercat que, en una primera fase, gira entorn a la denominada plaça 
dels Polls i els carrers adjacents, fins la plaça de Sant Joan la qual, un 
cop renovada i ampliada, es convertirà en la gran plaça de Lleida,9 ja al 

4. Vegeu: Pere Sanahuja L’antiga ciutat de Balaguer, Biblioteca Lleidatana, Lleida, 1930, p. 46 i 79-80; 
Jordi Bolòs, Imma Sánchez “La ciutat de Balaguer”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les masies), 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 72-74.

5. Per Olot veure: Francesca Español, El gòtic..., p. 263-264; Xavier Puigvert i Gurt, “La vila d’Olot”, 
L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les masies), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 94-95.

6. Carme Batlle, La Seu d’Urgell medieval: la ciutat i els seus habitants, Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 
1985, p. 27-37; Albert Vilaró, “La ciutat de la Seu d’Urgell”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a 
les masies), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 79-80.

7. Josep Lladonosa Pujol, Gran Geografia Comarcal de Catalunya, 10. Segrià, Garrigues, Noguera, Baix 
Cinca, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1983, p. 224-225 i 230.

8. Al segle XIII ja es documenta la plaça en una acta de venda, del 1221, d’un obrador, la qual s’ampliarà 
vers el 1341, com mes endavant veurem; veure: Francesc Fité “Algunes qüestions sobre urbanisme medieval en 
les àrees de repoblació de la Catalunya Nova i el Llevant (segles XII-XIII)”, Homenatge a mossèn Jesús Tarragona, 
Esther Balasch, Carme Berlabé, Maria Bunel (eds.), Ajuntament de Lleida, Lleida, 1996, p. 152; Francesc Fité, 
“Presència i testimoni de jueus a la vila d’Àger”, Ier. Col·loqui d’Història dels Jueus a la Corona d’Aragó. Actes, 
Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1991, p. 336; Francesc Fité, Reculls d’Historia de la Vall d’Àger. Període Antic i 
Medieval, Centre d’Estudis de la Vall d’Àger-Ajuntament d’Àger, Àger, 1985, p. 372.

9. Francesc Carreras Candi, Idea del avenç urbà de Catalunya al segle XIV, Impremta del Fill de F.  Vives 
Mora, València, 1924, p. 62-63; Josep Lladonosa i Pujol, Las plazas y calles de Lérida a través de la historia, A. G. 
Ilerda-P. Guimet, Lleida, 1970, p. 185, 189-190, 195-196, 198-199, 202 i 225-226; Josep Lladonosa i Pujol, 
Història de Lleida, Dilagro, Lleida, 1991, vol. 1, p. 311; vol. 2, p. 510-511, 512, 560, 580, 650-660 i 665-666; Josep 
Lladonosa i Pujol, Els carrers i les places de la Lleida actual amb més pes històric, Ajuntament de Lleida, Lleida, 
1983 (La Banqueta, 2); Elies Serra Ràfols, “Urbanisme a les ciutats catalanes del segle XIV”, VIII Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, València, 1969, p. 186-169; 
Jordi Bolòs, Imma Sánchez, “La ciutat de Lleida”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les masies), 
Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 59-63; Jordi Bolòs, Dins les muralles de la 
ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV-XV, Pagès Editors-Ajuntament de Lleida, Lleida, 2008, p. 33, 37, 
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s. XV. En el cas de Cervera10 la plaça actual és fruit de diferents am-
pliacions i reformes d’un espai que entorn al 1420 s’amplià i a mitjans 
s. XV s’enllosà, convertint-se, com en el cas de Lleida, en centre cívic 
a més a més d’econòmic.

1. Origen i formació de la plaça

Pel que coneixem, no existeix cap estudi monogràfic que s’hagi 
dedicat a abordar l’estudi de les places catalanes, de la forma com ho ha 
fet, per exemple, Charles Higounet.11 El que volem mostrar en aquesta 
exposició són algunes de les conclusions a les que hem arribat i oferir 
a la vegada una visió gràfica d’exemples corresponents a la denominada 
Catalunya de Ponent, la pertanyent a les comarques més occidentals.

És evident que tots els estudis que s’han encetat en els darrers 
anys sobre l’espai urbà, la vida urbana, les seves institucions, la fiscalitat 
etc..., paral·lelament als també ben recents d’arqueologia urbana, són ei-
nes bàsiques per abordar una recerca d’aquestes característiques, ni que 
sigui únicament des del punt de vista dels elements formals i tipològics 
de la trama urbana. L’aprofundiment històric es bàsic per la comprensió 
dels fenòmens urbanístics a l’hora de plantejar-ne llur anàlisi artística o 
arqueològica. Viles i ciutats han estat el producte de la gènesi, evolució 
i transformacions dels agrupaments humans que les han conformat i són 
en aquest sentit grans registres d’informació necessaris per comprendre 
també els fenòmens artístics.

Com s’ha analitzat per la resta d’Europa, el mon urbà ha estat 
sotmès a continues transformacions que sovint han suposat l’enderroc de 
cases per eixamplar carrers o places. Tot casc històric, en aquest sentit, 
mereix ser analitzat perquè es poden trobar les petjades arqueològiques i 
artístiques del seu passat i, el que és més important, la seva planificació 
urbanística i, dins d’ella, el sorgiment de les places.12 Una mirada cen-

154-155-167, 231-234; Flocel Sabaté, Historia de Lleida, 2, Alta edat mitjana, Pagès editors, Lleida, 2003; Joan J. 
Busqueta, Historia de Lleida, 3, Baixa edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2004. 

10. Francesc Carreras Candi, Idea del avenç..., p. 61; Agustí Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, Curial, 
Barcelona, 1972, p. 311-314; Pere Verdés Pijuan, Max Turull Rubinat, “La vila de Cervera”, L’art gòtic a Catalunya: 
Arquitectura III (dels palaus a les masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 96-98.

11. Charles Higounet, “La place dans les bastides médiévales”, Plazas et sociabilité en Europe et Amérique 
latine, Publications de la Casa de Velazquez (Recherches en Sciences Sociales), París, 1982, fasc. 6, p. 119 o Jean-
Pierre Leguay en el capítol 1, de l’obra: Jean-Pierre Leguay, Terres urbaines... 

12. També a través de la documentació es poden trobar referències, cas de Lleida que en la primera 
etapa cristiana, després de la conquesta, a la segona meitat del segle XII, el desenvolupament econòmic, parell a 
l’urbanístic, propicià la creació de noves places adequant solars nous o bé antics. Petites places que en principi 



44 Francesc Fité

trada en les places, ens situa en la gènesi de molts dels nuclis urbans, la 
seva evolució i transformacions, vida econòmica i establiments de llurs 
institucions de govern que es distingiren, en el nostre país, per la creació 
de consells i consolats, i a Ponent les Paeries.13 Uns sistemes propis de 
govern que foren suprimits amb el decret de Nova Planta el 1716 pel 
borbó Felip V, imposant des d’aleshores el model castellà, pel què cal anar 
al Principat d’Andorra per retrobar els vestigis d’aquestes institucions, per 
haver-se mantingut.

Malgrat les especificitats de cadascuna, les ciutats i viles medievals 
mostren un seguit de trets comuns a tenir en compte: una estructura 
topogràfica semblant, conformada per les places i carrers, envoltats d’un 
clos de muralla, i un seguit d’edificis de caràcter civil i religiós, com la 
Casa de la Vila o del Consell, l’església, o esglésies, convents, hospitals 
etc... A més, totes disposen d’un mercat periòdic permanent i d’unes fi-
res anyals; mercat que cal considerar com un dels elements determinants 
per la configuració de tota vila o ciutat, pel que suposà d’adequació dels 
espais públics, sempre en col·lisió amb els privats. 

Places i carrers es creen o engrandeixen per donar acollida al 
mercat i es doten de pòrtics per la instal·lació de les taules de venda, 
uns elements que, amb reformes, han sobreviscut fins als nostres dies, 
convertint-se en un tret particular de la nostra fesomia urbana. És per 
aquest motiu que l’estudi de la gènesi i evolució dels mercadals que 
sovint es convertiren en les nostres places majors, ha de fer-se de forma 
paral·lela als dels carrers majors, en els quals sovint hi ha establerts els 
mercats, esdevenint les places una mera excrescència d’un de llurs costats 
laterals14. Podem dir que ambdós elements urbanístics solen anar lligats i 
que sovint s’entrecreuen. Places com les de les Borges Blanques i Àger 
responen simplement a una ampliació d’un vial important, emperò en 
altres casos, la plaça es fruit del que els francesos anomenen un carrefour, 

s’establiren a partir d’unes mesures semblants, 6,68 m de profunditat per 13,6 m d’amplària —unam plateam de 
octo braçaris in longitudine et IIII in latitudine ad domos edificandis et construendos—, tot i que hi haurà una tendència 
a escurçar-les, cas de la de Sant Joan que passarà a tenir 7 braces de profunditat (11,69 m). El mateix passa amb 
la nova plaça que s’edificà al barri de la Suda —VII braças de plaça et ibi faciatis domos quos habemus infra terminis 
Ylerde in honore Helemosine intus muros Çuda—; veure Flocel Sabaté, Alta edat mitjana..., p. 367-368.

13. Sobre els règims medievals en època medieval, a Catalunya veure Josep Maria Font i Rius, Estudis 
sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1985 
i, dins d’aquest recull d’estudis, sobretot “Orígenes del régimen municipal de Cataluña”, p. 281-560; també hi 
destaquem “Notas sobre la evolución jurídico-pública de una comunidad local en el Pirineo catalán: Ager”, p. 
120-124.

14. Resulta d’interès en aquest sentit l’exemple que aporta Jean-Pierre Leguay de la vila bretona de 
Dol, Terres urbanes..., p. 13-15.
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és a dir un creuament de varis carrers fins a conformar una mena de 
confluència més a menys irregular, que pren forma irregular o triangu-
lada15; aquesta mena de plaça pot aparèixer relacionada també amb un 
dels carrers principals, com succeeix per exemple en el cas de Solsona16.

En aquest panorama, és important també tenir present la relació 
camp-ciutat, ja que una part de la població solia dedicar-se a l’agricultura, 
una agricultura especialitzada pel mercat urbà, conformada bàsicament per 
hortolans, de la que Lleida n’és un exemple magnífic. 

Els referents històrics de caràcter polític, com l’establiment del 
feudalisme, la seva evolució, i les transformacions socials i econòmiques 
que es varen donar al llarg de la Baixa Edat Mitjana, són bàsiques per 
entendre l’impuls urbà de Catalunya, sobretot entre els segles XII-XIV. 
Cartes de població, privilegis, ordinacions, costums i altra documentació 
ciutadana esdevenen la base pel seu estudi.17 Es produeix en aquest pe-
ríode un creixement econòmic i demogràfic, molts cops propiciat pels 
senyors feudals, altres pel rei o per altres instàncies de poder, reflectides 
en la documentació, que per a les viles i ciutats tenen la seva màxima 
rellevància per la conformació dels seus nuclis urbans i la seva evolució, 

15. Jean-Pierre Leguay, Terres urbanes..., p. 13 parla per aquest tipus de plaça, de forma de patte d’oie —pota 
d’oca—. Aquest tipus de plaça el veurem molt comú a Catalunya, emperò també en altres indrets del territori 
hispà, cas per exemple de la ciutat d’Oviedo, on podem fer esment de la plaça de la Cabrunería, on es feia el 
mercat, i de la plaça de la Puerta, on hi havia la venda del pa, veure María Álvarez Fernández, “La morfología 
urbana de Oviedo en la Baja Edad Media a través de sus libros de acuerdos: 1498 y 1499”, El espacio urbano en la 
Europa medieval, Actas. Nájera, encuentros internacionales del medievo 2005, Beatriz Arízaga, Jesús Ángel Solórzano 
(eds.), Gobierno de la Rioja-Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2006, p. 425-426.

16. A Solsona el carrer Major es relaciona amb la Plaça Major, o millor la Plaça de la Font Major 
—veure Ramon Planes i Albets, “La vila de Solsona”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les 
masies), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 105.; Antoni Llorens i Solé, Solsona i el Solsonès en la història 
de Catalunya, Virgili i Pagès ed., Lleida, 1987, p. 15-17.

17. Pel que fa a les cartes de població segueix sent obra fonamental la de Josep Maria Font i Rius, 
Cartas de población y franquicia de Cataluña, 2 vols., Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto 
Jerónimo Zurita-Escuela de Estudios Medievales, Madrid-Barcelona, 1969; Josep Maria Font i Rius, “El antiguo 
derecho local de la ciudad de Balaguer”, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Edicions 
de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1985, p. 247-251. Altra documentació i estudis publicats, sense voler 
exhaurir la gran quantitat de treballs apareguts darrerament, Francesc Carreras Candi, “Ordinacions urbanes de 
bon govern a Catalunya (s. XIII-XVII)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 11 (Barcelona, 
1993-1994), p. 292-334, 365-371; 12 (Barcelona, 1925-1926), p. 37-62, 121-153, 189-208, 286-295, 368-380, 
419-423 i 520-533; Francesc Carreras Candi, “Desenrotllament de la institució notarial a Catalunya en lo segle 
XIII”, Miscelanea Històrica Catalana, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, Barcelona, 1906, p. 323-360; Elies 
Serra Ràfols, “Ordinacions de la vila d’Àger (1278)”, Revista Jurídica de Catalunya, 25 (1929), p. 52-59; Elies 
Serra Ràfols, “Legislación medieval en un valle pirenaico. Las ‘Ordinacions’ de la villa de Ager en el 1278”, 
Pirineos, 5 (Zaragoza, 1949), p. 219-251; Max Turull, El régimen municipal de Paeria. Cervera 1331-1333, Virgili i 
Pagès, Lleida, 1986; Francesc Fité, Reculls d’història de la Vall d’Àger..., p. 397-577; Rafael Gros y de Esteva, La 
Pahería de Lérida (1149-1707), Imprenta y Litografia Sol i Benet, Lleida, sense data.
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un context en el qual cal analitzar l’aparició i evolució de les places, 
establint com a mínim dues fases

La primera, de formació i consolidació dels nuclis urbans i aparició 
de les places, entre els segles XI-XIII.18 La segona fase, de plenitud, en el 
s. XIV, que es perllonga en el s. XV, malgrat les crisis. No hem d’oblidar 
en aquest sentit, el que ja va remarcar Pierre Bonnassie,19 que el segle 
XIV fou el “segle d’or del negoci català”. Els estudis urbanístics pioners 
que s’han dut a terme al nostre país, els de Carreras Candi,20 Puig i 
Cadafalch,21 o els més recents de Madurell22 i Serra Ràfols,23 varen elegir, 
no endebades, el segle XIV com la gran època d’estudi de l’urbanisme 
català, coincidint amb el moment de gran impuls de l’arquitectura, so-
bretot a partir del regnat de Jaume el Just.

Aquest renaixement urbà, sovint comportà la coexistència de diver-
sos poders jurisdiccionals que varen repercutir també en la conformació 
de l’espai urbà, cas de moltes viles episcopals o comtals. Ciutats com 
Vic, Solsona o Lleida ho mostren. Per exemple a Vic, on compartien 
jurisdicció el bisbe i els Montcada, hi va haver en origen dos mercats 
en dos nuclis diferents que s’acabaren fonent.24 Als nuclis de població 
més importants, la contraposició entre els espais de poder i les àrees de 
mercat fou més marcada, fins al punt d’originar-se dos centres. A Lleida, 
el barri de la Suda fou l’episcopal, mentre el barri de Sant Joan esde-
vingué el veritable centre econòmic de la ciutat, entorn al qual nasqué 
i es desenvolupà el mercat.25

18. A la nota 12 citem el cas de Lleida, dins del segle XII avançat, quan la ciutat, de morfologia 
musulmana, es transforma.

19. Vegeu Pierre Bonnassie, La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1975, referència a Manuel Guàrdia, “La ciutat de Barcelona”,  L’art 
gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les masies),  Antoni Pladevall (ed.), Barcelona, Enciclopèdia 
Catalana, 2003, p. 46.

20. Francesc Carreras Candi, Idea del avenç urbà de Catalunya al segle XIV, Impremta del Fill de F. 
Vives Mora, València, 1924.

21. Josep Puig i Cadafalch, “Idees teòriques sobre urbanisme en el segle XIV: un fragment d’Eiximenis”, 
Estudis Universitaris Catalans, 21 ([Homenatge a Antonio Rubió i Lluch], Barcelona, 1936) p. 1-9; Josep Puig 
i Cadafalch, “Les villes”, L’architecture gothique civile en Catalogne, Henri Laurens, París, 1936, p. 126-137, 
especialment 134-135.

22. Josep Maria Madurell Marimon, “Pere el Cerimoniós i les obres públiques”, Analecta Sacra 
Tarraconensia, 11 (Barcelona, 1935), p. 371-393.

23. Elies Serra Ràfols, “Urbanisme a les ciutats catalanes del segle XIV”, VIII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, València, 1969, vol. 2, p. 165-169.

24  Veure Antoni Pladevall, “La ciutat de Vic”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les 
masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 83-84. 

25. Vegeu la nota 9.
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Els mercats foren l’espina dorsal de la vida urbana, girant entorn del 
carrer major i la plaça del mercadal, fins a tal punt que, en molt casos, 
el castell, punt d’arrencament de moltes viles, va perdre preeminència 
assolint-la l’església, la plaça del mercadal i el carrer major que es convertirà 
en el gran vial de connexió del centre urbà, on es celebrava el mercat, 
amb les portes de la muralla, com es veu per exemple a Montblanc.26

Els plànols urbanístics de les diferents viles i ciutats,27 ens permeten 
analitzar la diversitat de formes per les àrees de mercat i advertir com 
es concreta l’espai entre plaça —o places— i carrer major i com esdevé 
un element centralitzador i ordenador, sovint, de la xarxa viària del seu 
entorn, amb una trama regular o sinuosa. En alguns casos, es veu molt 
clarament com el mercat sorgeix en un eix, condicionat topogràficament, 
cas de Cervera,28 que s’acaba convertint en el carrer major, com ho 
veiem també a la Seu d’Urgell.29 Molts cops el condicionant és el riu 
que possibilita un urbanisme lineal, com ho veiem a Lleida, Girona o a 
la Selva del Camp,30 i a Balaguer.31

Les fires no tenen la mateixa problemàtica urbanística que els mercats. 
Els firals neixen sovint fora muralles, en espais reservats, on es celebren 
dos o tres cops a l’any, pel que no generaren agrupacions poblacions de 
la mateixa forma que els mercats. Hi ha casos que sí, no obstant. Un 
aspecte interessant rau en que es convertiren en reserves d’espai urbanístic 
que posteriorment va rebre un nou ús, cas del firal de Tarragona32 que 
es trobava en l’àrea de l’antic circ, conegut com el “Corral”, el qual 
va convertir-se en una gran plaça, l’actual plaça major, que presideix 
l’ajuntament. En alguns casos foren l’origen de les dues places principals 
d’algunes de les poblacions, cas de Cervera o Falset.33

26. Jordi Morelló i Baget, “La vila de Montblanc”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus 
a les masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 120-122.

27. Inclosos els cadastrals, la lectura dels quals deu fer-se amb la màxima cura i tenint en compte el 
caràcter evolutiu i de transformació que patiren la trama urbana i les places, les quals ens poden aparèixer molt 
regulars i ser fruit de les transformacions i adequacions, tal com ho destaca per França Jean-Pierre Leguay, Terres 
urbanes..., p. 13.

28. Vegeu la nota 10.
29. Vegeu la nota 6.
30. Vegeu Jordi Morelló, “La vila de la Selva del Camp”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels 

palaus a les masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 117-120.
31. Vegeu la nota 4.
32. Vegeu Joan Menchón, Lluís Piñol, “La ciutat de Tarragona”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III 

(dels palaus a les masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 63-67, pel Corral 
veure la p. 66.

33. Manel Guàrdia, “Les formes urbanes”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les masies), 
Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 38.
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En els nuclis antics, com Barcelona o Girona, les estructures subsis-
tents feren més difícils els canvis i aplicacions urbanístiques medievals34. 
Aquestes s’aplicaren sobretot en els barris nous, fruit del seu creixement 
urbanístic. En aquest sentit resulta il·lustratiu, en el cas de Barcelona, la 
urbanitzà de forma planificada, amb una trama regular, a finals del s. 
XI, del barri nou dels Banys Vells i el Rec Comtal, en la forma com 
ho veurem més habitualment en els s. XII-XIII i àdhuc en el XIV.35 
A Tarragona l’espai de l’antic fòrum provincial s’omplí amb una trama 
urbana regular igualment, dins el recinte murat que es creà delimitant 
el seu perímetre.36

L’urbanisme planificat amb una trama regular, evocant la parcel·lació 
de la seva gènesi, ens duu a rememorar els text del Cap X del Llibre 
XII del Crestià de Francesc d’Eiximenis,37 sobre el Regiment de la Cosa 
Pública, escrit circa 1381-1386, sobre “quina forma deu haver ciutat bella e 
ben edificada” que ha conduit a veure-hi la pervivència dels procediments 
antics, mantinguda a través d’obres d’autors també antics, cas De architectura 
de Vitruvi, poc divulgada al nostre país, emperò divulgada àmpliament 
a través de De Agricultura, de Palladius Rutilius Taurus Aemilianus, un 
autor del s. IV, traduït al català per Ferrer Saiol, protonotari de la reina 
Elionor de Sicília i pare de Bernat Metge i gran divulgador de l’obra 
vitruviana, com succeeix en el cas del Llibre del Tresor de Brunetto La-
tini (1265), conegut i difós també al nostre país. Del primer en consten 
documentalment exemplars a les biblioteques del noble Bernat de Palau, 
de Castelló d’Empúries (1349), del doctor en lleis de Barcelona Ramon 
Vinader (1356) i en la de Jaume de Vedrinyans a qui Pere el Cerimoniós 
li demanà el seu exemplar l’any 1372 —un exemplar es pot consultar a 
la Biblioteca Nacional de Madrid.38

Es tracta d’un urbanisme definit en l’antiguitat com a hipodàmic 
o ortogonal, consistent en una trama de carrers en escaquer que per a 

34. A Barcelona, l’antic fòrum s’urbanitzà fins a desaparèixer, cosa que no succeí en algunes ciutats de 
França, com Reims, on l’antic fòrum es transformà en la plaça del mercat, dels negocis, transaccions de draps i 
cereals i en lloc de pagaments; vegeu Jean-Pierre Leguay, Terres urbanes..., p. 12.

35. Vegeu Philip Banks “L’estructura urbana de Barcelona 714-1300”, Història de Barcelona, 2, La formació 
de la Barcelona Medieval, Jaume Sobrequés (ed.), Ajuntament de Barcelona-Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1992, p. 25-71.

36. Vegeu la nota 32.
37. “Quina forma deu haver ciutat bella e ben edificada”, (Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, cap. 

CX); Francesc Eiximenis, Lo Crestià (selecció), ed. Albert Hauf, Edicions 62-Fundació La Caixa, Barcelona, 1983, 
p. 188-190.

38. Vegeu Francesca Español, El gòtic..., p. 264-265.
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molts sembla respondre més a un sistema de parcel·lació del terreny urbà, 
pel seu repartiment en lots, que a un sistema teòric d’urbanitzar, per tal 
d’establir contractes emfitèutics entre el propietari i els nous tinents, tal 
com s’ha documentat a Olot,39 arran del sector urbanitzat després del 
terratrèmol de 1427. Una pràctica, per tant, dominada per la lògica del 
problema del repartiment.40 

En tot cas, ens trobem davant de dos sistemes urbanístics importants 
a l’hora de cercar l’origen d eles places, un d’inorgànic o espontani, com 
se l’ha definit, i un altre d’orgànic, ben planificat, que es detecta arreu 
d’Europa,41 especialment al s. XIII, que en el cas català troba les seves 
connexions en tot l’arc mediterrani, sobretot en les zones occitanes del 
Llenguadoc i la Provença, de forma particular en la formulació de les 
places, més o menys regulars, dotades de porxos i cornalières com definei-
xen els francesos els accessos en angle, per sota de porxades, creant un 
espai tancat, de forma semblant a com ho veiem en els dos exemples 
més representatius de plaça catalana del s. XIV, Balaguer i Olot.42

39. És una qüestió i un debat sobre el que no insistirem que en el nostre cas interessa per incorporar a 
l’entramat de carrers, al centre o desplaçada, una plaça. Olot exemplifica molt aquest tipus d’urbanisme planificat 
prèviament, amb carrers ortogonals i una plaça al centre, arran de la destrucció, pel terratrèmol de 1427, del seu 
nucli antic, aturonat, pel què s’optà, enlloc de reocupar-lo, tot refent les cases, urbanitzar una nova superfície 
adjacent, la corresponent als horts. Fou per això que nomenà el consell al teixidor Pere Arbocet per a dur a 
terme la parcel·lació, en lots que es cedirien en emfiteusi als particulars, conformant solars de 8 m d’ample per 
6 de profunditat, concebuts per a dues cases de doble crugia i 4 m de façana. La plaça que es projectà és gran i 
regular —veure Xavier Puigvert, La vila..., p. 94-95.

40. Sobre aquesta qüestió vegeu: Hans Bernoulli, La città e il suolo urbano, Antonio Vallardi Editore, 
Milà, 1951; Jacques Heers, La ville au Moyen Âge en Occident, Hachette, París, 1997, p. 129-133; Georges Jehel, 
Philippe Racinet, La ciudad medieval. Del Occidente cristiano al Oriente musulmán (siglos V-XV), Editorial Omega, 
Barcelona, 1999, p. 157. 

41. Respecte al primer, pot invocar-se l’encastellament, aparegut arreu d’Europa al segle XI, conformant 
els castra o burgs, element embrionari del creixement urbà a partir del segle X; vegeu: Jacques Heers, La ville..., 
p. 73; André Chédeville, Jacques Legoff i Jacques Rossiaud, La ville en France au Moyen Âge, Editions du Seuil, 
París, 1998, p. 56-57, 652-663, 677-678. Respecte a l’urbanisme orgànic, present arreu d’Europa (Alemanya, 
Itàlia, Anglaterra, França i territoris hispànics), cal tenir present l’aparició de les “viles noves” a partir del segle 
XII, dins de les quals s’hi situen les bastides del sud de França, veure: Jacques Heers, La ville..., p. 100-125; André 
Chédeville, Jacques Legoff, Jacques Rossiaud, La ville en France..., p. 189-190.

42. Aquest tipus de plaça que es planifica dins la trama urbana de les bastides no sorgeix com a element 
bàsic; moltes bastides no la incorporaran. Jacques Heers (Jacques Heers, La ville..., p. 142-143) situa com a 
exemples de plaça prevista, a Itàlia, les de promoció principesca de Manfredònia (1256-1263) i Cittaducale 
(1308); a Alemanya Hanovre-Schw (1183); a Polònia Külm (1233), una fundació de l’ordre teutònica, i Cracòvia 
(1257). Per França esmenta Montauban (1144) que servirà de referent per algunes de les bastides construïdes 
entre 1255-1260, tot i que de forma restringida. De fet, sobre 300 bastides analitzades, assenyala aquest autor 
que únicament un centenar mostren la plaça responent a una planificació precisa. Pierre Lavedan i Jeanne 
Hugueney (Pierre Lavedan, Jeanne Hugueney, L’urbanisme au Moyen Âge, Arts et métiers graphiques, París, 
1974, p. 77) defineixen perfectament aquest tipus de plaça, de planta regular i porticada, amb una llotja, al costat 
o al mig, proveïda generalment d’un pis que servia per la instal·lació dels serveis municipals. Jean Pierre Leguay 
(Jean Pierre Leguay, Terres urbanes..., p. 15-16) també es refereix a aquesta tipologia de plaça que s’incorpora al 
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Quant a la disposició del mercat vinculat a la vies principals, d’unió 
del centre amb les portes de la ciutat, val a dir que es troba arreu 
d’Europa igualment, incloent-s’hi el mercadal, fruit d’ampliacions laterals 
del carrer principal com hem apuntat ja. També sol ser comú, la dispo-
sició de places de mercat davant les portes d’accés a les ciutats o viles43 
i resulta bastant característic i és força habitual que les places tinguin 
porxos com hem apuntat, com un dels trets característics de l’urbanisme 
de les nostres viles i ciutats.

Quant a la forma que adopten les places, fa anys que Morris44 va 
definir un seguit de formes irregulars, que van de la triangular a la po-
ligonal u ovalada, aparentment arbitràries, en estar en part condicionades 
pels edificis del seu entorn, i ser fruit sovint d’eixamplaments, alguns 
cops en les cruïlles de carrers. Solament en alguns casos es dóna la plaça 

que ell defineix com a urbanisme reflexiu, assenyalant, pel que fa a la seva forma quadrada, adoptada en alguns 
dels casos, el caràcter simbòlic que determina el format, vist com a expressió ideal, propera a la forma claustral, 
expressió dels quatre elements universals, de la direcció dels quatre punts cardinals, de les fases de la lluna, dels 
quatre genets de l’Apocalipsi, els quatre Evangelistes o els quatre segments de la Creu. De places segons aquest 
pla ideal, que els croats, assenyala, varen poder veure a Jerusalem, en situa un exemple al burg de Outre-Seille 
(Metz) i hi inclou la plaça Caulària de Narbona, la del mercat d’Arras, la de l’abadia de Montvillières i la de 
Pilori a Audemer; i ja al segle XV, fa esment de la Gran Plaça del Mercat de Gand, obra d’Etienne Lidercke i 
Jean van Vaenewyck, a les ribes del Lys. 

43. És el que ens apareix a Barcelona, on les places que feren aquesta funció, la plaça del Gra, o de l’Àngel 
i la Plaça Nova, es situaven respectivament al costat dels antics portals, situats al costat del castell del Veguer i del 
palau episcopal; veure Agustí Duran i Sanpere, Barcelona i la seva història, Editorial Curial, Barcelona, 1972, vol. 
1, p. 422 i 463-465. En el cas de Lleida succeí el mateix, el mercadal, després de la conquesta de la ciutat i en ple 
creixement urbanístic, fou instal·lat al costat d’un dels accessos de la ciutat, al barri forà de Vilanova, proper on 
actualment es troba l’estació del ferrocarril. La primera notícia la donà Joaquim Miret i Sans (Joaquim Miret 
i Sans, Les cases de templers i hospitalers a Catalunya, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, Barcelona, 1910, 
p. 190), arran de la donació d’un hort atorgada per Jaume I als hospitalers, l’any 1277, en la que llegim ortum 
illum in quo nunc facta est Villa Nova contigua mercatello Illerde ac furnum illum qui constructus est ibi. Veure també 
Josep Lladonosa Pujol, Història de Lleida..., vol. 1, p. 274-279; Josep Lladonosa Pujol, “Proyección urbana 
de Lérida durante el reinado de Alfonso el Casto”, VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Diputació 
Provincial de Barcelona, Barcelona, 1962, vol. 2, p. 195-206. Fer places al costat dels portals fou molt comú, ho 
veurem a Tàrrega. Es dóna igualment arreu d’Europa i en territori hispà, per exemple a Saragossa, on el mercat 
es feu primerament a la plaça de la porta Cinegia, traslladant-se el 1218 a la plaça davant de la porta de Toledo, 
per privilegi del rei Pere el Catòlic (1210) i de Jaume I (1218). Era aleshores l’única plaça de la ciutat, juntament 
amb la del fossat de Sant Maria la Major (catedral), i fou on estigué en tota l’època medieval el mercat, pel què 
s’hi edificà l’almodí; veure Maria Isabel Falcón, “Evolución del espacio urbano de Zaragoza: de la Antigüedad 
a la Edad Media”, El espacio urbano en la Europa medieval, Actas. Nájera, encuentros internacionales del medievo 2005, 
Beatriz Arízaga, Jesús Ángel Solórzano, eds., Gobierno de la Rioja-Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 
2006, p. 233-234. Igualment hi documentem la plaça de l’Almudí, al costat de la muralla, on es feia el mercat; 
una plaça conservada i porticada; veure Vicent Joan Estall i Poles, “La madina de Onda. Una arpoximación 
a sus características urbanas”, Urbanismo medieval del País Valenciano, Rafael Azuar, Sonia Gutierrez, Fernando 
Valdés (eds.), Ediciones Polifemo, Madrid, 1993, p. 215, làmina 3.

44. Anthony Edwin James Morris, Historia de la forma urbana, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, p. 108. Tot 
i així, resulta més interessant la classificació que ofereix adscrivint-se únicament al territori francès Jean-Pierre 
Leguay: Jean-Pierre Leguay, Terres urbaines..., p. 12-18.
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regular, planejada com element organitzador, analitzada en relació a les 
bastides, dins d’un urbanisme de trama regular, com hem apuntat, definit 
per Leguay com a reflexiu. Els tracistes de les viles noves, construïdes 
d’un sol cop i segon un pla determinat, solen proposar un model de 
plaça regular, ocupant una part de l’espai urbà elaborat. Un bon exem-
ple el tenim a Montpazier (Perigord),45 una bastida que data del 1284, 
planificada pels ocupants anglesos, amb trama urbana d’escaquer i una 
plaça al centre, una mica desplaçada, de planta regular i porticada, la qual 
sembla respondre a l’ideal cristià d’una vila ordenada i harmoniosa, tal 
com apareix definida per Eiximenis.46 

 Heers,47 respecte a l’urbanisme de trama regular, ha posat de relleu 
la possible inspiració en tècniques i experiències militars antigues en fun-
dacions de repoblació de la zona de Castella i de la Corona d’Aragó, i 
en aquest sentit ha invocat la Partida III, de las Siete Partidas d’Alfons X 
el Savi (1252-1287), on es dóna instruccions per l’establiment de ciutats 
segons el model dels campaments de les legions romanes, tal com els 
descriu Polibi, per altra part,48 de planta quadrada, amb carrers ortogo-
nals i una plaça al mig amb la tenda principal; la mateixa disposició 
que adoptà Ferran III el Sant pel seu campament en el setge de Sevilla 
de l’any 1248. Una disposició que també s’ha adduït per algunes de les 
fundacions impulsades per Jaume I (1213-1276) al País Valencià, cas de 
Nules, Almenara o Vila-real (1272).49 Per Heers, no obstant, la perfecció 
planimètrica, com argumentàvem més amunt, respon millor a una fórmula 
per facilitar la tasca dels repartidors de l’espai urbà que a influències o 
pervivències del mon antic. En la creació d’una nova ciutat o barri, la 
tasca principal i primera era, al seu entendre, la de planificar i fixar la 
dimensió dels lots per la seva distribució.

Respecte a la plaça pública com a hereva del forum publicum que 
han plantejat alguns especialistes, cal remarcar el diferent ús i també la 
diferent concepció que fou adoptada per la plaça medieval.50 Charles 
Higounet51 ha demostrat com fins mitjans s. XIII, una plaça no era res 
més que una ampliació més o menys gran d’un dels carrers principals i 

45. Jean-Pierre Leguay, Terres urbaines..., p. 17.
46. Francesc Eiximenis, Lo Crestià..., p. 188.
47. Jacques Heers, La ville..., p. 130-132.
48. Polibi, Selección de historias, Madrid, Akal-Clásicas, 1986, p. 181-188.
49. En aquest darrer cas sembla que la plaça porticada data del segle XIV; vegeu: Jordi Rubió i Balaguer, 

Vida española en la época gótica, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985, p. 30.
50. Vegeu al respecte: Jean-Pierre Leguay, Terres urbaines..., p. 12.
51. Vegeu la nota 11.
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com, en molts casos, les places eren el resultat de rectificacions. En tot 
cas, ha de quedar clar que el mercat entorn al qual s’ordenà l’espai urbà, 
va venir a reemplaçar el fòrum antic, concebut d’una forma diferent.52

Centrant-nos novament en l’àmbit català, cal assenyalar primerament 
que l’origen de moltes de les places medievals ha de cercar-se en els 
primers espais adaptats en els burgs per a mercat, tenint en compte que 
moltes poblacions tenen el seu origen en un castell, un sagrer o un 
monestir, enclavaments que possibilitaren el sorgiment dels burgs, d’àmplia 
difusió als s. X-XI. En la documentació del s. XI sovint trobem esments 
als suburbis i també als ravals que s’anaren formant entorn a aquests nuclis 
primigenis; poblacions pervivents antigues, mantingudes com a centres de 
poder, laics o eclesials, que permeten referir-se a burgs rurals, suburbans, 
monàstics o castrals, segons llur origen.53

2. Les places en els segles XII-XIII

Per Catalunya el Dr. Bolòs54 ha proposat una classificació pels nu-
clis de població petits o mitjans que pot servir de referent també per 
l’anàlisi de la gènesi i evolució de les places. Primerament ha proposat 
els poblats oberts, amb una plaça al mig, cas de Durro, a la vall de Boí, 
o del poblat de l’Esquerda (Osona),55 és a dir amb un espai al centre de 
les cases que hom pot definir com a plaça. En un altre grup hi ha situat 
els pobles de Sagrera, originats igualment entorn a una plaça, al costat 
d’un sagrer, en la que el mercat s’ha convertit en factor fonamental de 
desenvolupament. Classifica en un altre apartat, les poblacions nascudes 
al costat d’un monestir, cas de Ripoll o Sant Joan de les Abadesses, en 
les que el mercat hi ha ocupat igualment un lloc important pel des-

52. La plaça, forum publicum per excel·lència, s’allunya del seu ancestre, essent en molts casos el resultat 
d’un espai evolutiu, apte per facilitar els desplaçaments i les relacions veïnals, sobretot les comercials, les de mercat 
i de fira: Jean-Pierre Leguay, Terres urbaines...

53. Els exemples que podem aportar són molts. Ens referirem solament al cas d’Àger, on en l’acta 
solemne de dotació de la Canònica de Sant Pere, l’any 1068, ja es fa referència clarament al castrum i a la vila 
suburbana, uns trenta anys després de la seva conquesta del domini musulmà. S’assenyala ipsum castrum de Ager 
cum omnibus turribus.... et edificiis cum tota ipsa villa quae est in circuitu eius simul cum suis muribus et turribus; veure 
la transcripció del document a Jaume Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, 9, Viaje á Solsona, Ager y 
Urgel, 1806 y 1807, Imprenta de Oliveres, València, 1821, p. 265.

54. Jordi Bolòs, “Gènesi i desenvolupament d’altres poblacions”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III 
(dels palaus a les masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 124-139.

55. Veure Jordi Vigué, Imma Ollich, Albert Benet, “Les masies de Roda”, La Catalunya Romànica, 2, 
Osona I, Jordi Vigué (dir.), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1984, p. 327-332.
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envolupament urbanístic, com s’ha analitzat per Banyoles.56 En un altre 
grup hi situa les viles castrals que tenen el castell en el seu origen, el 
qual actua com a element aglutinador. Aquests burgs solen organitzar-se 
a partir d’un carrer que parteix del castell. Un exemple que proposa és 
el de Guimerà, vila sorgida al costat del castell a finals segle XI, igual-
ment com Ciutadilla.

Dintre dels segles XII-XIII, hi situa així mateix, les viles noves i 
les planificades amb trama regular,57 que ja hem mencionat al referir-nos 
als exemples anglesos, italians, alemanys i a les bastides del Midi francès, 
d’aquesta mateixa època, classificables en alguns casos com a viles castrals, 
cas d’Ulldecona; una vila fundada el 1274 mitjançant la concessió duna 
carta pobla per part de l’hospitaler d’Amposta. Es tracta d’exemples de 
població perfectament planificada amb retícula ortogonal, com Palamós 
que va rebre la seva carta de poblament el 1277, tot i que el creixement 
urbanístic és ja del segle XIV, o Figueres, on es creà una vilanova el 
1267, o també Torroella de Montgrí que, com en el cas de Figueres, té 
un origen eclesial.58 Com a vila nova i castral cal situar-hi igualment la 
vila de Verdú, fundada el 1184 per Berenguera de Cervera.59

En un darrer apartat Bolòs proposa les viles-mercat, en les que aquest 
hi actua com a motor essencial de creixement econòmic. En aquest grup 
hi inclou Ripoll, Martorell i Igualada. Martorell amb un nucli inicial al 
sector occidental, sorgit al voltant d’un carrer central, que fou ampliat a 
llevant per tal d’incloure-hi l’espai del mercat, entre els segles XII-XIII. 
A aquesta primera fase, en succeí una segona, jugant en ella el mercat un 
paper primordial. Igualada es desenvolupà al costat d’una via important 
i un mercat i, malgrat el nucli originari fou una sagrera, els creixement 
urbanístic es feu entorn a les places que acollien aquest mercat, sobretot 
la plaça Vella i la de Sant Miquel.60

Pel que es coneix, cap plaça, en aquesta primera fase, era molt 
gran, ni mostrava un traçat massa regular i ben delimitat. En elles, el 
mercat solia ocupar vàries places i alguns dels carrers adjacents, tal com 

56. Veure Jeroni Moner Codina, “La vila de Banyoles”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus 
a les masies), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 91-93.

57. Un magnífic exemple de vila de trama regular, en la que s’insereix la plaça ocupant un sector del 
parcel·lari d’habitacles l’ofereix la vila de la Selva del Camp; vegeu la nota 30.

58. Jordi Bolòs, “Gènesi i desenvolupament....” p. 126-128.
59. Veure Ramon Boleda i Cases, Verdú, des dels orígens fins a la fi del Règim Senyorial de Poblet, Diputació 

de Lleida, Lleida, 1984, p. 77-80, on es fa esment de la plaça del Castell, avui Bisbe Comellas, i de la plaça de la 
Verdura, a l’extrem del carrer de la Peixateria que les uneix.

60. Jordi Bolòs, “Gènesi i desenvolupament....”, p. 128.
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ens apareix ben clarament en el casos de Tarragona i Lleida, per citar-ne 
solament dos.61 En ambdues ciutats s’hi troba la denominada plaça de 
les Cols, destinada a la venda de les verdures, a la que se sumen altres 
espais; a Tarragona l’espai comprés entre la plaça de les Cols, al costat de 
la catedral, i el portal de Sant Antoni. A Lleida, el mercat envaïa bona 
part de l’espai entre el portal del pont i l’actual església de Sant Joan, 
on s’hi distribuïen varis carrers i places, a saber la plaça dels Polls, la de 
Sant Joan, entre els carrers de Corretgeria, Herbaceria i Draperia, i la 
plaça de les Cols, que era una derivació de la de Sant Joan.62 La vila de 
Castelló d’Empúries63 que inicialment estava conformada per dos nuclis 
sobre turons —Puig Salner i Puig Mercadal—, desplegà una forta activitat 
manufacturera, relacionada sobretot amb el tèxtil, que propicià igualment 
un mercat important l’activitat del qual culminà el 1337 amb l’enderroc 
del vell castell comtal i la conversió del seu espai en la plaça del Gra. 
Un espai de mercat que el conformaven també un seguit de places i 
carrers: la plaça de la Llana, el carrer i la plaça de les Gallines, la plaça 
de l’oli, la plaça del Vi, la plaça de les Cols i el carrer de la Fruita, la 
plaça dels Cabrits i la plaça dels Assaonadors. El mateix succeeix en el 
cas de Granollers, on el mercat s’estengué per un gran nombre de petites 
places que prengueren també el nom dels productes que s’hi venien, a 
saber: Plaça de les Olles, Plaça dels Cabrits, Plaça de l’Oli, Plaça del Blat, 
Plaça de les Gallines, Plaça de la Fruita.

61. Per França Jean Pierre Leguay, constata igualment la poca superfície de les places. Defineix la plaça 
medieval com un espai restringit i força obstruït, sobretot en els dies de mercat i fira, amb grans aglomeracions 
de gent, degut al poc espai, a l’estretor dels carrers i també als taulells de venda i els bancs dels artesans que ho 
invadien tot, obstacles als que s’hi sumarien les deixalles. Les places assenyala, solien ser petites i sovint fruit 
d’intervencions posteriors per destrucció dels habitatges de llurs marges. Per altra part, ens informa que la majoria 
de viles o ciutats posseïen vàries petites places, identificables per un nom o adjectiu, entre les quals en destacava 
una per ser més antiga, per les seves dimensions, pel seu prestigi o senzillament per la seva capacitat per acollir 
mercaders els dies de fira i mercat (Jean-Pierre Leguay, Terres urbaines..., p. 18). Jordi Bolòs, en el cas de Lleida, 
constata quelcom semblant. Assenyala també com eren molts petites les places, configurant espais propers a 
esglésies, cas de la plaça de Sant Joan, a bé en una cruïlla de carrers o camins, cas de la plaça del Pes de l’Oli, o 
de la plaça de la Carnisseria de Magdalena, de la plaça de la Cadena, de la de les Cols o de l’Assaoneria; també 
hi havia algunes plaça davant dels portals, com en el cas de la plaça dels Polls que era davant del Portal del Pont. 
Podem esmentar-ne d’altres com la de la Paeria o d’en Sanahuja, la plaça d’en Carbó, la plaça dels Gramàtics o 
la plaça de la Çuda; veure: Jordi Bolòs, Dins les muralles..., p. 28-29. 

62. Veure per Tarragona nota 31 i Manel Guàrdia, “Les formes urbanes”..., p. 39-40. Per Lleida vegeu: 
Josep Lladonosa, Las plazas y calles..., 1970, vol. 3, p. 185, 189-190, 195-6, 198-9, 202 i 205-6; Jordi Bolòs, 
Dins les muralles...., p. 153-160.

63. Anna M. Puig Grissenberger, “La vila de Castelló d’Empúries”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura 
III (dels palaus a les masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 75-78.
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En altres casos sembla que la plaça del mercat tingué un major 
pes, cas de Vic64. Aquesta ciutat es formà a partir de dos nuclis, un en 
la part alta, que té el seu origen en l’antiga Ausa, que estava sota do-
mini comtal, i l’altre en la part baixa, la més ponentina, centrada per la 
catedral i sota domini del bisbe. Així, en un principi cadascuna tenia el 
seu sistema de govern i mercat propi, el comtal a la plaça Quintana i 
l’episcopal al Mercadal, l’espai que s’acabarà convertint en la plaça major 
de la població i que es remunta al segle XIII, segons diferents autors, 
com Torres Balbás. És el cas també de Manresa65 que s’originà a partir 
de dos turons, Puig Cardener i Puig Mercadal, tenint lloc el creixement 
urbà entre els segles XIII-XIV. Cap de vegueria, esdevingué centre ma-
nufacturer important, ocupant el centre de la ciutat el Mercadal, l’actual 
plaça major, on hi havia les taules dels venedors, els forns i també la 
cúria del veguer i la del batlle, doncs era vila reial. Hi podríem afegir 
encara la vila de Reus66 que era de la jurisdicció eclesiàstica. El mercat 
li fou concedit pel rei Jaume II (1310) el que possibilità que hi sorgís 
el mercadal vora el castell del castlà. Dotada d’una trama regular, potser 
de c. 1240, varis carrers perpendiculars al carrer major desembocaven a 
la plaça, on es desenvolupà el mercat. la vila de Solsona,67 la jurisdicció 
de la qual es repartien la seva canònica agustiniana i els Torroja al s. XII, 
ofereix un exemple magnífic de carrer major connectat amb la plaça i 
els dos portals principals de la seva muralla. El seu mercat es documenta 
des del 1201 quan li fou concedit el privilegi de guiatge i al s. XIII se 
sap del seu fort creixement urbà. De forma semblant, el carrer principal 
o major comunicava dos dels portals del recinte de la vila, que era reial 
i cap de vegueria, i amb la Plaça Major i la de Sant Miquel, el centre 
polític, ja que fins no es construí la casa del consell, era el lloc on es 
reunia.

En aquest panorama majorment de petites places però també de 
places més grans i més regulars, hi podem observar diferents disposicions 

64. Vegeu la nota 24. Per la plaça veure també Vicenç Frau i Espinosa, “La plaça major de Vic: estudi 
del seu procés de formació”, Ausa, 14 (Vic, 1990-1991), p. 163-180.

65. Vegeu per  Vic: Leopoldo Torres Balbás, “La Edad Media”, Resumen histórico del urbanismo en España, 
Antonio García Bellido, Leopoldo Torres Balbás, Luis Cervera, Fernando Chueca, Pedro Bidagor (eds.), 
Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1968, p. 160-161; per Manresa: Marc Torras i Serra, 
“La ciutat de Manresa”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les masies), Antoni Pladevall (ed.), 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 99-100.

66. Vegeu Jordi Morelló, “La vila de Reus”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les 
masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 115-117.

67. Vegeu la nota 16.
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i adequacions. Per exemple, les petites places foren, com hem explicat, la 
majoria fruit de l’engrandiment d’un carrer o d’una cruïlla de carrers. 
Algunes vegades l’espai de la plaça passà a ocupar una o vàries illes de 
cases, sobretot en un teixit urbà ortogonal, com seria el cas de la vila 
de la Selva del Camp.68 En altres ocasions la plaça nasqué al costat d’un 
castell o un palau notable, o també al costat d’una església o convent, 
a la manera dels parvis francesos.69 No es donen massa casos de merca-
dals al costat d’esglésies parroquials o catedralícies. Un exemple l’ofereix 
Agramunt, on el mercat es feia al costat de la porta nord del temple, on 
encara es fa actualment;70 altre Lleida, on la plaça de Sant Joan es veurà 
presidida des del seu inici per l’església homònima, pel que es coneixerà 
sota l’advocació precisament de Sant Joan in Platea,71 i més endavant 
del Mercat, de forma semblant a Benavente (Zamora), on també trobem 
una església sota l’advocació de San Juan del Mercado, en construcció 
en el 1181.

Es prou conegut que en una primera fase de la formació dels 
governs locals de les viles i ciutats, amb l’aparició dels consells, aquests 
es reunien en esglésies de la ciutat, parròquies o convents. A Montblanc, 
fins molt tard, es reunia a Sant Miquel. A Lleida a l’església de Sant 
Joan, àdhuc després de tenir Paeria, en moments de greu crisi de la 
ciutat o per algun fet extraordinari, al toc de la campana major de la 
Seu. En el 1340, per exemple, s’hi reuniren 215 consellers amb motiu 
d’haver demanat a la ciutat, l’infant Jaume, armar una host per anar 
contra el comte de Pallars; també es feu una reunió extraordinària arran 
de l’empresonament del Príncep de Viana per part del seu pare, el rei 
Joan II.72 A més, a les portes dels temples s’hi administrava justícia. En 
el cas d’Agramunt el comte Ponç Guerau de Cabrera li atorgà la facultat 

68. Vegeu les notes 57 i 30.
69. La presència de places, normalment petites, davant les esglésies per posar-les de relleu es força comú 

arreu d’Europa. Per França ho destaca Jean-Pierre Leguay: Jean Pierre Leguay, Terres urbaines..., p. 16. Tenim un 
exemple d’aquesta mena de plaça, emperò convertida en mercadal, al costat de la catedral de Cahors: Jacques 
Heers, La ville..., p. 164.

70. Agramunt neix com a vila castral, en una zona de frontera, al costat d’un castell, en la que s’hi 
desenvolupà des de molt aviat un mercat que impulsà el seu creixement demogràfic i evolució urbanística, sobretot 
des del moment en què es convertí en capital econòmica del comtat d’Urgell al segle XII; veure: Manel Guàrdia, 
“Les formes urbanes”..., p. 36; Manuel Pal i Casanovas, Santa Maria d’Agramunt, La Parròquia, Agramunt, 1981,  
p. 4-6; Francesc Fité, La portada occidental de Santa Maria d’Agramunt, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1984, p. 13. 

71. Diu Lladonosa que des del 1168, any de la publicació de l’Ordinatio Ecclesie Ilerdensis, establint el 
règim parroquial, apareix sota la denominació de Sancti Johannis de Platea; veure Josep Lladonosa, Els carrers i 
places de la Lleida..., p. 12-13. 

72. Vegeu: Josep Pleyan de Porta, Guía Cicerone de la ciudad de Lérida, Imprenta de José Sol Torrens, 
Lleida, 1877, p. 53-54.
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a la vila per a fer-ho.73 En el cas de Lleida, hom sap que a la porta 
de Sant Joan es dictaven sentències arbitrals.74 Ens trobem davant d’un 
costum molt generalitzat que està documentat en molts altres llocs, com 
València, on el tribunal de l’Aigua se segueix reunint a la Porta dels 
Apòstols de la catedral.75

Val a dir que moltes de les places i carrers adjacents als mercadals, 
es dotaren en aquesta època de porxos, tal com es documenta ja a Llei-
da76, amb la finalitat d’allotjar-hi les taules de venda i les mesures, de la 
forma com encara es pot veure als porxos de la Seu d’Urgell, al costat 
de la plaça Nova.77

73. Vegeu Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera i Josep Goday i Casals, L’arquitectura romànica 
a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983 
(2a edició facsímil), vol. 3, p. 178.

74. Vegeu Josep Pleyan de Porta, Guía Cicerone..., p. 54; Josep Lladonosa, Història de Lleida..., vol. 
1, p. 311.

75. Es diu que des de temps immemorial es reuneix cada dijous el Tribunal de les Aigües, relíquia 
mil·lenària de la justícia dels hortolans valencians, davant d’aquesta portada; vegeu: Daniel Benito Goerlich, 
José Aledo, La España Gótica, vol. 4, Valencia y Murcia, Daniel Benito Goerlich (coord.), Ediciones Encuentro, 
Madrid, 1989, p. 275; Joaquín Bérchez, Arturo Zaragozá, Iglesia Catedral, Basílica Metropolitana de Santa María 
de Valencia, Generalitat Valenciana-Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València, 1995, p. 13.

76. La introducció dels porxos sembla que es documenta des del segle XII-XIII, assolint un major 
increment en els segles XIV-XV. Una dada força antiga ens la forneix la Dra. Carme Batlle sobre la Seu d’Urgell. 
la notícia que recull al seu estudi es refereix a la concessió, l’any 1212, per part del bisbe al consell de la ciutat, de 
traslladar el servei de mesura (bladeria) als porxos de les cases dels tres arrendataris de la bladeria, a la vila nova, 
on s’havia traslladat el mercat, lloc en el que encara es troba, igualment com el mercat; veure: Carme Batlle, La 
Seu d’Urgell medieval..., p. 29. A Lleida hi ha constància de porxos prop de la Paeria segurament ja al segle XIII, a 
la plaça dels Polls, que era davant el portal del Pont. Ens n’assabentem per una reforma de la plaça que s’empren 
l’any 1371, per demanda dels veïns i segons acord del consell que determina: “Entesa la suplicaçió....que aquell 
arch que es en la plaça, fos derrochat et que romangués tot per pati de la plaça...”. També consten porxos al Peu 
del Romeu que igualment els veïns demanaran que s’enderroquin, acordant el consell el 16 de Maig de 1351 
que “lo porxe de Sent Jaume del Romeu sie derrochat per fer plaça alí” ; cit. Francesc Carreras Candi, Idea del 
avenç..., p. 63. En el cas de Granollers el 1357 es documenten els primers porxos en una casa de la plaça major; 
veure: Jaume Dantí i Riu, “La vila de Granollers”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les masies), 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 114. Resulta interessant en aquest sentit una de les normes aplegada 
als Costums de Tortosa (1272), sobre el poder edificar a les torres i murs del clos murallat “cases, porxos, finestres, e 
metre iácenes, e sos cabirons, e sos archs”, el que ens corrobora el costum d’afegir porxos des de l’època indicada 
almenys. A Tarragona consta la col·locació de porxos a la plaça de les Cols l’any 1388, per llicència del consell, 
mercès a la intervenció dels cònsols. També consta la construcció d’un porxo a Cervera l’any 1401 per acord 
de la Paeria, al lloc dit de la Cebolleria “fer obrar lo portxe de que ere stat feyt en la Çebolleria” i en el 1402 
s’acorda “ques fes un portxe davant o endret la sala de la paheria, en lo qual stigués lo pès del Rey”; cit. Francesc 
Carreras Candi, Idea de l’avenç..., p. 30 i 64.

77. La plaça Nova correspon a l’actual carrer major en el que es celebra el mercat setmanal, com 
antigament, que va de la banda nord de la catedral al cor de la vila. Tot el carrer és porticat i eixamplat i delimita 
perfectament el nucli primitiu, que sorgí i cresqué al voltant de la catedral, dels nous nuclis que es desenvoluparen 
a partir del segle XIII. El costum de guardar en els porxos les mesures, que a la Seu d’Urgell es troben al costat 
nord, es documenta en altres indrets, com per exemple Toulouse. A Toulouse sabem que els pesos i mesures, que 
eren de coure, es guardaven sota un dels porxos de la plaça de Saint-Etienne; veure: Jacques Heers, La ville...,  
p. 164. Per la Seu d’Urgell vegeu la nota 76.
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L’estudi dels porxos de places i carrers constitueixen un dels testi-
monis arqueològics i artístics més rellevants de les nostres viles i ciutats, 
testimonis perennes de llur passat i vitalitat econòmica. La major difi-
cultat rau en poder precisar-ne la cronologia que tot més es remunta al 
s. XIV. Un dels problemes rau en les refeccions que han sofert al llarg 
dels segles, donat el seu ús continuat, cas de tantes viles catalanes, com 
Balaguer, Ponts o la Seu d’Urgell. Predominen els porxos d’arcada, amb 
arcs de mig punt generalment, com al Midi francès;78 els exemples d’arc 
apuntat són mes rars i pocs.79 També es troben exemples de porxos amb 
suports de fusta.80 Els pilars que els hi donen suport solen ser rectangulars 
o quadrats generalment.81

3. Segle XIV

Com apuntàvem, hom situa el segle XIV com el gran segle de 
l’urbanisme català i també el de la formació definitiva de la plaça com 
a centre econòmic i sovint també polític, ja que s’hi construïren en 
aquesta època les cases de consell en molts casos. No oblidem que no és 
fins avançat el segle XIV que es documenten les primeres construccions 
d’aquests edificis públics, si exceptuem la Paeria de Lleida que s’instal·là 
en un palau del segle XIII, pertanyent als Sanahuja, el qual l’adquirí al 
segle XIV per habilitar-lo com a casa del Consell82. En dit segle també es 

78. Vegeu: Pierre Lavedan i Jeanne Hugueney, L’urbanisme..., p. 93-94; Jacques Heers, La ville..., p. 
143 i 145. Remarca aquest autor com a Itàlia el mercat solia tenir lloc al llarg d’un carrer, i conclou que, mentre 
a França els porxos solen envoltar places, a Itàlia sovint se situen al llarg del carrer on es feia el mercat, veure 
també André Chédeville, Jacques Le Goff, Jacques Rossiaud, La ville en France..., p. 213.

79. En trobem per exemple a la plaça major de Vilareal (Castelló), del s. XIV, a Onda. Val a dir que al 
Maestrat són bastants els exemples de porxos apuntats, cas de Sant Mateu o Morella.

80. A Tàrrega se’n conserven, tot i que els exemples més antics, que daten del segle XIV, són d’arc de mig 
punt; vegeu: Josep Maria Segarra i Malla, Història de Tàrrega amb els seus costums i tradicions, Museu Comarcal de 
Tàrrega, Tàrrega, 1984, p. 84-85 i 281, làm. XI. Els porxos amb pilars de pedra i sovint de fusta, sostenint llindes 
també de fusta, són bastant comuns en el mon castellano-lleonès, cas de la plaça Major d’Aguilar de Campoo, 
on es fa el mercat encara i s’hi troba en un extrem l’església parroquial del segle XIII, i també, per exemple, a 
Medina del Campo; vegeu: Antonio Sánchez Del Barrio, “Fuentes gráficas para el estudio de la evolución 
urbanística de Medina del Campo”, El espacio urbano en la Europa medieval, Actas. Nájera, encuentros internacionales 
del medievo 2005, Beatriz Arízaga, Jesús Ángel Solórzano (eds.), Gobierno de la Rioja-Instituto de Estudios 
Riojanos, Logroño, 2006, p. 30-31.

81. Així apareixen a Lleida i Balaguer, o a Cervera.
82. Els consellers de Lleida, des d’almenys el 1340 posseïen una seu, tot i que l’actual edifici de la 

Paeria fou adquirit als Sanahuja l’any 1383 per adaptar-lo, de palau particular, a Casa de la Ciutat; vegeu Josep 
Lladonosa i Pujol, Història de Lleida..., vol. 2, p. 469-470. A Barcelona, el 1369 s’endegà la Casa de la Ciutat, 
o del Consell de Cent; veure: Agustí Duran i Sanpere, Barcelona..., vol. 1, p. 282-288. També al XIV es construí 
la Casa del Comú de Vic, com en el cas de Balaguer i Àger.
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feren places noves i sobretot s’engrandiren, es reformaren i ampliaren les 
existents. Tenim informació documental d’aquesta època de la reforma de 
carrers i dels seus empedrats, igualment com de les places.83 El exemples 
més eloqüents els trobem a Cervera i Lleida, tot i que aquestes reformes 
i les tasques d’empedrat es documenten al segle XV.

Per exemple, a aquest segle pertany la plaça del Mercadal de Ba-
laguer84 que, tot i que no ens consta documentalment, es projectà i es 
construí. Segurament en un espai on ja s’hi havia traslladat el Mercadal, 
un cop havia sorgit el barri de Vilanova, desenvolupat al nord de la plaça, 
mirant a ponent i, a més a més, s’hi havia establert el call jueu el 1333, 
entorn als carrers del Miracle i Sant Josep, o antic de teixidors. Després 
d’aquesta data creiem que no es deuria tardar massa en construir-la. La 
preocupació urbanística sembla que era prioritària, doncs el 1346 fou 
concedit el privilegi al comú de Balaguer de poder nomenar dos obrers 
veedors que tinguessin cura de les vies públiques, pedrissos, clavegueres, 
finestres, canaleres, teules, coberts o eixidors.85 A més, abans del 1393 
ja s’hi havia construït la Paeria, doncs en aquest mateix any es produí 
el trasllat d’aquesta a l’angle nord-oest de la mateixa plaça, al costat de 
l’antic hospital de Sant Joan, on es troba actualment l’Ajuntament.

A Balaguer es poden assenyalar dues fases pel creixement urbanístic. 
Una corresponent al segle XIII en què es creix pel barri de Sant Sal-
vador fins als límits de l’actual plaça del Mercadal, havent-hi dos espais 
de mercat, un a la mateixa plaça de Sant Salvador, al costat de l’església 
parroquial, on sabem que s’hi guardava la mesura per les teles de lli, 
estopa i cànem, i l’altra a la plaça del Pou i carrer major. En la segona 
fase, ja al segle XIV, és quan es projectà la gran plaça del Mercadal, quasi 
quadrada, d’uns 100 m de costat, que per les bandes est i nord sembla 
que s’adaptà a les construccions existents, mentre que els costat sud i 
occidental foren urbanitzats de bell nou, en el moment de construir-la. 
La plaça es planejà amb els accessos als angles menant als diferents portals 
de la ciutat a través de carrers ben marcats. Sembla que es dotà tota la 
plaça de porxos pensats per instal·lar-hi el reng del mercat setmanal dels 
dissabtes, que fou incrementat amb un nou mercat els dimecres, conce-
dit l’any 1387 pel comte Pere. No podem certificar quan es planificà la 
plaça i si des d’un bon començament es projectà amb porxos en totes 

83. Vegeu: Francesc Carreras Candi, Idea del avenç..., p. 61-62.
84.  Vegeu la nota 4.
85. El privilegi el concedí el comte Jaume; vegeu: Josep Maria Pou, Història de la ciutat de Balaguer, 

Manresa, Impremta i Enquadernació de Sant Josep, 1913, p. 133; Pere Sanahuja, Història..., p. 290.
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les cares, o solament se n’elevaren en algunes, ja que no es conserven 
els originals. En tot cas, els més antics actuals corresponen al costat me-
ridional, perllongant-se pel carrer d’Avall que era el que servia d’accés 
a la plaça, venint del pont vell i penetrant pel portal de Sant Miquel.

Val a dir que és l’únic exemple que posseïm de plaça projectada 
prèviament, juntament amb la d’Olot,86 on en el 1427 un terratrèmol va 
destruir la població pel que es prengué la decisió de construir-ne una 
altra de nova al costat, en terreny de l’Almoina, tal com ja hem comen-
tat. El nou nucli fou planificat prèviament, aplicant una trama regular i 
ortogonal, presidit per una gran plaça al centre, perfectament integrada, 
que es porticà. La parcel·lació del terreny fou encomanada al teixidor Pere 
Arbocet que fou nomenat obrer del consell. Els solars varen ser cedits en 
emfiteusi als particulars —uns 80— pels procuradors de l’Almoina amb 
el compromís de construir-hi les cases en un termini de tres anys. La 
plaça, actual Plaça Major, de planta rectangular, té, com a Balaguer, els 
accessos pels angles i per dos carrers que hi condueixen des dels carrers 
d’Amunt i d’Avall.87 Al mig s’hi va instal·lar el mercat i des del 1430 
s’hi establiren els punts de venda fixes, coneguts per 6 contractes en els 
que s’estipula que s’havien d’envoltar d’envans de 6 pams de costat per 
12 d’alt, cobrir-se amb teula i tenir taulers.

Unes places, com hom pot veure, que clarament es poden com-
parar amb les bastides aquitanes dels segles XIII-XIV, o les Terre Nuove 
florentines del segle XIV.88 Com en elles els accessos principals es troben 
als angles, a la manera dels cornières. En el cas de Balaguer els accessos 
es troben en els angles sud-est i sud-oest i també al nord-est. Accessos 
als que cal afegir-hi, al mig de les cares est i nord, dos carrers més se-
cundaris que hi desemboquen, el carrer major, des de la plaça del Pou, 
i un sota arcada en la cara nord. També hi ha exemples francesos de 
creuament de carrers de els distintes cares al centre de la plaça, als que 

86. Vegeu les notes 5 i 39. A aquest exemple d’Olot pot afegir-s’hi el de la plaça Major de Barbastre, 
construïda en ple segle XV, quan fou trasllat el mercat, per manca d’espai, de la plaça de la Candelaria, dins el 
nucli antic, al nou barri que es creà fora muralles, on hi hagué els ravals de la ciutat islàmica. L’interessant és 
que es planificà la nova plaça, conjuntament amb el nou barri, de planta rectangular, amb porxos al seu voltant 
i un seguit de cases afilerades amb les corresponents façanes que els protocols han permès reconstruir, essent-
hi traslladat, com veurem en el cas de Lleida l’almodí, doncs fins aleshores estigué a la plaça de la Candelaria; 
vegeu: Maria Teresa Sauco Álvarez, “La plaza del mercado de Babastro a finales del siglo XV. Una hipótesis de 
reconstrucción”, Aragón en la Edad Media, 19 (Saragossa, 2006), p. 501-510.

87. També Balaguer té el carrer d’Avall, que és pel què s’ingressava a la plaça, venint del pont Vell i el 
portal de Sant Miquel.

88. Vegeu les notes 42, 78 i 79.
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es refereix Leguay a l’abordar el simbolisme que implica la planificació 
d’una plaça quadrada.89

A Barcelona, en el segle XIV, sabem que es reformaren la plaça 
del Blat (1357) i la Plaça Nova (1355) i es creà la plaça de Sant Jaume, 
per la que el Consell de Cent, va pagar un pòrtic de pedra l’any 1388, 
per instal·lar-lo davant la façana de l’església de Sant Jaume, tot coin-
cidint amb el moment en què el centre de la ciutat es traslladà a dita 
plaça, estant en construcció la Casa de la Ciutat, des del 1369.90 També 
es creà en aquesta època la plaça del Born, que esdevindrà la plaça dels 
torneigs.91 En el 1397 hi documentem el torneig que s’hi celebrà amb 
motiu de l’arribada del rei Martí l’Humà a la ciutat, i el 1400 el celebrat 
per l’arribada de la reina Maria.92 Al Born s’hi bornejava i també era 
lloc de reunió. Per exemple, sabem que s’hi reunia amb el seus amics, al 
migdia, Bernat Metge per parlar i fer broma, cosa que uns anys després 
criticarà el canonge Bernat Malla.93 La plaça fou ampliada entorn al 1424, 
en què documentem que es vol “exemplar e embellir”, doncs els usos 
diversos en feien necessari el seu agençament.94 Al segle XV sabem que 
fou lloc de desfilades arran d’entrades reials i que va acollir seqüències 
de les cerimònies dels rituals funeraris, com el de “córrer les armes”. A 
més fou lloc de sermonejar; hi predicaren il·lustres predicadors com Sant 
Vicenç Ferrer o Mateu d’Agrigent que l’any 1429 va arribar a aplegar 

89. Vegeu la  nota 42.
90. Recordem que hi fou construïda la Casa de la Ciutat en el segle XIV precisament; veure Manuel 

Guàrdia, “La ciutat de Barcelona”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus a les masies), Barcelona, 
Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 54; Agustí Duran i Sanpere, La Casa de la Ciudad de Barcelona, Librería Francisco 
Puig, Barcelona, 1927; Agustí Duran i Sanpere, Barcelona i la seva història, Barcelona, Editorial Curial, 1975, vol. 
1, p. 140, 421-422, 441-442, 464-465 i 280-282.

91. Vegeu: Agustí Duran i Sanpere, Barcelona..., vol. 1, p. 422 i 449-450. El nom de la plaça deriva de 
bornejar, per ser la plaça on es celebraven els tornejos. A Lleida veurem que eren celebrats a la Plaça de Sant Joan, 
ja en el 1350, segons llegim en una acta municipal, emprant aquesta mateixa denominació: “Veneris IIII Kalendas 
Aprilis 1350. Ítem entesa la vinguda del senyor Rey y de la senyora Regina, Acordaren quels pahers hagen XV 
bornadós o mes e que aquells facen apareyllar per bornar”: cit. Josep Pleyan De Porta, Guía cicerone..., p. 54.

92. Anna Maria Adroer, El palau reial major de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1979, 
p. 101.

93. Jordi Rubió i Balaguer, Vida española en época gótica..., p. 52-53.
94. Francesca Español, El gòtic català..., p. 269. Cal dir que ja era una plaça espaiosa aleshores, doncs 

quan el Rei Martí l’Humà proposà als consellers de la ciutat reformar i engrandir la plaça del Rei, demanà que 
fos semblant en longitud a la del Born, tot i que això suposava l’enderroc de cases, per tal de poder celebrar-hi 
torneigs i tota mena de festes. No oblidem que, juntament amb les places del Gra i la Plaça Nova, la plaça del 
Rei era emprada per fer-hi mercats i que per Any Nou els vidriers hi celebraven la seva fira gran; veure Anna 
Maria Adroer, El palau reial..., p. 102-103; Agustí Duran i Sanpere, Barcelona..., vol. 1, p. 449.
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unes 3000 persones95. També fou lloc de festa96 i de discursos polítics. Hi 
ha constància d’una estrada que Pere el Cerimoniós manà aixecar en la 
veïna plaça de Santa Maria del Mar per arengar al poble.97

Aquesta importància i augment de les funcions cíviques de la plaça, 
va comportar l’augment també de l’interès per espais més amplis i més 
dignes, més enllà dels usos econòmics, que malgrat no es valoressin ple-
nament des d’un punt de vista estètic, sí que es mostra, a través de la 
documentació, un interès major de les viles i ciutats per posseir bones 
places i carrers, dotats de mes pulcritud.98

A Barcelona, per exemple, tenim valuosa informació sobre el projecte 
de la plaça del Rei que impulsà el rei Martí l’Humà l’any 1403 i que 
justificava tot afirmant que:

sen seguiran grans utilitats als singulars de la dita ciutat e assenyaladament 
als mercaders e menestrals qui per la presencia del dit senyor e de la 
senyora reyna e daltres assenyalades persones dels quals l’estament reyal 
es acompanyat, poran vendre draps d’aur, de seda e de lana, pells, vexella 
d’argent, frens, selles e altres moltes coses necessàries al honrament d’aquelles.

 El rei demanava ajut als consellers mirant de convèncer-los que el 
seu engrandiment embelliria la ciutat i serviria alhora per treure soroll 
i tràfec de l’entorn del palau així com la brutícia. Tocant a les parets 
del palau reial major hi havia aleshores adossades botigues particulars i 
la plaça que el presidia era molt reduïda.99 La resposta del consell a la 
petició del rei fou afirmativa, llegim: 

Lo consell de Cent perque sabia que lo rey hauria gran plaher 
que la plassa del seu palau major fos examplada, per ço deliberà que a 
despeses de la ciutat fossen comprades certas casas de les Cols, emperò 
que los concellers fassan primer estimar les propietats y los alous” axis 

95. Agustí Duran i Sanpere, Barcelona..., vol. 1, p. 449.
96. S’hi organitzaven valls, hi actuava la joglaria i era també un lloc per la representació de farses i 

àdhuc els misteris de Nadal; veure Jordi Rubió i Balaguer, Vida española en época gótica..., p. 31-33; Francesca 
Español, El gòtic català..., p. 268-269.

97. Vegeu: Josep Puig i Cadafalch, “Les villes”, L’architecture gothique civile en Catalogne, Éditions de la 
Fondation Cambó et Henri Laurens, París, 1935, p. 134.

98.  Vegeu: Francesca Español, El gòtic català..., p. 269. Per Lleida, en relació a les reformes que veurem 
que es portaran a terme a la plaça de Sant Joan, on els paers assenyalen la necessitat de tenir dins la ciutat una 
“plaça bella”, vegeu també: Elies Serra Ràfols, “Urbanisme a les ciutats...”, p. 168-169. 

99.  Vegeu: Anna Maria Adroer, El palau reial..., p. 101-112.
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que a línea tirada anàs a la plassa per la part hont se ven la farina tro 
a la plassa.100

 L’obra s’inicià tot seguit, després de tassades les despeses. En el 
1405 documentem, per exemple, l’expropiació i enderroc d’una torre de 
defensa sobre la volta del carrer de la Freneria, justificant-ho en què era 
per embellir l’espai de la plaça. El projecte al 1407 era encara vigent 
però s’havia aturat i mort el rei sembla que restà oblidat per cert temps. 
L’important és que s’eliminaren cases i carrers per crear places més grans 
a l’entorn del palau reial, així davant de la porta de la catedral, es bastí 
la plaça de Sant Iu i davant de l’entrada del saló del Tinell s’amplià la 
plaça del Rei.101

4. Les places de Lleida, Cervera i Àger

Ens resta referir-nos seguidament a Lleida, Cervera i Àger, com 
exemples de places ampliades que es dotaren d’una certa regularitat. En 
el cas de Lleida tenim algunes notícies en el segle XIV referides a nor-
mes urbanístiques a la bona conservació de places i carrers, i àdhuc de 
llur il·luminació,102 tot i que les grans obres es faran al segle XV, que és 
quan es planteja la necessitat per part dels consellers de fer una plaça més 
gran pel mercat (1440). Un desig i una proposta que serà exposada a la 
reina Maria que emetrà des de Tortosa, l’any 1442, el privilegi facultant 
als paers per construir-la, donant compliment així al seu desig que fos:

una singular e notable plaça en lo loch pus patent e pus honorós de la 
dita ciutat, per decoració, e ennobliment de aquella.....attès que en nengun 
altre loch de la ciutat pus honrós é mes patent e vistós non solament als 

100. 7 novembre de 1403, recollit a AHCB, Rúbrica de Bruniquer, vol. 3, f. 233 i 235, cit. Francesc 
Carreras Candi, “Lo Palau Reyal y la obra de la Séu, regnant Martí I”, Homenatge a la memòria del rei Martí l’Humà 
(Vè Centenari de la seva mort), Centre Excursionista de Catalunya-Tipografia l’Avenç, Barcelona, 1910, p. 140.

101. Vegeu la nota 99.
102. Les dues notícies més interessants ja fa anys les publicà Francesc Carreras Candi i pertanyen a 

acords del consell de la Paeria del 1340. En el primer llegim: “4 Idus juliol... que quescú fos tengut dadobar 
taules et carreres dins la ciutats, et de levar totes coses que fesen nosa en les carreres, pus que per lo mustaçaff 
los fos manat. Acordaren que sie feyt stabliment, que tot hom e tota fembra a qui sirà feyr manament per lo 
mustaçaf qui adob o façe adobar la taula ho carrera que siran dins lenfront de son alberch....”. Altres dos acords 
en la mateixa línia ja els hem esmentat més amunt, el que porta data del 16 de maig de 1351 i es refereix a 
l’enderroc del porxo del Peu del Romeu per fer una plaça i el que porta data d’1 de septembre de 1371 i es 
refereix també a l’enderroc d’un porxo, ara a la plaça dels Polls. Quant al segon acord del 1340 deixa constància 
del primer enllumenat públic de la ciutat de Lleida; llegim en ell: “6 Idus Agost.... sie feyta crida que tot hom 
pos lantees a les finestres de cascun alberch, en les carreres generals et que cremen de nit, per tal que les guaytes 
veyen mylls hon anar et que puguen conexer les gents qui trobaran...”; cit. Francesc Carreras Candi, Idea del 
avenç..., p. 62-63 i 54-55.
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habitants en la present ciutat, mas encaran a totes gents passants e anants de 
Roma a Sent Jacme103 no és pus dispost que de la plaça appellada dels Polls 
fins a la sgleyia de Sant Johan, o almenys fins al carreró appellat d’en Jacme 
Navarra, difunt, ciutadà, los quals carrers segons manifestament se mostren son 
ara confusos, scurs, sutzeus e bruts de moltes legeses. Per tant, delliberaren e 
ordenaren que les archades damunt hi davall e les coses qui hi són edifficades 
de sobre aquelles de la dita plaça fins al carrer del dit Jacme Navarra tro 
sus en les parets rases de dret dels portals en amunt sien totalment levades, 
aplanades hi enderrocades a fi que romanga plaça plana e comuna a empriu 
e servey de tota la comunitat e strangers...104

Vint anys abans (1420) els paers de Cervera havien previst quelcom 
semblant; engrandir la plaça amb els seus porxos, tot indicant “bell porxe 
e plaça que sie feit”.105 

El Sr. Lladonosa, com ja hem vist, descriu les places i carrers que 
conformaven la zona de mercat de Lledia que calgué soterrar per en-
grandir la plaça de Sant Joan; a saber l’antiga plaça de Sant Joan, que 
era molt petita i segurament irregular, la plaça dels Polls, immediata a 
l’arc del pont, la plaça de les Cols i els carrers de Draperia, Corretgeria 
i Herbaceria o Carrera Mitjana fins al Cantó d’En Palau, adjacent a la 
plaça de Sant Joan. L’espai de la plaça dels Polls limitava aleshores amb 
l’extrem dels pòrtics actuals,106 l’arc del pont i el carrer del General. A 
la plaça s’hi entrava, venint del pont, per la Porta d’Alcantara o Arc del 
Pont, al costat del qual es trobaven els porxos que encara persisteixen, 
amb les taules per vendre. A la plaça dels Polls s’hi venia aviram i el seu 
espai es coneixia també com Cap de Corretgeria. També desembocaven 
a la plaça els carrers de Draperia i Herbaceria. A la Carrera Mitjana 
hi havia l’escorxador, venint el seu nom de trobar-se al mig, entre els 
carrers de Corretgeria, o carrer d’Avall, i el carrer dit de Dalt. El carrer 

103. Resulta interessant aquesta referència expressa dels peregrins, dels que des de Roma es dirigien a 
Compostel·la, passant per Lleida, pel què havien de creuar precisament la plaça de Sant Joan i el Carrer Major;  
veure: Francesc Fité, “Senderes i hospitals del Camí de Sant Jaume a Catalunya”, Congrés Internacional: el Camí 
de Sant Jaume a Catalunya. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007, p. 333-350, especialment 
p. 342-350. 

104. AML, Fons Municipal, perg. 199, cit. Elena González, Joan J. Busqueta (coords.), Pergamins. Catàleg 
de l’Arxiu Municipal de Lleida, La Paeria, Lleida, 1998, p. 30-31 i 184 (doc. 380); AML, Llibre Vert de la ciutat de 
Leyda (1691), reg. 370, p. 426-428, cit. Rafael Gras de Esteva, Catálogo de los privilegios y documentos originales que 
se conservan en el archivo reservado de la ciudad de Lérida, Librería y Encuadernaciones de José Pla, Lleida, 1897, p. 31.

105. Vegeu Francesca Español, El gòtic català..., p. 269. Per la història de la Plaça Major, veure: Agustí 
Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, Paeria de Cervera-Regidoria de Cultura, Cervera, 1991, p. 311-314. 

106. Vegeu sobre aquests porxos Josep Lladonosa, Els carrers i places de Lleida a través de la història, 
Universitat de Lleida-Ajuntament de Lleida, Lleida, 2007, p. 456-466.
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de Corretgeria anava de la plaça dels Polls a la plaça de Sant Joan; era 
estret i molt porticat, per poder mercadejar. També se’l coneixia com a 
carrer de la plaça de Sant Joan.

El carrer de Draperia era perpendicular al carrer d’Herbaceria i 
desembocava a la placeta de les Cols, que era davant de l’actual banc 
Vitalici i es trobava darrera mateix de les primeres cases de Corretgeria, 
veïnes de la plaça de Sant Joan. Una o dues cases separaven ambdues 
places. De fet era com una part irregular de la plaça de Sant Joan. 

Un cop restà abandonat el Mercadal,107 prop l’actual estació de 
Renfe, feu falta una plaça amb més capacitat pel mercat dins el murat 
urbà de la ciutat, pel què s’elegí com a lloc més indicat la plaça de Sant 
Joan, zona del mercat setmanal, prenent la decisió esmentada d’ampliar-la. 
Quan en el 1371 s’amplià la plaça dels Polls, de fet ja es veié aquesta 
necessitat de fer més espai, enderrocant cases entre els carrers de Draperia 
i Corretgeria. Lladonosa situa aquest projecte urbanístic com un dels més 
grans que es portaren a terme a la ciutat de Lleida en època medieval.108

El 17 d’octubre de 1440 el consell de la Paeria ja havia ordenat 
“que les taules desus les arcades de la ciutat sien levades” i que fos 
anivellada la plaça dels Polls fins a l’església de Sant Joan109 i el 26 de 
novembre del mateix any es prengué l’acord d’embellir els voltants del 
temple de Sant Joan. Dos anys més tard, el 28 de maig de 1442, quan 
el projecte de la nova plaça ja estava en marxa, després que s’aconseguís 
l’autorització per privilegi reial, varen comparèixer davant el consell dels 
prohoms de la ciutat en Joan Cabestany i Ramon Baró, estudiants, de-
manant a la Paeria que:

els carrers sien empedrats ... fort serie bona cosa que les carreres públiques 
e plaça de la present ciutat que son derruïts e mal empedrats fossen ben 

107. Segons el Sr. Lladonosa, fou lloc de mercat i fira d’animals, pel fet d’estar fora muralles, de la 
mateixa forma com ho registrem en altres viles i ciutats, cas d’Alzira, al país valencià, on documentem el mercat 
de bestiar el 1320, fora muralles i a la ribera del Xúquer; veure Ivan Martínez Araque, “El mercado de la carne 
en el país valenciano, bestias, monopolios y carniceros en Alzina y la Ribera del Xúquer durante la Baja Edad 
Media”, Medievalismo, 19 (Murcia, 2009), p. 422.

108. Vegeu la nota 62; Josep Lladonosa Pujol, Las calles y plazas..., p. 186-209; Jordi Bolòs, Dins les 
muralles..., p. 153-160.

109. Vegeu: Elies Serra Ràfols, “Urbanisme...”, p. 170. En un acord anterior, emperò del mateix any, 
del 18 de Març —el que transcrivim més amunt, és de després de Corpus— llegim: “Quant fonch delliberat fer 
la plaça de Sant Johan. Mes anat acorde lo present Conseyl general que una bella plaça en la present Ciutat sie 
feta de la illeta de la Çabateria major...” (AML, Llibre d’Actes del Consell General, 1439-1440, f. 43).
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empedrats e adobats en guisa que la gent prenguessen plaher anar per 
aquelles e aço seria honor de la ciutat.110 

Hom veu el mal estat del pis de les vies i la necessitat de repara-
cions que els propis ciutadans reivindiquen.

Cal dir que el bisbe Garcia Aznárez va estar el gran impulsor de la 
reforma de la plaça, ja que fou ell qui logrà el privilegi reial de Maria 
d’Aragó. La petició dels paers s’havia enviat a la reina i a l’efecte es creà 
un junta de paers i prohoms per encarregar-se de fer executar el projecte, 
el qual comportà la desaparició dels pòrtics existents “tro sus en les parets 
rases de dret dels portals en amunt sien totalment levades e aplanades 
e enderrocades a fi que romangue plassa plana e comuna a empriu e 
servey de tota la comunitat e extrangers”.111 De les cases, l’únic que es 
va permetre mantenir, el que sobresortissin les barbacanes o eixides de 
la teulada un màxim de 6 pams. Val a dir, que en el 1444 les obres de 
reforma estaven molt avançades. Des d’aleshores plaça es convertí en el 
centre de la ciutat, en “el lloc pus bell e honrós de la ciutat”.112

No cal dir que un dels objectius de l’ampliació, potser el princi-
pal, fou el de tenir un major espai pel mercat. Cal recordar que l’any 
1434 la Paeria havia promulgat unes Ordinacions per l’ordenament dels 
llocs de venda de verdures, fruites i altres mercaderies, les quals foren 
modificades l’any 1469, ja ampliada la plaça, per adaptar-les al nou espai, 
justificant-les “per lo desordre que de present se comet en la plaça major 
de la present ciutat axí en fruytes, ortalisses, gallines e altres coses que´s 
porten a vendre a la dita ciutat”. Es va disposar en les noves ordina-
cions, que els venedors de cabrits, porcells, gallines, capons, ànecs, oques, 
“o qualsevol altra volateria”, es situessin al costat que dóna al Segre. Els 
encants i parades d’altres mercaderies en l’altre costat —sota el carrer del 
Guitarré—; els venedors de fruita, davant de l’església i els venedors de 

110. Pel que acorda el consell que “attes e considerat que los dits carrers publichs ... son assats derrohits 
e tots jorns se dirruexen per raho de les aigües pluvials, que ab la gracia de Deu aquells sien adobats hi en 
pedrats...”; també “A la supplicacio donada per part dels homens de les voltes appellades den Vallebrera dellibera 
lo present consell que als dits homens sia feta suvencio per a obs de la obra nova de les dites voltes...” i així mateix 
acorda el dit consell “Que les perxes damunt e daval de la plaça dels Polls dins el cantó de la casa de l’honorable 
en Bertran Navarra, serie bo que s’enderrocassen, affi que agues en la present Ciutat alguna bella plaça” (AML, 
Llibre d’Actes del Consell General, 1441-1442, f. 48 i 53v, cit. Elies Serra Ràfols, “Urbanisme...”, p. 170). Més 
amunt ens referíem ja als porxos o “perxes” que s’esmenten novament aquí i dels quals s’han conservat els actuals 
de la plaça de la Paeria, malgrat amb reformes.

111. Vegeu la nota 104.
112. Josep Lladonosa Pujol, Las plazas y calles..., p. 217-220; Josep Lladonosa Pujol, Història de 

Lleida..., vol. 2, p. 665-6; Jordi Bolòs, Dins les muralles..., p. 155-156.
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vidre i terrissa, al lloc oposat. Se sap, també, que la plaça va substituir la 
de l’Almudí Vell, on antigament hi tenia lloc el mercat del blat i grans.113

La plaça, així doncs, s’amplià i s’empedrà per a què servís per 
aquests usos i també perquè es convertís en un lloc de celebracions i 
grans actes ciutadans. Pleyan de Porta, a la seva Guia Cicerone es refereix 
als torneigs que s’hi celebraven, com hem ja esmentat en parlar de la 
plaça del Born.114 També s’hi organitzaven danses durant les grans festes, 
com Nadal, Pasqua o Pentecosta i l’Estudi General hi feia una festa de 
fi de curs, per la que la Paeria satisfeia el cost dels joglars. En aquest 
sentit tenim constància de quan es contractà, per exemple, al cornamus-
ser Ramon Martí com a joglar de la ciutat l’any 1357.115 Era aleshores 
l’instrument popular més comú per a festes i danses populars.116

A Lleida, hi havia, altres places, algunes ja citades, de molta menys 
entitat, sobre les quals existeixen les dades que aporta el Sr. Lladonosa, 
entre elles l’esmentada de l’Almudí Vell i el Pes del Rei, on es mesura-
ven els cereals abans de tralladar-se a la plaça de Sant Joan, prop de la 

113. Josep Lladonosa, Las plazas y calles..., p. 225-226. Aquesta plaça estava situada on actualment 
s’erigeix la catedral nova, i on ja al segle XV s’hi construí l’hospital de Santa Maria. Prop de la plaça de Sant 
Joan, hi situa el Sr. Lladonosa també la porta Ferrissa que cloïa la denominada Costa de Sant Joan, molt propera, 
on sembla que hi havia un barri d’artesans que desembocava a dita plaça. És interessant remarcar que el nom de 
Porta Ferrissa li ve, al dir de Carreras Candi, del costum en viles i ciutats de penjar-hi les mides longitudinals 
oficials, que eren de ferro, d’on deriva el nom. En el nostre cas, en un portal molt proper al mercadal; veure Josep 
Lladonosa Pujol, Els carrers i places..., p. 17; Francesc Carreras Candi, Idea del avenç..., p. 30. 

114.  Vegeu la nota 91. També el Sr. Lladonosa s’hi refereix. Esmenta, per exemple, el torneig que es 
celebrà a la plaça el 1458 amb motiu de la vinguda del rei Joan II. En aquesta època, fa esment també de les 
curses de braus que s’hi començaven a celebrar, per exemple una celebrada l’any 1475 per la qual el rector de 
l’Estudi General de Lleida, mossèn Miracle, va presentar-se amb un grup d’estudiants davant dels prohoms de 
la ciutat per demanar-ne la llicencia, s’assenyala per “correr bous” a la plaça de Sant Joan, comprometent-se a 
fer-se càrrec del preu dels braus i a posar barreres al “reng”, és adir, al lloc on es col·locaven les parades de venda 
els dies de mercat; veure Josep Lladonosa, Els carrers i places..., p. 226-227.

115. Dóna la notícia Josep Lladonosa, Història de Lleida..., vol. 2, p. 512, referència a: Jaime Villanueva, 
Viaje literario a las iglesias de España, 16, Viage a Lérida, Impr. Real Academia de la Historia, Madrid, 1851, p. 
247, apèndix 11.

116. De notícies sobre aquest instrument i també sobre joglars en trobem a través dels llibres de 
Clavaria, ja que solien ser els Comuns de les viles i ciutats els qui corrien amb la despesa de contractar-los en 
les gran festivitats. En el cas de la vila d’Àger, per exemple, apareixen registrades dites despeses al volum de l’any 
1405-1410. Una corresponent al 10 d’agost, festivitat de Sant Llorenç, diada de la fira, en que la Paeria va corre 
amb la despesa del dinar dels joglars contractats, que foren dos de les Avellanes, a més de G. Faydela, Barthomeu 
Çabater i Anotni Carrasco “los quals sonaren per la dita fira”. L’altra notícia correspon a la festivitat del Corpus, 
el 26 de maig, en què es registra el pagament de cinc sous que foren donats a Ramon Sauret de Millà, a Anthoni 
de Meiyà, a G. Faydella i a Bathomeu Çabater “los quals an sonats axí com a jutglàs...”. Tot i no constar els 
instruments que feien sonar, un de ben segur era la cornamusa, sobre la que ens apareixen vàries referències i 
àdhuc la compra d’una per part de la Paeria l’any 1410 pel preu de 8 sous i 6 diners “una cornamusa del pastor 
den Johan Andreu per ço com de les honrades festes de Nadal no avie qui sonar....”; vegeu: Francesc Fité, Reculls 
d’història de la Vall d’Àger..., p. 567 i 573.
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catedral actual; la del Pes de la Llana, en la bifurcació dels carrers Bru-
neteria i Aluderia —Carrers actuals del Carme i Magdalena; La plaça del 
Pes de l’Oli —Carnisseria de Magdalena; la plaça de la Cadena117 —al 
cap del carrer del Peu del Romeu, actual carrer de Cavallers; la plaça 
de l’Assaoneria —o de la Sal; la plaça de la Paeria; la plaça d’en Carbó; 
la plaça dels Gramàtics i la plaça de la Çuda.118

Es reformà la plaça de Sant Joan i tot seguit el carrer major, sobretot 
el reng de cases vora Segre que amb els porxos, cantonades, entrades i 
sortides eren un obstacle pels vianants. Fou important novament l’acció 
del bisbe Garcia Aznárez per aquesta segona reforma; llegim del consell:

A la vostra senyoria significam com attés que per los enderrochs dels por-
xos de la plaça, se’s mostrada gran bellesa, plaher e decoració en aquesta 
ciutat, dels quals enderrochs, vos Senyor, per vostra gran benignitat sots 
stat causa. E hauríem senyor, gran e singular plaher, que les eixides dels 
alberchs e viletes del carrer major axi mateix se remoguessen attés que 
stant fort leig e los demés en perill de caure, per lo qual removiment se 
seguirie axi mateix gran utilitat e bellesa als alberchs afrontats en lo dit 
carrer e decorament de la Ciutat. 

El consell li demanà al bisbe aconseguir de la reina un reconeixe-
ment semblant al de la plaça que no ens consta.119 Encara en el 1453 
es feien obres de millora dels carrers de Lleida, per exemple s’acordava 
empedrar els carrers des del Peu del Romeu fins la Plaça de la Cadena; 
unes reformes, aquestes, que feren més transitable la ciutat pel transport 
de carro.120

La vila de Cervera va començar-se a bastir al redós d’un castell i 
s’estengué pel Coll de les Savines. Es va convertir així molt aviat en un 
important centre econòmic a partir del s. XIII i en centre de vegueria 
i vila reial, amb més de 1200 focs a mitjans s. XIV. Des del 1136 hi ha 
constància d’un mercat i des del 1301 existeixen privilegis concedits a la 
vila, entre ells el de la Fira. Activitats com l’agricultura i la manufactura 

117. El nom sembla que li ve d’un costum, per seguretat, de tancar carrers i places amb cadenes, que en 
el cas de Lleida es documenta ja l’any 1305 en què ens surt documentada la “Plaça de la Cadena del Romeu”, 
i en el 1349 “Plaça de la Cadena”; vegeu: Francesc Carreras Candi, Idea del avenç..., p. 55.

118 . La plaça de la Çuda la descriu Lladonosa emporxada, amb pedrissos i taules per la venda d’articles 
alimentaris i envoltada per diversos edificis; vegeu: Josep Lladonosa, La Suda, parròquia de la Seu de Lleida, Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1973, p. 23; per la resta de places veure Jordi Bolòs, Dins les muralles..., p. 28-29.

119. Vegeu: Josep Lladonosa, Història de Lleida..., vol. 2, p. 666-667.
120. Elies Serra Ràfols, “Urbanisme...”, p. 171-172.
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tèxtil, sens dubte afavoriren el comerç i en el 1202 li fou confirmat el 
règim de paeria.121 

El seu creixement urbà vingué determinat per la topografia. La vila 
va expandir-se, a partir del XII, cap al nord seguint la direcció del traçat 
de l’actual carrer major, alhora que sorgien tres ravals que es converti-
ren en barris. En aquest sentit, un privilegi de 1331 dividia la vila en 
quatre barris o quarters; el principal, el de la plaça, que concentrava els 
elements simbòlics més importants: la Paeria, la parròquia de Sta. Maria 
i el mercat. Era l’indret de més prestigi, social i econòmic. Un altre dels 
quarters era el de Capcorral que primer acollia solament el sector primari 
i posteriorment es diversificà, arribant a posseir espais significatius com 
la plaça de les Bèsties, la plaça de l’Om i els Calls, així com l’hospital 
de Castelltort i el bordell.122

 El més singular de Cervera, sens dubte, és la Plaça Major o antic 
mercadal i, tot i que sembla planejada d’un sol cop, amb pòrtics per totes 
bandes menys la de l’Ajuntament,123 sabem actualment que fou resultat 
d’un llarg procés de reformes. En el 1400 documentem les primeres, 
quan es dotà d’un empedrat. Llegim en l’acord del consell: 

E com la plaça del Mercadal de Santa Maria stigue fort mal, en faze 
mal passar en temps de pluya, e ir alcuns singulars de la vila hi hayen 
pres dan e ni speren a penre daltres, e per ço lo conseyll volch e acorda 
que la dita plaça sie empeyrada e adobada per los vehins que hi stan, 
axi com los altres carrers de la vila, e que aço fazen fer los pahers ab lo 
batlle ensemps, com almils puxen, cum stigue a periyll”. També s’acordà 
el mateix any “adobar e empeyrar la plaza del Olm ...que la vila faze 
empeyrar la plaza del Olm, zo es, aytant com de la plaza que es comuna, 
quan es als costats, aytant com son los antuxants. E axi metex que sie feta 
boca bona a dit pou e bella que paregue que sie obra de vila e que sie 
empeyrat tro en dret lo cayll.124 

En el 1402 consta, així mateix, el manament de reparar el carrer 
de Barcelona i altres carrers de la vila en mal estat:

121. Vegeu la nota 10.
122. Cap a finals del segle XV, cal fer esment d’una altra plaça, la placeta de Lluís Sanpere, també 

coneguda com a plaça de Santa Anna, per la imatge que presidí el portal principal de la vila, on aquesta sorgí, 
essent el primer esment del 1368, arran de la refecció de les muralles; vegeu: Agustí Duran i Sanpere Llibre de 
Cervera..., p. 323-327.

123. L’edifici de l’Ajuntament nou s’aixecà en època moderna i prescindí dels porxos, que s’eliminaren.
124. ACS, Fons municipal, Cervera, Clavariat 1395, f. 83; Llibre del consell, acta del 5 de febrer de 

1400, cit. Francesc Carreras Candi, Idea del avenç..., p. 61.
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stan fort desastrugament, en tant que les besties que tiren als molins des-
sús dits van a gran perill. Per ço acordà que lo dit carrer e altres que 
adobar façen sien prestament adobats, volent e ordenant que ço que los 
dits carrers costaran adobar sie pagat per los vehins segons mes o menys 
quels hi tanyerà, declarant emperò que ço que es stat adobat e es stat 
pagat per los vehins e ses affollat queu pach la vila e als ques obrarà ara 
de nou sie pagat per los vehins.125

En el 1420 sembla que es portà a terme l’ampliació de la plaça 
alhora que s’embellí.126 Cal recordar que la plaça s’originà al costat de la 
sagrera, on al 1401 el consell parlava de construir-hi un porxos, precisant 
a la Sebolleria o antiga sagrera.127 Consten noves millores de la plaça en 
el 1445, quasi coincidint amb les de Lleida.128 

Tot seguit tractarem el darrer exemple de plaça proposat, el corres-
ponent a la vila d’Àger que sorgida als peus d’un castell i una canònica, 
com Morella, té un origen castral, corroborat per la mateixa documen-
tació. Conquerit el seu castell del domini musulmà en el 1034, el burg 
es constituí al llarg del segle XI, en el suburbi que cita la documentació, 
sota el castell i al costat de la sagrera i parròquia de Sant Vicenç.129 Val 
a dir, que en el si de la sagrera es formà i consolidà la Paeria, com a 
govern local, tal com s’atesta a través de la documentació i les famoses 
ordinacions del 1278, pel què podem afirmar que en el s. XIII estava 
ja perfectament formada, amb un consell general, un consell estricte i 
tres paers.130

125. ACS, Fons municipal, Cervera, Clavariat 1395, f. 83; Llibre del consell, acta del 5 de gener de 1400, 
cit. Francesc Carreras Candi, Idea del avenç..., p. 61.

126. Llegim en l’acord pres pels paers “bell porxe e plaça que sie feit”; vegeu Francesca Español, El 
gòtic català..., p. 269. 

127. Agustí Duran i Sanpere, Llibre de Cervera..., p. 312.
128. Agustí Duran i Sanpere, Llibre de Cervera..., p. 313.
129. Vegeu: Francesc Fité, “Algunes qüestions sobre urbanisme medieval en les àrees de repoblació de 

la Catalunya Nova i el Llevant (segles XII-XIII)”, Homenatge a Mossèn Jesús Tarragona..., p. 152 i nota 39 on fem 
esment de la solemne dotació de la Canònica de Sant Pere d’Àger del 1068, on llegim ipsum castrum de Ager cum 
omnibus turribus.....et edificiis et cum tota ipsa villa quae est in circuitu eius simul cum suis muribus et turribus; Francesc 
Fité, Eduard González, Arnau Mir de Tost, un senyor de frontera al segle XI, Edicions Universitat de Lleida-Fundació 
Arnau Mir de Tost, Lleida, 2010, p. 240-243. Quant a la sagrera, hom pot consultar Francesc Fité, “Arquitectura 
i repoblació a la Catalunya dels segles X-XI: parròquies i sagreres. Els exemples d’Àger i Tartareu”, Lambard, 19 
(Barcelona, 2006-2007), p. 84-89, on donem notícia d’un altre document de dotació de la Canònica de Sant 
Pere, del 1060, interessant pel que dèiem mes amunt, doncs en fer-li donació de les esglésies de la vila d’Àger, 
la de Sant Vicenç i la de Sant Salvador, es precisa que s’ubicaven in suburbanis vel vici prefati castri agerensis (nota 
141 de l’esmentat article).

130. Vegeu: Francesc Fité, “Algunes qüestions sobre urbanisme....” p. 152; Francesc Fité, Reculls d’història 
..., p. 322-339. 
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Aquest primer nucli urbà anà creixent al llarg del s. XII-XIII, 
registrant-se ja en el s. XI el raval de Sant Martí i en el XII el raval 
del Pedró,131 ambdós amb les seves respectives parròquies fora muralles, 
dependents de la de Sant Vicenç. Val a dir que el primer esment de les 
muralles suburbanes és també del s. XII i que la jurisdicció de la vila 
era dels vescomtes que hi tenien com a representant un batlle.132

Podem dir que des de ben aviat restaren clarament diferenciats el 
nucli castral, dotat d’un encerclat de muralla, amb fortificacions, que in-
cloïa el palau i l’abadia, i el barri del castell, al seu costat, també amb 
clos de muralla, i la vila suburbana. En ella, cal tenir-hi en compte, a 
més de la sagrera, el mercat que nasqué al seu costat, i entorn al qual 
sorgí l’aglomeració urbana al llarg dels segles XII-XIII, origen de la plaça 
major actual que, com veurem tot seguit, serà ampliada al segle següent.133 
Es conserven documents sobre la compravenda de cases als barris de 
Soldevila, Sant Martí i Sant Pere que ens ho permeten constatar el que 
afirmem, així com les conegudes Ordinacions del 1278, entre les quals 
n’hi ha una força interessant des del punt de vista urbanístic; es tracta 
de l’Ordinació 12, en la que llegim:

Ítem ordenaren los dits pahers e prohomens de la vila de Ager que 
nenguna persona no gos fer paret en camí ne en carrer generall en tro 

131. El portal del Pedró surt documentat per primer cop l’any 1.100, havent de situar en aquest segle la 
formació del raval; veure Francesc Fité, Reculls d’història..., p. 373. En aquest raval, a una certa distància, hi hagué 
l’intent de fundar-hi una Vilanova l’any 1315, concretament al “Serrat de la Font (del Pedró)”, per la que els 
promotors, veïns d’Àger, varen demanar l’atorgament de franqueses a Alfons Benigne, aleshores comte d’Urgell 
i vescomte d’Àger, segons document que publica el Dr. Font Rius. Val a dir que el projecte, tot i la concessió de 
franqueses, no reeixí; veure Josep Maria Font i Rius, “Fundació i enfranquiment de la Vilanova d’Àger (1315)”, 
Quaderns de la Selva, 13 (Santa Coloma de Farners, 2001), p. 249-253.

132. Francesc Fité, Reculls d’història..., p. 373-374 i 351.
133. Hem parlat ja en diverses ocasions sobre la pràctica habitual d’eixamplar carrers i places enderrocant 

cases i hem aportat exemples, als que podríem afegir-hi encara d’altres, com el de la vila de Puigcerdà que en el 
1319 li fou atorgada llicència per eixamplar els carrers integrats en el segon perímetre emmurallat, del s. XIV;  
veure Oriol Mercadal i Sebastià Bosom, “La vila de Puigcerdà”, L’art gòtic a Catalunya: Arquitectura III (dels palaus 
a les masies), Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 90. De forma semblant, a Tàrrega 
on, en el mateix any de 1319, fou concedida llicència pel rei Jaume el Just als veïns de la plaça de Sant Antoni, 
Miquel Ardèvol, Ramon de Viver, Pons Alegret, Jaume Nadal, Ramon Nadal, Jaume de Miralles i Berenguer 
Vicenç d’ampliar-la “eixamplant, comprant i fent enderrocar algunes cases, malgrat altres manaments en contra 
que pugueu, amb coneixement del batlle de la vila, aixecar a la façana de les vostres cases que donen a la plaça uns 
pilars de pedra i a sobre d’ells edificar les vostres habitacions. Aquests pilars, cases i altres edificis que construireu, 
els posseireu vosaltres i els vostres perpètuament...”. Dita plaça sorgí al costat del portal de Sant Antoni; vegeu: 
Josep Maria Segarra i Malla, Història de Tàrrega..., p. 84-85. Hom pot afegir com a data interessant el privilegi 
concedit l’any 1330, de dret de mercat el dilluns a la vila d’Arbeca per part del rei Alfons el Lliberal. Un mercat 
que sabem era celebrat a la plaça principal i que s’expandia pels carrers adjacents, el carrer de Sant Jaume, fins a 
la placeta de l’església, el Portal de Dalt i el carrer del castell; veure Ramon Quintana Argilés, “El mercat i la 
fira d’Arbeca”, Ilerda, 37 (Lleida, 1976), p. 99-106.
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quels pahers haien pres mida dample daquella carrera e aquell quu farà 
V sous li costarà.

E si als dits pahers serà vegares que del dret de la carrera haie pres e no 
haie lexat aytant com a lexar deu a la carrera que la dita paret haien a 
deffer e a lexar a la dita carrera aytant com lexar dege segons la ordenació 
de la vila e dels prohomens.

E si per ventura puix request serà a aquell que request serà que la paret 
aurà feyta que la haie a desfer e que la torn atras segons I ordenament 
de la vila e no u voldrà fer que pach per quada dia que cessarà que no 
la deffarà V sous.

Axí emperò que aytant que com darà de carrera a carrera més avant que 
quell qui obrava lavos li haie haydar de la meytat a conexença dels pahers.134 

 El mercadal, com hem dit, fou l’origen de l’actual Plaça Major, 
on s’hi celebrava un mercat setmanal els diumenges i una fira a l’agost, 
per Sant Llorenç, que durava una setmana.135 Com en el cas de moltes 
altres viles catalanes, la primera meitat del segle XIV fou una època en-
cara de prosperitat i segurament d’increment comercial i manufacturer, el 
que segurament feu necessari ampliar la plaça. Aportem cinc documents, 
inclosos en dos pergamins, que tracten sobre la venda de cases i obra-
dors per part de particulars, que vivien a la plaça, als paers de la vila, 
amb l’objectiu de poder dur a terme dita ampliació, que corresponen a 
l’any 1341.136 En el primer document signa un Bernat Cugany que ven 
als paers de la vila Agramunt Gualter, Ramon Martí, Guillem d’Oliva i 
Arnau de Cardonet operatorum meum cum sua tabula ... situm in dicta platea 
contiguum operatoris que emistis a Bernado Geraldi per preu de 180 sous 
d’Agramunt. En el segon document signa Guillem de Marunyà, habitant 
de la plaça, el qual ven als dits paers d’Àger domos meas... ad opus am-
pliandi ipsam plateam, assenyalant que afrontaven per dues bandes in viis 
publicis i amb la casa de Pere Puigvert, escuder —scutiferi—, per preu de 
400 sous. En el tercer document aplegat en el pergamí signa Guillem 
Busquet, vicinus Ageris que ven un coopertum que est super careria in qua 
sunt tres,137 tot assenyalant que afrontava amb Berenguer de Buxó i la 
seva casa, per preu de 70 sous d’Agramunt. El quart document el signa 
Bernat de Cardonet, habitator Ageris, el qual ven una casa que afrontava, 

134. Francesc Fité, Reculls d’història..., p. 329.
135. Francesc Fité, Reculls d’història..., p. 367-368.
136. Francesc Fité, Reculls d’història..., p. 360 i 372. Cal dir que en el 1309 el comú de la vila havia ja 

comprat unes cases a la plaça a Bernat Verbelló.
137. Sembla referir-se a una parada sota els porxos de la plaça.
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indica, amb la de Balaguer Serra, in via publica i amb la casa de Guillem 
Teixidor, per preu de 70 sous.138

En l’altre pergamí del mateix any, qui signa la venda d’una casa a 
la plaça és una tal Amoreta, vídua de Salomó Baró iudei Balagarii, jun-
tament amb els seus fills Astruch Salomó i Bonet, els hereus. La venda 
registrada és un hospitium per preu de seixanta sous agramuntesos. Un 
segon document, copiat en el mateix pergamí ratifica aquesta venda.139

Hem de pensar que la plaça ocuparia en un primer estadi un espai 
bastant més estret que l’actual, pel què es deuria semblar més a un carrer 
que veritablement a una plaça, tot i ser més ampli que la resta, sobretot 
respecte al que corre paral·lel per sobre seu —el carrer de la Penya. 
La seva ampliació donaria com a resultat un espai igualment allargat, 
emperò tendent a la forma rectangular que segurament no es correspon 
exactament amb l’espai actual de la Plaça Major, ja que aquesta ha rebut 
diferents reformes posteriors i, a més, s’han eliminat els porxos, dels que 
resten vestigis únicament als extrems oriental i occidental de la plaça. 
Actualment, després de la reforma radical del segle XIX, se’ns fa molt 
difícil poder afirmar que estava porticada tota la plaça per les quatre cares. 
Els accessos principal són encara visibles; els tenia en els dos extrems, en 
la cara oriental, on es conserva un porxo, i en d’occidental, a través de 
carrers que conduïen fins als respectius portals del Pedró i Sant Martí. En 
la cara nord hi havia dos carrerons secundaris, el carrer de Coma i un 
altre sense nom, actualment inutilitzat, igualment com a la cara sud, on 
també hi hagué un carriol molt estret que pujava del carrer de Solde-
vila. El mercat s’estenia pels carrers adjacents, sobretot els de Coma i el 
Pedró i Sant Martí. És interessant constatar aquest paper primordial de la 
plaça com a mercadal per tota l’època medieval i també com a nexe de 
comunicació dels quatre barris de la vila, a saber els de Sant Pere, Sant 
Martí, el Pedró i Soldevila, barri aquest darrer on s’ubicava la parròquia 
principal de la vila, dedicada a Sant Vicenç, entorn a la qual s’estenia la 
Sagrera que de fet limitava ja amb la plaça. A la Sagrera hi havia també, 
l’edifici de la Paeria, el forn de pa comunal, al carrer de Sant Vicenç, 
i a partir del segle XV també s’hi documentarà l’hospital de la vila.140

138. Vegeu: AHJCVA, CI (s. XIII-XIV), pergamí 24.
139. Vegeu: AHJCVA, CI (s. XIII-XIV), pergamí 23. Sobre la presència de jueus a la vila d’Àger, on 

donem notícia d’aquest document, veure Francesc Fité, “Presència i testimoni de jueus a la vila d’Àger”, Actes, 
Ir. Col·loqui d’història dels jueus a la Corona d’Aragó, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1991, p. 336.

140. Vegeu: Francesc Fité, “Arquitectura i repoblació...”, p. 88; Francesc Fité, Reculls d’història..., p. 
364-365.
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Val a dir que el règim municipal que es gestà sobretot durant els 
segles XII-XIII, nasqué a la Sagrera, on al final del XIV s’hi construí 
la Casa de la Vila, o vella Paeria, que no fou traslladada en un nou 
edifici, aixecat a la plaça Major, fins a finals del s. XVII, que és el que 
conservem actualment141.

Per finalitzar, afegir que la vila comptà amb altres petites places: La 
placeta de la parròquia de Sant Vicenç, on s’hi erigí també la Casa de la 
Vila, al costat del fossar, tan antiga com la plaça major i la placeta de Sant 
Pere, ubicada prop del dit portalet de Sant Pere, centre d’un barri sorgit 
al peus mateix del castell. Ens podríem referir encara altres dues petites 
places situades davant del portal de Sant Martí i del portal de Soldevila.

Conclusions 

Hem volgut, en aquesta exposició de síntesi i alhora de presentació 
d’alguns dels grans exemples de places ponentines catalanes, mostrar el 
sorgiment de les places en el context del creixement urbanístic de les 
viles i ciutats catalanes, amb unes etapes molt clares: Una d’inicial (segles 
X-XI); una altra de gran desenvolupament, coincidint amb l’aparició de 
les “pobles” i “vilesnoves” (segles XII-XIII) i una darrera de culminació 
i ple desenvolupament urbanístic (segles XIV-XV). Un procés en el que 
es fa palès l’espai reduït de les places en la fase inicial, en llur disposició 
al costat d’un carrer o en una cruïlla de carrers, mostrant formes ge-
neralment irregulars i poc definides. En la segona fase, en al segle XIII, 
serà quan s’ampliaran i prendran una forma cada cop més definida, tot i 
que caldrà esperar al XIV perquè augmenti llur espai de forma notòria 
i es tendeixi a crear uns espais més regulars.

Des d’aquest punt d vista, hem situat les places de Balaguer i Olot 
com a exemples, als que hom pot afegir-hi el de Vic, tot i ser fruit de 
reformes. Quant a l’ampliació de places, com fem evident, molts cops 
fou resultat de l’enderroc d’un conjunt de cases i obradors, com en els 
casos d’Àger, Cervera, Seu d’Urgell o Borges Blanques. Altres vegades la 
reforma, més ambiciosa, suposà eliminar carrers, a més de l’enderroc de 
cases, com fou el cas de la plaça de Sant Joan de Lleida.

A aquest procés de constitució dinàmica del seu espai, s’hi ha de 
sumar l’afegiment, entre els segles XIII-XIV, de porxos per l’aixopluc del 
mercat, un element encara present en moltes de les nostres places, com és 

141. Vegeu: Francesc Fité, “Arquitectura i repoblació...”, p. 88.
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el cas de Balaguer. El més problemàtic d’aquest element arquitectònic tan 
peculiar, és el seu estudi cronològic, degut a les reformes i renovacions 
e molts casos que molts cops no ens permeten saber, molts el que resta 
d’original i el que correspon a les restauracions successives.

Apèndix Gràfic

Figura 1. Mapa d’Àger. (Realització: Francesc Fité i Servei Cientificotècnic de Carto-
grafia i Sistemes d’Informació Geogràfica de la Universitat de Lleida).
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Figura 2. Àger. (Fotografia: Miquel Monllau).

Figura 3. Agramunt. (Fotografia: Francesc Fité).



Sobre l’origen i la formació de les places o mercadals 77

Figura 4. Balaguer, entrada a la plaça del Mercadal des del carrer del Miracle.  
(Fotografia: Francesc Fité).

Figura 5. Balaguer, plaça del Mercadal sortida vers el carrer del Miracle.  
(Fotografia: Francesc Fité). 



78 Francesc Fité

Figura 6. Balaguer, vista de la plaça del Mercadal des del Portal del Gel.  
(Fotografia: Francesc Fité).

Figura 7. Les Borges Blanques. (Fotografia: Francesc Fité).
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Figura 8. Cervera, vista aèria de la plaça i del carrer Major.  
(Fotografia: Google Earth en domini públic). 

Figura 9. Lleida, vista aèria del carrer Major i de la plaça de Sant Joan.  
(Fotografia: Google Earth en domini públic).
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Figura 10. Lleida, vista dels porxos de “dalt” del carrer Major.  
(Fotografia Francesc Fité). 

Figura 11. Lleida, arc del pont 
i espai conegut a l’edat mitjana 
com la plaça dels Polls.  
(Fotografia Francesc Fité).
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Figura 12. Selva del Camp, vista aèria de la plaça i del carrer Major.  
(Fotografia: Google Earth en domini públic).

Figura 13. La Seu d’Urgell, vista aèria de carrer Major i de la plaça dels Oms.  
(Fotografia: Google Earth en domini públic).
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Figura 14. Tàrrega. (Fotografia: Francesc Fité).

Figura 15. Verdú. (Fotografia: Francesc Fité). 



LOS ESPACIOS Y CONFLICTOS DE PODER  
EN TARRAGONA

Maria bonet Donato

Universitat Rovira i Virgili

Presentación

La ciudad medieval tuvo una morfología peculiar, que estaba definida 
por los espacios de poder y reflejaba la posición de los diversos grupos 
sociales1. Asimismo, la situación destacada y emblemática de algunos sitios 
propició que fuesen escenarios de conflictos sociales. En las páginas que 
siguen, se explican las funciones y los valores asignados a los lugares de 
una ciudad medieval, así como la evolución de los espacios de poder, 
tomando Tarragona como caso de estudio2. Además, la caracterización de 
los ámbitos urbanos refleja las relaciones de determinados sectores sociales 
y, sobre todo, de los dirigentes y poderosos. 

Los espacios y conflictos de poder en la Tarragona medieval se 
desarrollaron en tres etapas. En la época sucesiva a la recuperación urbana 
cristiana, los principales líderes feudales afirmaron su autoridad a través de 
determinados edificios y sectores de la ciudad, que prácticamente privatizaron. 
Definieron la nueva urbe, y la identificación de ciertos lugares con el poder 
se mantuvo durante siglos. De hecho, la comprensión referencial y simbólica 
de algunos sitios propició que en ellos se manifestasen las contradicciones 
sociales, aunque también fueron compartidos por las potestades locales, 
donde solemnizaron sus acuerdos. Durante la segunda etapa, el control de 

1. Christian Guilleré, Flocel Sabaté, “Introduction”, Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale 
hispanique, Flocel Sabaté, Christian Guilleré, (eds.), Université de Savoie, Chambéry, 2012, pp. 7-11.

2. Con ánimo de ceñir la atención al objeto de esta disertación se ha dejado la historia de 
la ciudad en un segundo plano y sólo se ha atendido a la bibliografía y fuentes relativas a los asuntos 
expuestos. Los topónimos y antropónimos se indican en catalán, salvo los que tienen una traducción 
asentada en castellano. Abreviaturas utilizadas: ACA, Archivo de la Corona de Aragón; AHAT, Archivo 
Histórico Archidiocesano de Tarragona; AHT, Archivo Histórico de Tarragona.
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los espacios aprehendidos por los feudales se resquebrajó, pero siguieron 
siendo primordiales en la definición de las relaciones de dominación. 
Finalmente, las clases sociales emergentes eliminaron la casi exclusiva sujeción 
de determinados lugares a los señores. Al mismo tiempo, la municipalidad 
asumió toda la ciudad como espacio propio y de poder en el siglo XIV, 
proyectándose incluso en ámbitos periféricos. Sus intervenciones en el 
urbanismo y en la protección de ciertas demarcaciones contribuyeron a 
la afirmación de Tarragona como centro económico regional del Camp. 
De este modo, la ciudad fue concebida como un espacio único de poder 
sujeto a las oligarquías urbanas a través del consejo municipal, que impulsó 
su consolidación como autoridad en la región.

1. Los espacios definitorios y aprehendidos por los poderes feudales 
en la configuración de Tarragona

Tarragona quedó reducida a una pequeña localidad o guarnición 
militar tras la ocupación musulmana, y fue abandonada a mediados del 
siglo X. Estuvo, entonces, despoblada en una región que era “tierra de 
nadie” entre las posiciones cristianas en torno al río Gaià y las musulmanas 
en las montañas de Prades. Las fuentes cristianas, dedicadas a impulsar 
la restauración eclesiástica de su importante sede, sobredimensionaron el 
vacío poblacional. Más allá de la retórica, el argumento sirvió para pro-
mover el restablecimiento de la dignidad episcopal y legitimar la ocupa-
ción en ciernes. Además se enfatizaba que la ciudad no se había visto 
afectada por la ocupación de los “infieles” invasores, cosa errónea, y de 
la que su obispo visigodo había tenido que huir. De este modo, en la 
bula de Urbano II de 1091 para la restauración de la sede arzobispal se 
recordaban los trescientos noventa años de abandono de Tarragona.3 Por 
otra parte, Orderico Vitalis describió que en la basílica episcopal crecían 
árboles, que expresaba metafóricamente la pérdida de la dignidad eclesiás-
tica. Añadía que estos igualmente proliferaban en la ciudad abandonada 
tras la expulsión de sus habitantes por los musulmanes.4 En su relato, la 
restauración eclesiástica conducida por el obispo de Barcelona, Oleguer, y 

3. AHAT, Llibre de la corretja, n. 2.
4. Marjorie Chibnall (ed.), The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis, Oxford University Press, 

Oxford, 1978, vol. 6, p. 403: In episcopale quippe basilica quercus et fagi aliaeque procerae arbores iam creuerant, 
spaciumque interius intra muros urbes a priscis tempore occupauerant, habitatores per immanitatem sarracenorum 
peremtis seu fugatis qui eandem dudum incoluerant.
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su persona entroncaban con los mártires tarraconenses del siglo III. Así, 
en estas fuentes eclesiásticas se adulteró la secuencia histórica. 

El conde de Barcelona, Ramón Berenguer III también aludió al 
vacío poblacional cuando concedió Tarragona al obispo Oleguer en 
1118, describiendo el lugar como destruido y yermo.5 Sin embargo, en 
las inmediaciones de la ciudad había dominios señoriales en esas fechas, 
y por tanto, la información sobre las tierras incultas era intencionada. 
El impulso del nuevo espacio de poder urbano adquiría mayor digni-
dad, importancia y, en definitiva, legitimidad al levantarse sobre un sitio 
abandonado y sobre las cenizas de un pasado antiguo con una autoridad 
episcopal, en parte, mitificada. Pese a la definición de Tarragona como sitio 
despoblado, percepciones anteriores a la ocupación y, sobre todo, de las 
décadas posteriores identificaron algunos lugares como primordiales y más 
apreciados, que eran el puerto, las murallas, las iglesias, y los castillos o las 
fortificaciones. Fueron espacios fundamentales en la recuperación y en la 
afirmación física de los dirigentes feudales, cuyo valor como destacados 
referentes urbanos ha durado hasta la contemporaneidad. 

La ocupación feudal de Tarragona significó la vitalización de la 
región litoral, que había sido un ámbito temido en términos ocupacio-
nales, aunque tenido en cuenta en la expansión cristiana del siglo XI. 
La pérdida de la ciudad por parte de los poderes islámicos comportó su 
repliegue militar hacia las montañas que abrazan el Camp de Tarragona, 
formándose el valiato de Ciurana seguramente en esas fechas. En el siglo 
XI, el avance cristiano ocupó localizaciones muy próximas al litoral e 
incluso en la misma costa, al abrigo de determinada configuración oro-
gráfica, fijándose los enclaves dominicales en los promontorios de Berà, 
Montornés, Tamarit y Altafulla, entre otros. Pese a la mayor castralización 
de la zona costera, se eligieron sitios que gozaban de condiciones de 
protección y, por tanto, que eran de fácil o, al menos, de posible defensa.6 
Sin duda, Tarragona fue uno de los mejores ejemplos de este tipo de 
ocupaciones feudales, aunque llevada a cabo ya en el primer tercio del 
siglo XII. La ciudad amurallada ocupaba y, ocupa, un cerro que preside 
y controla visualmente una amplia franja litoral que va desde la punta de 

5. Josep Maria Font Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid-Barcelona, 1969, vol. 1, p. 83: (...) civitatem Terrachonae quae diu per 
multos annos sub destructione et eremo absque cultore et incolatu mansit.

6. Maria Bonet Donato, “De la Tarraquna islàmica a la formació de la ciutat feudal”, Tarragona 
medieval. Capital eclesiàstica i del Camp, en Història de Tarragona, Maria Bonet, Amancio Isla (eds.), Pagès 
Editors, Lleida, 2011, vol. 2, p. 64-68. 
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Tamarit al cabo de Salou, así como buena parte del Camp de Tarragona. 
La mención al puerto entre las primeras noticias de la urbe de mediados 
del siglo XI refleja la importancia de la caracterización de la localidad 
como marítima. Así, cuando el conde de Barcelona, Ramón Berenguer I 
confió la ocupación militar de Tarragona al conde de Narbona se reservó 
la disponibilidad del puerto.7 Además, especificaba las torres y castillos, que 
eran espacios de poder indispensables para la reocupación de la ciudad.

La monumentalidad romana también fue un aspecto señalado en 
algunas fuentes antes y algo después de la ocupación militar del siglo XII. 
Este conjunto de edificios y ruinas fue aprovechado por los musulmanes 
y cristianos para hacer emboscadas a los viajeros y transeúntes antes de 
la recuperación urbana, según relataba un musulmán de Siurana.8 Expli-
caba que se había perdido en unas construcciones subterráneas durante 
tres días, que seguramente eran las bóvedas del circo. Las huellas de un 
pasado esplendoroso fueron reconocidas y evocadas en el proceso de 
recuperación urbana. Así, en la imagen mostrada en la conocida obra de 
al-Idrisi, escrita a mediados de siglo, se destacaba las murallas de mármol 
blanco y negro, que “eran de las pocas que se veían en el mundo”. 
También reseñaba su excelente puerto, mostrando la reactivación de dicha 
infraestructura sólo dos décadas después de la reocupación de Tarragona.9 
Sobre estas primeras etapas de la ocupación, la narración de Orderico 
Vitalis también aludía a las murallas y las describía como fundamentales 
para la defensa. Según su relato, cuando el señor de la ciudad, Robert 
Bordet, se ausentó, su esposa se vestía como un caballero, y las recorría 
para mantener en alerta a los guardias.10

La importancia de determinados espacios urbanos como elementos 
definitorios del poder se plasmó en los documentos emitidos durante 
la reactivación poblacional. En este sentido, la parquedad general de sus 
contenidos contrastaba con la especificación de algunos sitios y conjuntos 
arquitectónicos significativos, como las murallas, las torres, los castillos 
y las iglesias. En la concesión de Tarragona efectuada por el conde de 

 7. Gaspar Feliu, Josep Maria Salrach, (dirs.), Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de 
Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, Fundació Noguera, Barcelona, 1999, vol. 2, p. 388 y anteriormente: 
Próspero de Bofarull, Los condes de Barcelona vindicados y cronología y genealogía de los Reyes de España 
considerados como soberanos independientes de su Marca, Imprenta de J. Oliveres y Monmany, Barcelona, 1836, 
vol. 2, p. 17-20.

 8. Dolors Bramon, De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Institut Universitari 
d’Història Jaume Vicens i Vives - Eumo editorial - Institut d’Estudis Catalans, Vic - Barcelona, 2000, p. 122.

 9. Al-Idrisi, Geografía de España, Anubar, Valencia, 1974, p. 147 y 181.
10. Marjorie Chibnall (ed.), The Ecclesiastical History..., p. 404-405.
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Barcelona a Oleguer, la retención de dominio se concretó en la reserva 
dominical y un palatium, que hacía explícita su toma de posesión del 
sitio infeudado en el ámbito urbano.11 En la tradición feudovasallática, 
derechos señoriales como pernoctar, cenar, hacer estancia en el castillo 
del vasallo, servían para recordar la presencia dominical física y efectiva. 
Así, y aunque se trataba de una ciudad, el señor reivindicaba su espacio, 
que era el recuerdo y evidencia de su autoridad, así como sobre todo la 
posibilidad de ejercerla. Además, el poder condal, y luego el monárquico, 
mantuvieron su presencia en un lugar preciso de la ciudad a lo largo 
de la edad media, que sólo se abandonaría, en parte, en el siglo XV. En 
la fase inicial de ocupación, Oleguer confió a su vasallo Robert Bordet, 
a quien nombró príncipe, la recuperación efectiva de Tarragona y de su 
territorio en 1129. Este normando ocupó el castillo conocido como del 
rey o Pretorio, que más tarde sería del monarca.

Las iglesias fueron referentes principales en la definición de la 
ciudad recuperada. Su ubicación en la trama urbana cohesionó barrios 
y sirvió para la identificación de distritos, adquiriendo, a su vez, el va-
lor de identificar a los poderes urbanos. En este sentido, los templos 
encuadraron o delimitaron un sector o barrio como sucedió con San 
Salvador del Corral y otras parroquias. Esta iglesia estaba situada en la 
zona actual de la plaza de la Font o del Ayuntamiento, que en el siglo 
XII estaba fuera del primer recinto amurallado y anteriormente había 
sido el ámbito del circo romano. En la iglesia de Santa Tecla se firmó 
un pacto en 1151, y la santa constaba como la advocación fundacional 
de la sede de Tarragona, siendo la patrona de la ciudad.12 Sin embargo, 
y sorprendentemente, no figuraba entre las parroquias confirmadas por 
el papa Anastasio IV en 1154, donde se relacionaban las de San Miguel, 
San Salvador del Corral, San Fructuoso y Santa María del Milagro.13 La 

11. Josep Maria Font Rius, Cartas de población y franquicia..., p. 83.
12. Jaime L. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, Imprenta de la Real Academia de 

la Historia, Madrid, 1850, vol. 19, p. 275, entre otras noticias. En la donación al obispo de Barcelona, 
Oleguer, se indicaba (...) dono ecclesie sedis Tarrachonensis (...) quae in honore beatae Tecle virginis olim fundata fuit. 

13. Demetrio Mansilla, La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Instituto Español 
de Estudios Eclesiásticos, Roma, 1955, p. 108-111. Tampoco consta santa Tecla en la copia del mismo 
documento en Marià Marí, Thesaurus sancte metropolitanae ecclesiae Tarraconensis, Tarragona, 1783, p. 202-
2055 en manuscrito en el AHAT. Con todo, Emili Morera, advierte que se confirmaron estas iglesias 
junto a la matriz santa Tecla: Emili Morera, Tarragona cristiana, Excma. Diputació Provincial de Tarragona, 
Tarragona, 1981, vol. I, p. 572.
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de San Miguel es conocida hoy como la del Pla, siendo seguramente 
una de las primeras zonas urbanizada de la urbe.14 

Fuera de la muralla estaba la iglesia de Santa María del Milagro, 
en el centro del antiguo anfiteatro romano, y en una zona periurbana. 
Este sector, situado a los pies de la principal fortificación de la ciudad, 
tuvo poblamiento disperso a lo largo de la edad media y fue un ámbito 
afectado por su proximidad con la playa en la parte inferior, y la vía 
Augusta en la superior. Sin embargo, no estaba a nivel de mar, sino en 
una terraza algo elevada y por tanto, tenía un conveniente control visual 
sobre la costa. La erección de este templo, sobre otro preexistente visigodo, 
puede entenderse como la toma de posesión de un espacio externo al 
núcleo amurallado y como extensión del mismo, donde ciertas funciones 
urbanas se proyectaban más allá de los muros. Tenía también el valor 
religioso e ideológico de levantar una iglesia nueva en el sitio martirial 
de San Fructuoso en el anfiteatro. A todas estas parroquias cabría añadir 
la de San Pedro.

En la iglesia de Santa Tecla se alcanzó el pacto de la donación que 
el arzobispo de Tarragona hizo a favor del conde de Barcelona, Ramón 
Berenguer IV, transfiriendo buena parte de los derechos que había li-
brado al guerrero normando y mejorando su posición en el dominio 
tarraconense. Justamente, el reparto de derechos refleja el avanzado desa-
rrollo urbano de la ciudad en 1151. El prelado mencionaba los molinos, 
hornos, baños, tiendas, y alhóndigas de su reserva, dando cuenta de la 
vida artesanal y mercantil. Dicho vigor económico y social unido a las 
varias parroquias conocidas de 1154 era el resultado de la ocupación de 
la ciudad desde hacía años y, seguramente, desde la llegada de Robert 
Bordet.15 Al especificar esos sitios de la reserva, la autoridad dominical 
perseguía garantizar sus beneficios, y finalmente el control, en las actividades 
urbanas. Sin tratarse de espacios de poder en un sentido estricto, dichos 
lugares fueron principales en el despliegue de las funciones propias de 
la ciudad, que canalizaban y centralizaban las fuentes de su poder dada 
su condición de lugar diferente y dominador en relación al medio rural.

14. Joan Josep Menchon, “Sant Miquel del Pla”, Catalunya Romànica, Antoni Pladevall (ed.), 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1995, vol. 21 [El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la 
Conca de Barberà], p. 181. Da cuenta de las excavaciones realizadas por el TED’A, que sacaron a la luz 
elementos constructivos del siglo XII.

15. Maria Bonet Donato, “La feudalització de Tarragona (segle XII)”, Butlletí Arqueològic, 5/16, 
(Tarragona, 1994), p. 211-239 y concretamente 222-224. Otros autores han fijado la recuperación de la 
ciudad a mediados del siglo XII.
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Las disputas en la cúspide del poder dominical, y entre sus vasallos, 
desembocaron en una guerra feudal en las décadas posteriores a media-
dos del siglo XII, y los contrincantes dirimieron la dominación en la 
ciudad y el Camp de Tarragona. El proceso bélico se desarrolló entre 
traiciones, sabotajes, luchas, pero también hubo aproximaciones y ciertos 
acuerdos entre las partes. Se formaron dos bandos, y cada uno de ellos 
escogió una iglesia como espacio principal, donde formalizaron sus actos 
de manera oficial y solemne. Justamente, la de Santa Tecla fue la iglesia 
emblemática del poder arzobispal y de su aliado el conde de Barcelona, 
donde se llevó a cabo la creación del capítulo de canónigos en 1154, o 
el acuerdo reseñado de 1151. En cambio, la iglesia de Santa María, situada 
al lado del castillo de los Bordet, fue elegida como el espacio propio del 
linaje y para sus ceremonias trascendentes. Así, en 1153 Robert Bordet 
y esposa renunciaron a dos terceras partes de la ciudad y territorio de 
Tarragona en beneficio del conde de Barcelona.16 La memoria colectiva 
identificó dicha iglesia con los actos que se habían celebrado, como al 
recordarse que Robert y su esposa habían renunciado allí a una parte de 
su dominio.17 Además dichos acuerdos se había reflejado en una lápida, 
que enfatizaba el esfuerzo rememorativo, en este caso hecho público, y 
perpetuo, mediante una lápida escrita.18 Se evocaba el sitio para legitimar 
el acto, que además era un lugar principal del linaje Bordet. De este 
modo, la lucha entre los poderes tuvo su correlato en los espacios urba-
nos y, muy significativamente, tomando los sitios sagrados como lugares 
especiales y diferenciados. 

En las acusaciones cruzadas entre el arzobispo y la familia Bordet, 
los miembros del linaje denunciaron al prelado por haber expulsado a los 
monjes de la iglesia de San Fructuoso, y argumentaron que les pertene-
cía por donación del obispo Oleguer.19 En respuesta a esto, el prelado 

16. Jaime L. Villanueva, Viaje literario..., vo. 19, p. 262 y ACA, Cancillería, reg. 3, f. 10r.
17. ACA, Cancillería, 3, f. 10v-11r (1157): Guilelmus, Barchinonensis episcopus iurato in ecclesia sancte 

Marie que contigua est ipsi castro Robertus, princeps Terrachonensis et coniux eius, Agnes, diffinuerunt et reddiderunt 
cum quodam lapide (...) Barchinonensis comiti duas partes ciuitatis Terrachonensis et totius territorio. 

18. En 1163, se recordó la renuncia de los Bordet llevada a cabo en la iglesia junto a su 
palacio y mediante juramento al arzobispo, según se había registrado en un documento en piedra. Ana 
Isabel Sánchez Casabón, Alfonso II. Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos 
(1162-1196), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995, p. 44-43. 

19. Próspero de Bofarull, Colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón, Establecimiento 
litográfico y tipográfico de D. José Eusebio Monfort, Barcelona, 1849, vol. 4, p. 196-200. La iglesia 
de San Fructuoso fue una de las primeras de Tarragona, y en 1130 tenía ciertos derechos en Reus. 
Salvador Ramon, “Emplaçament de la primitiva catedral de Tarragona”, Analecta Sacra Tarraconensia, 67/2 
(Barcelona, 1994) [I congres d’història de l’església catalana. Des dels orígens fins ara, Solsona, del 20 al 23 
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Bernat Tort defendió que todas las iglesias de la ciudad le pertenecían; 
tal y como Oleguer ya había defendido en 1129.20 El ejercicio de dicha 
prerrogativa explicaría la prohibición impuesta a los monjes de Poblet 
de construir un oratorio en sus dependencias, que les había concedido 
el arzobispo en 1174, donde anteriormente había estado la iglesia de 
San Pedro. La donación afectaba a un edificio que estaba situado en el 
sector de los Bordet, y con la introducción de los cistercienses, el poder 
episcopal intentaba establecer una cuña en el distrito señoreado por sus 
enemigos. Además, las funciones identitarias de los grupos sociales se re-
flejaron en determinados lugares, y en este sentido, el poder eclesiástico 
se reservó el control de los espacios sagrados. 

El castillo fue también un lugar emblemático del poder feudal en 
los tiempos iniciales de la recuperación de Tarragona, el de los Bordet, 
llamado a veces palacio, fue citado muchas más veces en las fuentes que 
el resto de castillos de las otras potestades, prácticamente sin referencias. 
El linaje Bordet residió en el Pretorio, o torre de Pilatos, que estaba en 
el centro del distrito que señoreaba y era conocido como villa antica. La 
denominación del sector aludía a una zona con construcciones antiguas 
reocupadas, aunque también podría indicar que el sector oriental fue uno 
de los primeros en habitarse, siendo por ello el más antiguo. Asimismo, 
el arzobispo tuvo su castillo en la ciudad, que estaba en las proximidades 
de la catedral, en la zona de la calle Merceria y Nou del Patriarca.21 
En el ámbito occidental, donde también se han conservado importantes 
construcciones de origen romano, se ha planteado que hubo otro palacio, 
identificado como el del obispo de Vic.22 En 1154, el arzobispo creó el 
capítulo de canónigos agustinos según la regla de San Rufo de Aviñón 
y les concedió una fortaleza.23 Este conjunto residencial aprovechó anti-
guas estructuras romanas y se situó en la terraza superior de la ciudad 
fortificada, más o menos en la zona axial. Desde entonces, el estamento 
eclesiástico ocupó la posición más elevada de toda la ciudad conforme 
a su preeminencia entre los poderes dominicales, que también recordaba 

de setembre de 1993, Arxiu Diocesà de Solsona - Biblioteca Balmes - Facultat de Teologia de Catalunya, 
Solsona - Barcelona, 1994], p. 781-792.

20. Josep Maria Font Rius, Cartas de población y franquicia..., p. 87-89.
21. Emili Morera, Tarragona cristiana..., vol. I, p. 459.
22. Eduard Riu Barrera, “Ciutat de Tarragona”, Catalunya Romànica, Antoni Pladevall (ed.), 

Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1995, vol. 21 [El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca 
de Barberà], p. 114. El autor remite a un trabajo de Antoni Pladevall para afirmar que el 1109 el obispo 
de Vic infeudó un castillo que se llamaba de Nahalis, que seguramente se correspondía a la torre de la 
Antigua Audiencia. No hemos podido contrastar esta información.

23. Jaime L. Villanueva, Viaje literario...,vol. 19, p. 214-216: (...) dono ipsam fortitudinem (...)
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su liderazgo espiritual. Como se advertía en el documento fundacional, 
la ubicación, así como la fortificación, protegerían a los canónigos de las 
correrías de la piratería musulmana que atacaban la costa. De este modo, 
las necesidades defensivas justificaron la elección del espacio más alto, que 
da testimonio de la importancia estratégica que tuvo la elevada acrópolis 
tarraconense en la reocupación del siglo XII.24 

En la zona más elevada de Tarragona, la prioridad fue edificar la 
residencia para la comunidad canonical, dotada de defensa, como lo co-
rroboran los imponentes muros romanos de la zona del claustro, y antes 
de emprender las obras de la catedral.25 Las estancias canonicales fueron 
transformadas cuando se levantó el claustro desde finales del siglo XII 
y sobre todo durante el XIII.26 En la segunda mitad del siglo XII, se 
construyeron los grandes espacios residenciales y se emprendió la erección 
del conjunto catedralicio.27 En las proximidades había la capilla de Santa 
Tecla la vieja, que era usada como iglesia catedral.28

Los vasallos del linaje normando ocuparon lugares próximos a su 
fortificación, e incluso se les encomendó la defensa de algún flanco de 
la muralla como la torre de Pons de Timor, conocida en 1174. Este 
había sido uno de los más destacados fieles de la familia Bordet, y tenía 
otra propiedad en su distrito de la ciudad.29 Este sector fue llamado en 
1191: ...villa veteri comitisse, es decir de la vieja condesa Inés, que refleja 
el proceso de privatización, y finalmente identificación, de una parte de 
la ciudad con su principal poder. Era la esposa de Robert Bordet y en 

24. Los ataques navales afectaron las costas tarraconenses en décadas sucesivas. Por ello, en 1188, 
Clemente III impuso que algunos penitentes no marchasen de la ciudad para atender a su defensa en vez 
de ir a luchar a otros lugares. Explicaba que durante los veranos los ataques musulmanes la perjudicaban 
y sometían a cautividad a algunos habitantes. Salvador Ramon, Xavier F., Ricomà (eds.), Index vell. Índex 
dels documents de l’arxiu de l’Arquebisbe 1679, 1ª. Part, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1997, p. 115-116.

25. Emma Liaño, “Tarragona”, Enciclòpedia del Romànic a Catalunya. Tarragona, Jordi Camps, Manuel 
A. Castiñeiras (eds.), Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico - Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, Aguilar de Campoo – Barcelona, 2015, p. 457-462.  

26. Josep Maria Macias; Andreu Muñoz, Joan Menchon, Joan Figueroa, Joan C. Gavaldà, 
Immaculada Teixell, La catedral de Tarragona. In sede, 10 anys del pla director de restauració, Arola editors, 
Tarragona, 2007, p. 125 y siguientes.

27. Hay algunos datos a la hora de fijar los inicios de la construcción del templo, como la 
cantidad librada por Pere de Queralt ad ecclesiam Sancte Teclam faciendam..., en 1167, tal vez iniciadas 
las obras, Agustí Altisent (ed.), Diplomatari de Santa Maria de Poblet. Anys 960-1177, Abadía de Poblet 
- Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, p. 236; y la importante suma dejada en el testamento del 
arzobispo Hug de Cervelló de 1171 para empezar las obras. 

28. Joan Serra Vilaró, Santa Tecla la vieja, Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, Tarragona, 1960.
29. Agustí Altisent (ed.), Diplomatari de Santa Maria..., p. 361: (...) in civitatis Tarrachone, in villa 

antiqua, iuxta murum, prope turrim Ponci de Timor. Guillem de Cervera le había infeudado la torre, quien 
también era afín a los Bordet.
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esas fechas su familia había sido expulsada de la ciudad, aunque con su 
hijo consiguieron recuperar bienes y derechos en décadas sucesivas.30 
En el distrito señoreado por los Bordet y sus vasallos, el linaje decidió 
establecer al monasterio de Poblet en unas casas próximas al castillo en 
1168. Era una mansio ubicada en un plano inferior a su castillo, ocupan-
do una bóveda romana que tenía salida al mar, y serviría para que los 
monjes pudiesen hospedarse en sus visitas a Tarragona.31 Las principales 
instituciones eclesiásticas fueron beneficiadas con propiedades en la ciudad 
y en sus inmediaciones por parte de los principales señores con ánimo 
de disponer de aliados carismáticos, y en especial, durante el conflicto 
feudal que los confrontó.32 Mientras los Bordet habían promocionado a 
los cistercienses de Poblet, el prelado hizo lo mismo con los de Santas 
Creus. Seguramente, la donación hecha por el arzobispo a los monjes de 
Poblet en 1174 perseguía neutralizar su alianza con el linaje.33 

Más allá de la identificación con un sector urbano, los Bordet se 
sentían los dueños de toda la ciudad y cometieron atropellos a la población, 
según denunciaron sus adversarios. De este modo, el rey Alfonso el Casto 
mandó una misiva a Guillem Bordet en pleno conflicto, manifestándole 
su preocupación por dichas arbitrariedades, quién argumentó su interven-
ción porque Tarragona era la capital de su reino.34 Además le advertía 
que atacarla era hacerlo a su misma cabeza, a él, recriminándole que sus 
habitantes no podían salir de ella sin ser detenidos o atacados. Asimismo, 
el monarca le señaló que credis quod ego non possim aprehendere tibi Tarra-
gonam, que venía a confrontar el hecho que Guillem Bordet considerase 
toda la ciudad como ámbito de dominación, aprehendido y privatizado. 
Sin embargo, Alfonso el Casto la reivindicaba como la capital, es decir 
atribuyéndole la mayor dignidad en su reino, y aunque dicha titulari-
dad era sólo teórica reflejaba sus ambiciones de desplegar su autoridad 
exclusiva en la urbe.35 Esta había sido identificada como espacio propio 

30. Joan Pons, Cartulari de Poblet. Edició del Manuscrit de Tarragona, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 1938, p. 155-156. 

31. Joan Pons, Cartulari de Poblet..., p. 156-157. 
32. Maria Bonet, “L’establiment del Cister i els ordes militars a l’àmbit tarragoní”, L’home i 

l’historiador. Miscel·lània en homenatge a Josep M. Recasens i Comes, Manel Güell, Salvador J. Rovira (eds.), 
Port de Tarragona, Tarragona, 2007, p. 117-127. 

33. Agustí Altisent (ed.), Diplomatari de Santa Maria..., p. 361.
34. (...) Caput totius regni mei fore dinoscitur. Ana I. Sánchez Casabón (ed.), Alfonso II..., p. 100
35. Ana Isabel Sánchez Casabón (ed.), Alfonso II..., p. 100, que fecha entre 1167 y 1168; Emili 

Morera, Tarragona cristiana..., vol. 1, p. 462-463. La idea de la mayor dignidad de Tarragona entre las 
ciudades de su reino se expresa así: (...) Quia (..) civitas sicut maior est dignitate omnibus regni mei civitatibus, 
ita debe esse maior in francheda que fecisti hominibus de Tarragona et eius territorio (...)
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y sus términos como sus fronteras por parte de sus señores, acarreando 
incluso su impunidad. El monarca aspiraba a restituir la justicia y repa-
rar los abusos cometidos, aunque amenazó con la posible ocupación de 
la ciudad. Además, trató de intimidar a Guillem Bordet diciéndole que 
de seguir así, el arzobispo se haría cargo de la parte del dominio y de 
tuo castro. Esta precisión sobre uno de los principales espacios de poder 
confirma la importancia de este castillo como centro y símbolo de la 
autoridad urbana en esas fechas.

Algunos de los importantes señores eclesiásticos de la región em-
pezaron a disponer de algunas propiedades en Tarragona, no sólo para 
proyectarse en un centro de poder territorial, sino para participar de 
ciertas actividades económicas urbanas, como las mercantiles. El monas-
terio de Poblet no se conformó con las donaciones referidas, sino que a 
finales del siglo XII, compró varias casas para redondear su patrimonio, 
sitas en la calle del Arc de Sant Bernat.36 Los hospitalarios obtuvieron 
casas en la ciudad antes de 1151,37 y también las tuvieron los templarios, 
quienes en 1255 fijaron ciertas condiciones a sus arrendatarios para poder 
hospedarse en ellas.38 Solicitaron disponer de cinco camas preparadas, la 
comida para los caballeros, y sitio para los caballos y almacenar cerea-
les durante sus visitas. Otra de sus casas estaba en el Puigsarrier, tenía 
talleres artesanales y fue también cedida a censo. Estas órdenes querían 
disponer de sitios en los que sus miembros pudiesen pernoctar y atender 
a sus negocios. Más tarde los monjes de Santes Creus tuvieron también 
residencias en Tarragona. El monasterio de Vallbona de les Monges fue 
beneficiado con dos molinos por Jaime I, quien solicitó a la comunidad 
que proporcionasen dos presbíteros para celebrar oficios en la capilla del 
rey. Así, los presbíteros asociados a una entidad monástica debían situarse 
en el espacio propio religioso que el rey tenía en la ciudad.39

En el contexto de los inicios del fin de la confrontación feudal 
entre el obispo, los Bordet y seguidores, cabe situar los comienzos de la 
construcción de la catedral, al menos oficialmente. El arzobispo Hug de 
Cervelló (1163-1171), asesinado por los partidarios de los Bordet, quienes 

36. Joan Pons, Cartulari de Poblet..., p. 154-5.
37. Próspero de Bofarull, Colección de documentos..., p. 198.
38. Josep Maria Sans i Travé, “El Rourell, una preceptoria del Temple al Camp de Tarragona 

(1162?-1248)”, Boletín Arqueológico, 4/133-140, (Tarragona, 1976-1977), p. 162. Alain Forey discute que 
tuviesen propiedades y la titularidad de la iglesia de santa María, según había visto A. Alegret (Alan 
Forey, The Templars in the Corona de Aragón¸ Oxford University Press, Londres, 1973, p. 108). 

39. Ambrosio Huici, María D. Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón, Diputación Provincial 
de Valencia, Zaragoza, 1978, vol. 3, p. 285.
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a su vez habían vengado el asesinato del heredero del linaje, libró en 
su testamento la importante cantidad de mil morabetinos para las obras, 
entre otras, ad opus ecclesie incipiendum en 1171.40 Con independencia de 
si se habían emprendido o no, destacamos el hecho que el arzobispo 
quería mostrar los comienzos de la construcción del gran templo como 
su legado, precisamente en el momento en que se iniciaba la recupera-
ción de la dominación arzobispal. De esta manera, la nueva catedral era 
testimonio inequívoco de la autoridad del arzobispo, como lo ha seguido 
siendo secularmente. La familia normanda fue expulsada de la ciudad 
tras el magnicidio y la monarquía la remplazó en su papel en relación 
al prelado, de manera más o menos definitiva, pero con condiciones 
más favorables para este.41 La imposición del ostracismo a los Bordet es 
elocuente de cómo la operatividad del poder dependía de la presencia 
del señor y de sus representantes in situ, siendo su marcha imprescindible 
para expulsarlo del poder señorial. Sin embargo, no fue óbice para que 
sus herederos recuperasen bienes y otros derechos. En 1173, el arzobispo 
y el rey Alfonso el Casto alcanzaron un acuerdo sobre el gobierno de 
la ciudad, que mostraba una mayor división de las competencias de los 
poderes eclesiástico y laico, como en la plena recuperación de la per-
cepción de los diezmos y primicias y el predominio del arzobispo en 
la organización dominical.42 La afirmación de los derechos eclesiales se 
tradujo en el importante desarrollo constructivo de los espacios propios 
y vinculados a sus funciones religiosas exclusivas en las décadas sucesivas. 

La catedral empezó a construirse en el último tercio del siglo XII 
en el ámbito más elevado de la ciudad, donde había restos arquitectónicos 
romanos, los edificios residenciales de los canónigos y la primera iglesia 
catedralicia de santa Tecla. Las obras del claustro se han fechado a inicios 
del XIII, cuando también se impulsaron las de la parte absidal y crucero 
de la sede, cuya magnificencia resonaba sus pretensiones de metropolita-
na.43 Más o menos en esa cronología, y con un estilo próximo se levantó 

40. Jaime L. Villanueva, Viaje literario...,vol. 19, p. 265-267 (doc. nº 18).
41. Emili Morera Llauradó, Tarragona cristiana .., vol. 1, p. 471-475.
42. AHAT, Llibre de la corretja, 18; Emili Morera, Tarragona cristiana .., vol. 1, p. 480-481.
43. Sobre las obras del claustro se ha tomado como referencia la donación de mil sueldos para 

operi claustri Terrachone que hizo el prelado Ramon de Rocabertí (1198-1215): Manuel Maria Fuentes; 
Maria-Lluïsa Ramon, “Santa Maria de Tarragona”, Catalunya Romànica, Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1995, vol. 21 [El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà], 
p. 124. Se ha planteado que podría tratarse del momento en que se cubrieron las bóvedas: Esther Lozano 
López, Marta Serrano, Els capitells historiats del claustre de Tarragona, Arola editors, Tarragona, 2010, p. 10. 
La heráldica de unos cimacios de capiteles parece referir al periodo entre 1200 a 1215, Emma Liaño, 
“Tarragona...” p. 471.
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el hospital episcopal o de Santa Tecla en las inmediaciones de lo que 
terminaría siendo un imponente conjunto catedralicio.44 Al menos otras 
dos iglesias, San Pablo y Santa Tecla la vieja completaban el conjunto de 
espacios vinculados al máximo poder urbano.45 Estos originales templos 
se erigieron a principios y en la tercera década del XIII o en un mo-
mento avanzado del siglo. Otra iglesia, la de San Lorenzo, probablemente 
de finales del XII, estaba también muy próxima a la sede catedralicia, a 
las iglesias y al hospital mencionados, a la residencia de los canónigos 
y al castillo arzobispal.46 En definitiva, este impulso constructivo llevado 
a cabo por la máxima potestad eclesiástica respondía al hecho que el 
espacio superior de la ciudad había sido aprehendido y controlado por 
el principal poder dominical. La impresionante monumentalización señaló 
la consolidación triunfante de su autoridad preeminente en el señorío 
tarraconense, durante el período en que se liquidó el conflicto con el 
linaje Bordet. De este modo, desde finales del siglo XII y durante la 
primera mitad del siglo XIII, la ciudad fue coronada con un conjunto 
de edificios eclesiales, configurándose un espacio religioso, como en las 
ciudades episcopales de la Seo de Urgel y Vic,47 que respondía a las 
funciones definitorias del poder arzobispal. 

La consolidación del arzobispado al frente de Tarragona y su terri-
torio tras una época convulsa se tradujo en la proliferación de espacios 
propios. Sin embargo, en la parte absidial de la catedral dejaron su huella 
las dificultades de la dignidad para imponerse a los otros poderes, dado 
que algunos elementos arquitectónicos son de carácter militar. Así, hay un 
camino de ronda, cinco matacanes en el ábside principal, unas modestas 
aperturas en sus ventanas, y una torre de defensa adosada al mismo. En 
esta parte posterior, el gran templo de la diócesis tiene una presencia 
defensiva, que a su vez se encontraba en un distrito fortificado, en buena 
parte, dentro de las mismas murallas. Así, además de las murallas romanas 
reaprovechadas, otros lienzos o grandes paredes de origen romano marcaban 
la separación entre la parte más elevada de la terraza superior, la ciudad 
eclesiástica, y el resto del conjunto de la acrópolis, como aún son visibles 

44. El hospital ya estaba funcionando en 1214, Isabel Companys, Maria J. Virgili, Jaume Costa 
(ed.), El Consell Comarcal a l’Antic Hospital, Consell Comarcal del Tarragonès, Tarragona, 1995, p. 34-61.

45. Emma Liaño, “Tarragona...”, p. 489-496. 
46. Emma Liaño, “La catedral de Tarragona i les esglésies de Sant Pau i Santa Tecla”, El Tarragonès 

medieval. Els pobles medievals del Tarragonès, March editors, Barcelona, 2007, p. 108-110.
47. Prim Bertran, “El espacio religioso en la ciudad catalana bajomedieval”, Morphologie et 

identité sociale dans la ville médiévale hispanique, Flocel Sabaté, Christian Guilleré, (eds.), Université de 
Savoie, Chambéry, 2012, pp. 317-325. 
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en la zona de la calle de la Civaderia. Además otras fortalezas daban 
cohesión al sistema defensivo como el castillo del arzobispo, el conjunto 
edilicio del capítulo —conocido como fortaleza— y en el perímetro de 
la muralla romana el castillo y torre del Pavorde o Prepósito, levantado 
probablemente durante el siglo XIII.48

Hoy en día, esta parte de Tarragona mantiene la idiosincrasia de ser 
una ciudad eclesial, ajena a determinadas actividades de la vida urbana. 
Los vestigios medievales de la Iglesia en la parte más alta de la ciudad 
han retenido las condiciones de privilegio, y de cierto monopolio, ejer-
cidos por el principal señor. Estas construcciones en la cúspide la ciudad 
se exhibían y, siguen haciéndolo, como los lugares destacados y más vi-
sibles desde muchas zonas de la amplia región del Camp de Tarragona. 
La silueta de Tarragona está definida por el gran templo catedralicio y 
los edificios en su entorno. No hay que olvidar, que el poder arzobispal 
era el señor del Camp de Tarragona, y desde las partes más altas de este 
conjunto, se ejerció un importante control visual sobre buena parte del 
territorio, que contribuía al ejercicio de su dominación.

En las últimas décadas del XII, el prelado se había impuesto a 
los Bordet, si bien los descendientes mantuvieron sus exigencias duran-
te décadas. Al regresar del exilio, fueron obligados a jurar fidelidad al 
arzobispo, aunque seguían reclamando la tercera parte del dominio y 
obtuvieron una porción de la jurisdicción del rey a inicios del XIII. La 
manifestación defensiva y de dominación del espacio superior urbano 
era también expresivo de la superación del conflicto, y de las funciones 
militares alcanzadas por un poder dominical reforzado. De este modo, 
la conflictividad y, sobre todo su conclusión, tuvieron como correlato 
la proliferación de edificios en el sector del poder arzobispal que era 
la mejor expresión del dominio sobre lo más alto de la ciudad y de la 
jerarquía de poderes. 

Pese al enorme desarrollo de espacios ligados a las funciones ecle-
siales, en 1214, se produjo una controversia entre los ciudadanos y el 
cabildo porque los primeros reclamaban más parroquias, argumentando 
que la ciudad había crecido y faltaban templos. En la solución, se esta-
bleció que los tarraconenses fuesen a misa a las iglesias de Nazaret, de 

48. Joan Menchón sugiere que debió construirse en el siglo XIII; Joan Menchón, “Castell del 
Rei”, Catalunya Romànica, Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1995, vol. 21 [El 
Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà], p. 180. La cronología concuerda con 
el despliegue constructivo liderado por el poder eclesiástico en ese siglo y con la finalidad de crear un 
espacio propio en el seno de la misma ciudad.
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San Miquel del Pla y dels Sants, que era del convento de Santa Ana, 
quedando obligados a ir a la catedral para las grandes festividades49. El 
telón de fondo de la disputa era la financiación de las obras de la catedral 
y se estableció que los tarraconenses sólo contribuirían cuando quisiesen. 
Por el contrario, se les obligaba a pagar por los bautizos, matrimonios y 
entierros, como ya venían haciendo50. La polémica surgió por el control 
que la Iglesia ejercía sobre la trama de parroquias intramuros, en la que 
se impuso que los canónigos y comensales de la sede debían celebrar 
las misas. Determinados personajes encarnaban la autoridad en la urbe, 
cuyo carisma se fortalecía mediante sus actuaciones religiosas, más allá 
de la importancia de los espacios de poder. Por otra parte, los templos 
de San Pau y Santa Tecla tuvieron un uso reservado a los eclesiásticos, 
para los capellanes enfermeros del hospital de los canónigos y con usos 
funerarios respectivamente. De este modo, se definieron espacios de uso 
exclusivo del poder y para el poder, que reflejaba como determinados 
lugares se concibieron sólo al servicio de sus necesidades. 

49. Podemos observar como había dos iglesias nuevas en relación a las de mediados del XII, 
además de la de San Lorenzo, que refleja el crecimiento de la ciudad durante estas décadas.

50. Josep Blanch, Arxiepiscopologi de la santa església metropolitana i primada de Tarragona, Excma. 
Diputació Provincial de Tarragona, Tarragona, 1985 vol. 1, p. 130 (primera edición 1665).

Figura 1. Vista de la parte superior de Tarragona desde el noroeste, con las murallas 
la torre del Pavorde, el cimborio y el campanario de la catedral, que refleja el lugar 
preponderante de la ciudad eclesial en el espacio urbano y configura el skyline carac-

terístico de la ciudad. (Fotografía: Maria Bonet).
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Durante los primeros años del reinado de Jaime I, el arzobispo se 
afianzó como autoridad principal en el dominio tarraconense, que segu-
ramente contribuyó a su apoyo al monarca en momentos de dificultad. 
Un episodio indicativo de la vinculación entre ambos fue la cooperación 
del arzobispo en la conquista de Mallorca. Algo después, en 1232, el rey 
en su primer testamento se dirigía al prelado como venerabilis patrui mei 
Sparagi archiepiscopi Terrachone, escogiéndole como albacea testamentario y 
tutor de su hijo. El documento se firmó en la habitación del arzobispo 
en su palacio. La especificidad de la datación tópica reflejaba la confianza 
de Jaime I hacia el poder arzobispal, puesto que se trataba del espacio 
privado en la residencia de quien tendría que velar por el cumplimiento 
de las voluntades del monarca y garantizar la sucesión.51

La ciudad estaba en transformación en la plenitud medieval, y se 
hizo patente en los topónimos que evocaban la antigüedad de algunos 
sitios: Vila Antica, iglesia antigua de San Pedro o baños antiguos en 1174. 
En el caso de los baños se explica porqué se habían construido otros 
además de los documentados de 1151. La existencia de una Vila Nova 
refleja el progreso urbanístico, y por otra parte, el término vila resultaba 
de la asimilación de barrios y distritos a las localidades o pueblos y de 
la división en sectores del espacio urbano en los primeros tiempos.52 Este 
nuevo ámbito quedaba fuera del primer recinto amurallado, en la zona 
comprendida entre la parte final de la calle Mayor y la rambla Vieja, y se 
correspondía con la amplia banda que había ocupado el circo romano.53 
Estaba situado en la tercera de las tres terrazas de la parte alta, siendo la 
segunda la que se urbanizó ex novo y siguiendo una planta en cuadrícula 
durante el siglo XII. La zona central también estaba diseñada conforme 
a las restricciones impuestas por los contornos romanos, pero al tratarse 
de los espacios centrales del forum provincial, sin edificación, se pudo 

51. Ambrosio Huici, María D. Cabanes, Documentos de Jaime I de Aragón, Diputación provincial 
de Valencia, Valencia, 1976, vol. 1, p. 297-300: Actum est hoc in castro et camera archiepiscopi Terrachone pridie 
nonas maii (...)

52. La ciudad medieval podía estar dividida en cuatro sectores principales, Flocel Sabaté, El 
territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial a l’Edat Mitjana, Fundació Salvador 
Vives i Casajoana, Barcelona, 1997, p. 164.

53. Joan Salvat, Tarragona antigua y moderna a través de su nomenclatura urbana (siglos XIII al 
XIX), Ayuntamiento de Tarragona, Tarragona, 1961, p. 417. El autor identifica la primera referencia en 
1224 y será un lugar muy citado en décadas sucesivas (Maria Bonet Donato, Aproximació a la societat i 
economia de Tarragona a la plena edat mitjana, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1996, p. 111), entre otras 
noticias. De todos modos, el término denominó de forma genérica todo el espacio suburbial fuera de 
las murallas, como en 1240 en una dotación arzobispal de una parcela en la Vila Nova, que estaba “al 
lado del mar”, es decir fuera del ámbito del circo romano: Salvador Ramon, Xavier F. Ricomà (eds.), 
Index Vell..., p. 200. 
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trazar la trama de las calles de manera planificada. De este modo, quedó 
urbanizado el gran cuadrilátero en el centro de la parte alta de la ciudad 
con un eje que fue y, ha sido, la calle Mayor. Las calles paralelas y sus 
perpendiculares constituyen toda la trama cuadriculada, salvo en algún caso.54 

Figura 2. Panorámica de la ciudad medieval dentro del recinto amurallado: en la 
terraza superior se sitúa el espacio vinculado al arzobispado o ciudad eclesial, en 

la terraza media se visualiza la zona central objeto de una planificación urbanística 
ortogonal y la zona de los Bordet o vila antica. La tercera terraza o Vila Nova estaba 
fuera del primer recinto y se incorporó en el XIV. (Fotografía: Google Earth en do-

minio público, modificaciones Maria Bonet).

54. Eduard Riu i Barrera, “L’arqueologia i la Tarragona feudal”, Forum¸ 7 (Tarragona, 1987), 
p. 1-15 y concretamente 11-13. 
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El contraste entre una zona central más organizada con calles que 
siguen una programación urbanística en cuadrícula y otras calles que no 
obedecen a tal esquema en sitios más periféricos podría, tal vez, indicar 
dos momentos de la ocupación. Así, y como ya se ha visto, los extre-
mos del cuadrilátero se habitaron primero y se reutilizaron las estructuras 
romanas antiguas. En un cierto momento de la reocupación de estos 
espacios, se impuso un programa de urbanización como se desarrollaba 
en tantos ámbitos europeos, desde la Francia meridional al Este de los 
territorios germánicos, y con ejemplos en la Península Ibérica como 
Puente la Reina. Este segundo desarrollo podría haberse llevado a cabo 
desde las últimas décadas del siglo XII y durante el siglo XIII, que es 
de hecho la cronología del auge en la utilización de esta trama en el 
urbanismo del Occidente feudal. 

Las calles Mayor o Major, Cavallers y de la Nau constituyen las 
principales de dicho conjunto, y fueron trazadas como tales. Asimismo, 
destacados nobles y burgueses establecieron en ellas sus residencias y 
actividades. En los extremos oriental y occidental había sendos castillos 
de los poderes señoriales y en la parte meridional la puerta de Na Oli-
vera, flanqueada por dos torres, todavía visibles. Ambas torres defensivas, 
Arandes y Morenes, descansaban sobre otras de origen romano, que 
cerraban la ciudad o el mur vell. Esta muralla separaba el foro del circo 
romano, y las torres fueron funcionales sobre todo desde el siglos XII al 
XIV.55 En este espacio, que fue el principal ámbito de población en el 
periodo de ocupación feudal había plazas, descritas a veces como platea 
comune. También se utilizaba el término vicum publicum para nombrar 
la calle, cuando se trataba de localizar una casa, aunque en ocasiones 
se calificaba la vía con un nombre propio.56 Así, los espacios comunes 
fueron a menudo identificados conforme a su condición de públicos. 
Esta percepción de los sitios comunes contrastaba con la denominación 
de otros lugares privatizados y vinculados al poder. En este sentido, en 
las escrituras notariales plenomedievales, cuando se ubicaban las casas por 

55. Iván Negueruela, “Dos importantes planos de Tarragona en el Archivo de Simancas”, Quaderns 
d’història tarraconense, 5, (Tarragona, 1985), p. 59-75. El portal de Olivera aparece en la documentación 
bajomedieval para indicar el lugar de acceso a la Vila Nova: Sabí Peris, Josefina Cubells, Joaquim Icart 
(eds.), Actes municipals 1369-1374-75. Col·lecció de documents de l’arxiu històric municipal de Tarragona, 3, 
Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 1984, p. 198-199. Sobre el mur vell o la muralla que había en 
este ámbito hasta la ampliación del XIV: Joan J. Menchón Bes, Jaume Massó Carballido, Les muralles 
de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II aC – XXdC), Publicacions del Cercle d’Estudis 
Guillem Olivé, Tarragona, 1998, p. 53-56.

56. Maria Bonet Donato, Aproximació a la societat..., desde p. 109.
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sus lindes, se especificaban las iglesias, los conventos, como los de fran-
ciscanos o dominicos, los castillos, y la muralla en vez de las calles con 
sus nombres. Esta última fórmula de designación se utilizó más a finales 
de la edad media.57 Por tanto, los elementos de identificación del poder 
seguían siendo los referentes principales a la hora de situar otros edifi-
cios en el suelo urbano. Sin embargo, el término “público” se consolidó 
con connotaciones jurídicas, principalmente en la baja edad media, y se 
usó para calificar cuanto compartían los miembros de la ciudad bajo el 
control del gobierno municipal. 

Otras zonas fuera de las murallas también fueron ámbitos de ex-
tensión de la ciudad, y del desarrollo de algunas funciones específicas. 
En la zona próxima al puerto proliferaron los molinos y los almacenes, 
documentados a finales del siglo XII e inicios del XIII. La industria 
molinera aprovechó las condiciones del puerto como las aguas cana-
lizadas, conocidas por noticias posteriores.58 Las actividades mercantiles 
fueron impulsadas mediante privilegios monárquicos, como el de 1194, 
que permitía a los habitantes de Tarragona exportar por tierra y por 
mar cuanto producían. Además, con este, se ofrecía seguridad a todas las 
personas y embarcaciones que zarpaban de su puerto. Se concedió otro 
con las mismas condiciones al puerto de Salou, salvo que en Tarragona 
el rey se reservaba una tasa por la expedición de cereal.59 Su exigencia 
respondía a su condición de señor, que cobraría gracias a su delegado. 
La disponibilidad de poder directo en la ciudad era y, siguió siendo, la 
causa de una serie de exigencias impositivas por parte de la monarquía, 
que fueron aumentando y generaron diferencias con la ciudadanía.

2. las relaciones y conflictos de poder en el espacio urbano

Los espacios de los principales poderes se convirtieron en escenarios 
de algunos conflictos. Superada la disputa entre la dignidad arzobispal y 
el bando de los Bordet, el estamento eclesiástico de la ciudad se vio 
afectado por divisiones internas. Las diferencias entre los canónigos y el 
arzobispo culminaron en enfrentamientos violentos durante el mandato 
de Benet de Rocabertí (1251-1268). Se produjo una irrupción violenta 

57. Maria Bonet Donato, Aproximació a la societat..., p. 113 (1278-1279).
58. Salvador Ramon, Xavier F. Ricomà (eds.), Index Vell..., p. 141 (1192) y ACA, Cancillería, 

3, f. 19r-20r-v (1207). En 1227, Jaime I confirmó los molinos y casas que Guillem de Tarragona tenía 
en el puerto: Ambrosio Huici, María D. Cabanes, Documentos de Jaime I..., vol. 1, p. 198.

59. Josep M. Font Rius, Cartas de población y franquicia..., p. 274-5 y para la concesión a Salou: 
ACA, Cancillería, reg. 3, 17v-18v.
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a la catedral durante la celebración de una misa y el asalto armado a la 
residencia de los canónigos, quedando algunos de sus miembros heridos 
y otros detenidos. El ataque se dirigió al corazón del poder de éstos, y 
esa vulneración del espacio quedó registrado en el relato del conflicto. 
El arzobispo había sido contundente, pero la intervención en el lugar 
“sagrado” y propio de los canónigos le valió siglos más tarde un juicio 
negativo por parte del historiador, y también canónigo, J. Blanch. Su ver-
sión detalla todos los sucesos e, incluso, indica que el arzobispo marchó 
“contento” a su castillo, mientras que los canónigos asustados no celebraron 
misa durante meses.60 En realidad, Benet de Rocabertí fue un importante 
reformador de la Iglesia, y su controversia con los canónigos contribuyó 
de forma indirecta a la consolidación de los poderes ciudadanos.

Precisamente la pujanza de los gobiernos locales, no sólo de Tarra-
gona sino de la región contribuyó a que se manifestase la oposición en 
contra de los señores. En 1276, los habitantes de Tarragona y de otros 
gobiernos municipales como los de Valls, Pla de Santa Maria o Montroig 
se resistieron a pagar una contribución y el arzobispo recurrió al rey para 
sofocar el movimiento. En 1280, la oposición ante otras exigencias im-
positivas movilizó a los habitantes de Tarragona y de algunos lugares del 
Camp. El rey manifestó su intención de dirigirse a Tarragona para hacer 
valer sus derechos allí mismo, y advirtió que sus oficiales secuestrarían 
bienes para garantizar la satisfacción de las imposiciones reclamadas. Con 
su presencia in situ reivindicaba su dominio, en este caso en el terreno 
impositivo. Las divergencias entre el poder dominical y los representantes 
territoriales desembocaron en levantamientos que culminaron con un asalto 
armado al castillo del rey en Tarragona. Así, en el verano de 1282, los 
hombres de la Selva tomaron la fortificación con el propósito de recu-
perar el ganado que les había sido incautado al no haber satisfecho esos 
tributos. No hubo víctimas, tal vez por la escasa defensa del castillo o 
por la connivencia de los miembros de la resistencia con los habitantes 
de Tarragona. En el castillo, se guardaban bienes como el mencionado 
ganado, seguramente aprovechando las bóvedas de las antiguas construc-
ciones del circo.

La principal fortaleza del poder regio en la ciudad había sido sa-
queada y era un oprobio que no podía quedar impune. La ofensa debió 
ser tal que ni siquiera los cronistas “oficiales” de la historia de Tarragona, 

60. Josep Blanch, Arxiepiscopologi..., vol. 1, p. 159-163; Emili Morera, Tarragona Cristiana, Excma. 
Diputació de Tarragona, Tarragona, 1982, vol. 2, p. 76-82.
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como J. Blanch dejaron testimonio, y el episodio se omitió deliberada-
mente según apunta M. L. Ramos.61 El infante Alfonso dirigió sendas 
misivas a los habitantes de la Selva para que entregasen a los culpables 
y a los veguers y batlles de la región para que castigasen dicha localidad 
con sus ejércitos, “causando el máximo daño posible”. La represión fue 
radical en respuesta al ataque al castillo, que era la máxima expresión del 
poder del rey en su dominio tarraconense. En fechas más avanzadas, y en 
el marco de las luchas entre el arzobispo y su vasallo el rey, una disputa 
entre el arzobispo Pere de Claresquí y Pedro el Ceremonioso provocó 
otro incidente en el castillo del arzobispo. Los habitantes de Tarragona 
lo saquearon para mostrar su ira en contra del prelado y calaron fuego 
al archivo arzobispal. En esta oportunidad, el mencionado cronista J. 
Blanch sí que relató el suceso y en cambio las fuentes municipales no 
lo explicitaron.62 

La narración sobre los hechos que condujeron al ataque muestra 
la escenificación de la lucha en la plaza principal del espacio arzobispal 
que era el pla de la Seu. Esta plaza, rodeada por destacados edificios, 
está presidida por la fachada principal de la catedral y se accede por 
unas amplias escaleras, que tiene una marcada disposición escénica. Allí, 
el arzobispo Pere de Claresquí solemnizó públicamente la revocación 
de la decisión de los tarraconenses de ser sólo vasallos del rey.63 Estos 
habían impedido que el prelado pudiese disponer de un trompetero, y 
fue remplazado por alguien a quien, a su vez, el veguer regio impidió 
anunciar el parlamento. La trompeta quedó hecha añicos en el forcejeo 

61. Carme Batlle, “Una conjura dels tarragonins en contra de l’autoritat (1276)” Butlletí 
Arqueològic, 133-144, (Tarragona, 1976-1977), p. 203-207; Maria L. Ramos, “Sobre alguns conflictes 
socials a Tarragona i comarques properes durant els sis primers anys de la dècada de 1280 a través de 
la documentació conservada a la Cancelleria Reial”, Quaderns d’història tarraconense, 12-13, (Tarragona, 
1993-1994), p. 67-95, y concretamente p. 77-9: (...) aliqui homini de Silva temeritate inducti fregerint seu 
invaserint castrum domini regis patris nostri Tarrachona extrahendo inde pignora.

62. Josep Blanch, Arxiepiscopologi..., vol. 2, p. 65. Pese a no detallar el evento, las actas municipales 
recogen una retahíla de episodios relativos a las divergencias entre el consejo municipal y el arzobispo en 
esas fechas. En 1375, un asunto había provocado avalot del poble que en aquests dies ha estat fet per alguns 
de la predita ciutat, y ambas partes se reunieron frente a la residencia del pavorde para solucionar este 
grave incidente y otros temas pendientes sobre privilegios y libertades de la ciudad. Se trata, sin duda, 
del conflicto que produjo la violencia de los tarraconenses en contra del arzobispo y se zanjó cuando 
los cónsules se comprometieron a jurarle fidelidad, Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), 
Actes municipals 1369-1374-5..., p. 139-140.

63. La declaración de los ciudadanos era consecuente con decisiones del rey Pedro el Ceremonioso, 
quien en 1374 había exigido que fuesen únicamente sus vasallos, y llegó a ordenar a su gobernador que 
castigase con pena de muerte a quienes dijesen que lo eran del arzobispo: Josefina Cubells, Repertori 
municipal de Tarragona. Col·lecció de documents de l’arxiu històric municipal de Tarragona, 9, Ajuntament de 
Tarragona, Tarragona, 1993, p. 24.
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entre el veguer y el sacristán, y el arzobispo se vio obligado a abando-
nar la ciudad por una puerta secreta, refugiándose en su castillo de la 
vecina Constantí. Por otra parte, la vulnerabilidad de la residencia del 
arzobispo, le obligó a abandonar definitivamente el castillo arzobispal en 
1391, que era muy próximo a la catedral. Entonces se trasladó a la torre 
del Pavorde, también llamada la Torre, pasando el pavorde a ocupar su 
castillo. La nueva ubicación del palacio episcopal ocupaba un sitio en los 
límites de la ciudad en vez del central que estaba expuesto a los motines 
y según se explicó para: (...) poder defensar-se dels motins si haya lors del 
poble sovint se fan contra dit archebisbe y sa familia y canonges.64 De todos 
modos, el arzobispo utilizó sus “espacios” para atacar a los ciudadanos, 
como sucedió en la catedral, y se registró en las actas municipales bajo 
el título: lo archabisbe contra ciutadans. Desde la trona de la Seu, y por 
indicación del mismo prelado, se habían lanzado diatribas en contra los 
tarraconenses por temas de fe. Otros agravios e injusticias cometidos 
por él y sus delegados en contra de los habitantes de Tarragona, fueron 
también reseñados por la municipalidad. De este modo, el arzobispo arre-
metió en contra los ciudadanos en el lugar de máxima autoridad de la 
Iglesia, donde se buscaron argumentos de fe, combinando la superioridad 
religiosa y espacial desde la misma cátedra catedralicia.65

Durante el siglo XIV la monarquía también afirmó físicamente su 
presencia en Tarragona, que coincidió con el despliegue de la fiscalidad 
y otras exigencias. Así, el rey Jaime II emprendió las labores de transfor-
mación de la antigua fortaleza romana ocupada antes por los Bordet en 
una residencia palaciega. Las obras todavía no se había concluido en 1315 
cuando ante la posible llegada a la ciudad de la reina María de Chipre, 
el rey estableció que ella fuese a la casa de los franciscanos, pero que si 
(...) l’archabisbe volia de si que de tot en tot posàs al seu palau, posàs-hi. En 
la iglesia de este convento el primogénito Jaime renunció a sus derechos 
al trono en 1319, tomando el hábito del Hospital en la de los dominicos 
el mismo día.66 También la reina de Sicilia se alojó en el convento de 
los franciscanos en su breve estancia en la ciudad en 1384.67 Una vez 

64. Salvador Ramon, Xavier F., Ricomà (eds.), Index Vell..., p. 65.
65. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-75..., p. 82 (1374).
66. Isabel Companys, Núria Montardit, El castell del rei en temps de Jaume II. Edició comentada 

dels llibres de comptes de l’obra (1313-1317), Diputació de Tarragona, Tarragona, 1995, p. 25-26. El primer 
convento de los franciscanos ocupó la antigua iglesia de San Salvador del Corral a mediados del XIII, 
pero se trasladaron a otro extramuros a finales del siglo XIV.

67. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86, Col·lecció 
de documents de l’arxiu històric municipal de Tarragona, 5, Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 1986, p. 64. 
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más, la monarquía escogió espacios distintos a los del poder principal, su 
señor el arzobispo, y la reina sólo iría allí si este insistía. Justamente, la 
familia del rey confió en dos instituciones religiosas que estaban alejadas 
del arzobispado. También la municipalidad protegió las casas conventuales 
de franciscanos y clarisas, pagándoles quince sueldos anuales, cosa que 
no sucedía con otras instituciones eclesiales.68 Eran, sin duda, las iglesias 
más cercanas a los ciudadanos en la baja edad media. En estos años, el 
poder regio y el municipal se afirmaron en espacios religiosos concretos 
e identitarios, al tiempo que prescindieron del templo por antonomasia, 
que era la catedral. Con todo, cabe destacar que el hijo de Jaime II, Juan 
de Aragón, patriarca de Alejandría y arzobispo de Tarragona fue enterra-
do en un conjunto funerario extraordinario situado junto al altar mayor 
de la sede de gran contenido iconográfico. La condición santa que se 
desprende del epitafio se subrayaba con santos de la ascendencia familiar 
materna, los beatos de la sede y las reliquias de la santa patrona. A través 
de su persona se sacralizaba una estirpe, que había dejado atrás una larga 
confrontación con el papado. Era la expresión física de la aproximación 
de la Iglesia a la monarquía aragonesa, y justamente en un sitio muy 
sagrado como era la sede de Tarragona, y en el ámbito del altar mayor.69

El palacio del rey recibió para su construcción una suma de parte 
de judíos de la ciudad, que el arzobispo había mandado al exilio. Así, 
pagaron su rescate y alcanzaron la protección regia. La aljama de la 
ciudad era vecina al distrito del palacio y su ubicación respondía a su 
particular vinculación con la corona. La aljama es otro ejemplo de es-
pacio propio,70 aunque en este caso estuvo marcado por la segregación.  
 

De todos modos, no parece que fuese una visita oficial, sino una etapa en su viaje, aunque la ciudad 
corrió con todo el gasto de su estancia.

68. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, Norbert Miracle (dirs.), Actes municipals 1388-
1389-1393-1395. Col·lecció de documents de l’arxiu històric municipal de Tarragona, 7, Ajuntament de Tarragona, 
Tarragona, 1988, p. 56, 79; Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-
84. Col·lecció de documents de l’arxiu històric municipal de Tarragona, 4, Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 
1985, p. 115; Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 58; 
y para el de las clarisas: Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart, (eds.), Actes municipals 1369-1374-
75..., p. 149, entre otras. Francesc Cortiella, Una ciutat catalana a darreries de la Baixa Edat Mitjana: 
Tarragona, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1984, p. 155. También los 
dominicos fueron beneficiados.

69. Para la argumentación y más detalles véase, Maria Bonet Donato, “La consolidació política 
i económica”, Tarragona medieval. Capital eclesiàstica i del Camp, Maria Bonet, Amancio Isla (eds.), Pagès 
Editors, Lleida, 2011, p. 129-131.

70. Flocel Sabaté, “L’espace des minorités ethniques et religieuses: les Juifs dans les villes catalanes 
au Bas Moyen Âge”, Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique, Flocel Sabaté, Christian 
Guilleré, (eds.), Université de Savoie, Chambéry, 2012, pp., p. 231-286, y concretamente 232-246.
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Durante la procesión del Corpus se tapiaba la calle Santa Ana para evitar 
que los judíos pudiesen hacer escarnio de la festividad.71 Sin embargo, no 
eran los únicos habitantes invisibles y apartados durante las celebraciones 
religiosas, puesto que el municipio pagaba a las prostitutas para que “no 
pecasen” durante la Semana Santa.72 

Con las obras de ampliación impulsadas por el rey Pedro el Cere-
monioso, se levantó un piso más en el castillo del rey, la planta superior 
con una gran sala de arcos diafragmáticos de estética palaciega. Además, 
se reforzaron los elementos militares en las almenas y en el paseo de 
ronda. Esta intervención coincidió con otras remodelaciones en los pa-
lacios reales de Barcelona, Lérida y Tortosa, dado que el poder regio 
encontró otro elemento propagandístico y de presencia en el territorio a 
través de sus espacios urbanos. Justamente por su condición emblemática, 
allí se produjeron episodios relacionados con los conflictos sociales. De 
este modo, los cónsules de Tarragona y otras personas que tenían que 
solucionar la confrontación entre el arzobispo y la ciudad se reunieron 
en el castillo con el fin de escoger a sus delegados en 1375.73 Según se 
ha visto, la posición del consejo municipal era favorable al monarca y 
contraria al prelado, y por tanto, la elección del sitio no podía ser más 
apropiada. Sin embargo, la municipalidad se reunió también en el castillo 
arzobispal, como en 1369, aunque normalmente realizaba sus encuentros 
en la sala de la casa de la ciudad.74

Durante los últimos siglos medievales, el arzobispo y los canónigos 
siguieron invirtiendo recursos en el crecimiento y embellecimiento de 
su espacio, que reforzaba su carácter diferenciado y privilegiado. Así, la 
catedral había crecido de forma muy importante durante el siglo XIII y 
la primera mitad del XIV. El cimborio se construyó a mediados del XIII 
y a principios del XIV se estaba cerrando el último tramo de la bóveda 
de la nave principal. Las dimensiones extraordinarias del conjunto cate-
dralicio son un testimonio de la dignidad que desde los primeros tiempos 
se atribuyó a este edificio principal y representativo del principal poder  
 

71. Emili Morera, Tarragona Cristiana..., vol. 2, p. 397.
72. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, Norbert Miracle (dirs.), Actes municipals 1388-89, 

1393-95..., p. 86 (1389).
73. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-75..., p. 155 y 

en otra oportunidad se reunieron con el veguer del rey para negociar asuntos parecidos: Josefina Cubells, 
Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-75..., p. 187 (1375).

74. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-75..., p. 13 y 
17; y en general era convocat y reunit consell general a la sala de l’alberg de la ciutat (p. 20).
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de la ciudad y de la región. En las primeras décadas del siglo XIV, la 
catedral vio reforzada su perspectiva con las escaleras que conducen al 
pla de la Seu y la profundidad que añadió la plaza. El diseño amplio y 
envolvente subraya la centralidad de la iglesia catedralicia, insistiendo en la 
elevación y dignidad del símbolo de poder por antonomasia de la ciudad.75 

A mediados del siglo XIV, las obras se interrumpieron, pero ya en 
la segunda mitad del siglo otros espacios interiores fueron objeto de me-
jora o transformación como la capilla de Santa María de los Sastres. El 
progreso constructivo constituye un contrapunto a la imagen catastrofista 
y de parada económica aplicada a la segunda mitad del XIV. El nombre 
de la capilla aludía, al parecer, a su condición de sede de la cofradía 
de los sastres, como la iglesia de San Lorenzo era de los campesinos. 
La elección de estos lugares como sede de las asociaciones de oficios 
reflejaba el progreso de otros poderes en el seno del espacio sagrado y, 
que, también participaban en el consejo urbano. En 1385, se estableció 
que se hiciesen bancos en la catedral para que los ciudadanos pudiesen 
sentarse y la financiación corrió a cargo del gobierno municipal.76 Este 
ejemplo es uno de tantos de la toma de posesión física por parte de la 
ciudadanía y del consejo municipal en un ámbito especialmente controlado 
por la autoridad eclesiástica. Además, dicho órgano de gobierno se reunió 
a veces en la catedral, como en 1375 cuando lo hizo justo a la entrada 
frente a la capilla de las Once Mil Vírgenes, una de las capillas góticas 
construida por entonces.77 En otras ocasiones se dio cita en la casa de 
los dominicos, que junto a franciscanos y clarisas gozaban de una peculiar 
relación con la ciudad.78 La elección de distintos sitios emblemáticos para 
sus encuentros era el reflejo de la identificación del gobierno municipal 
con su ciudad, y no con un sólo espacio.

Los poderes urbanos reconocían como propio todo el recinto urbano 
y sus espacios periféricos, que cada vez estaban más influidos y sujetos 
a su dominación. La municipalidad velaba por asuntos tan significativos 

75. Josep María Recasens, La ciutat de Tarragona, Barcino, Barcelona, 1975, vol. 2, p. 349. La 
necesidad de crear un espacio diáfano y que diese la máxima presencia a la catedral impuso el derribo 
de una casa que tapaba la vista en 1296, según relata Joan Blanch: Joan Salvat, Tarragona antigua y 
moderna..., p. 231.

76. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 41 y 62.
77. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-75..., p. 151. 

También en 1358, el consejo de Tarragona se reunió en la catedral, y estuvieron también presentes 
prohombres de lugares del Camp, de la Selva, Valls, Reus, Riudoms o Riudecanyes: Sabí Peris, Joaquim 
Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360. Col·lecció de documents de l’arxiu històric municipal de Tarragona, 2, 
Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 1982, p. 25.

78. Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 107, 119, 163 (1359).
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como la defensa, que se concretaba en la construcción, reparación y man-
tenimiento de las murallas y en la provisión de hombres de armas. Esta 
función militar que había estado tan vinculada a la clase caballeresca era 
ahora un signo de identidad de los ciudadanos, tanto que en el momento 
de adquirir la condición de ciudadano, este debía aportar una ballesta 
o equivalente.79 Las murallas fueron un tema principal y recurrente de 
la actividad del municipio y, a veces, un motivo de controversia con el 
arzobispo. Su negativa a contribuir a tal empresa refleja como las nuevas 
clases urbanas privilegiadas habían desplazado al poder dominical en el 
control de la actividad bélica, antaño tan esencial en su caracterización. 
Con todo, cuando el consejo hacía un llamamiento público para que la 
población atendiese a sus obligaciones militares, lo hacía por “manda-
miento de la señoría”.80 

El poder arzobispal pretendía disfrutar de una perpetua condición 
de inmunidad o de excepción en el conjunto urbano. Sin embargo, el 
consejo municipal luchó para que cumpliese con sus compromisos tri-
butarios, y en alguna ocasión, como en 1369, amenazó con interrumpir 
la construcción de la muralla meridional que cerraba la zona del Corral, 
actual plaza de la Font, si el prelado no pagaba lo que le correspondía.81 
La defensa obligaba a todos, y se proclamaba que los que tuviesen mujeres, 
hijos o bienes en Tarragona debían contribuir a ella.82 La propiedad y 
la familia forzaban a defender la ciudad, dado que esta era sinónimo de 
protección. En un sentido más particular, los recursos recaudados a los 
habitantes del Corral o Vilanova se destinaron a sufragar la construcción 
de la muralla en ese ámbito. Este lienzo bajomedieval amplió el períme-

79. Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 79 (1359); o en la admisión 
de Berenguer Martí debía dar diez sueldos per una ballesta (p. 127 [1359]). También en momentos de 
necesidad defensiva el municipio ordenaba que la ciutat sigui bé provehida d’armes, Josefina Cubells, Sabí 
Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., (p. 83). Incluso en 1386, se estableció que 
los cónsules y sus delegados pudiesen capturar todas las armas en desuso para darlas a quienes las podían 
usar en la defensa de la ciudad: Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.) Actes municipals 1386-
87-1387-88. Col·lecció de documents de l’arxiu històric municipal de Tarragona, 6, Ajuntament de Tarragona, 
Tarragona, 1986, p. 52.

80. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., p. 63.
81. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., p. 41. 

Con anterioridad, en 1359 el consejo había pedido al arzobispo que dado que el clero no contribuía 
a los gastos generados por la construcción de la muralla, al menos ayudase en la demolición de las 
construcciones adosadas a la misma, así como a cerrar las aperturas que habían hecho: Sabí Peris, Joaquim 
Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 67. Meses más tarde, el gobierno municipal volvió a exigir 
que los eclesiásticos pagasen los gastos de la muralla, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 
1358-1360..., p. 141.

82. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., p. 16.
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tro fortificado romano por la parte meridional.83 Además, las torres de 
la muralla debían ser reconstruidas por los que las tenían arrendadas y, 
según se indicaba en la documentación, poseían “a su servicio”.84 Persistía 
cierta noción de espacio propio pese al progreso del espacio único de 
la ciudad bajomedieval. 

Una multiplicidad de acciones por parte de la municipalidad tuvo 
como objetivo principal recaudar fondos e invertirlos en la construcción 
y reconstrucción de la muralla.85 No sólo los tarraconenses estuvieron 
sujetos a tal contribución fiscal, sino que a veces se reclamó a los ha-
bitantes del Camp como en 1305. Dentro de esta región, tributaban los 
terratenientes del Camp86 y las localidades de las Faldes. Esta demarcación 
era un ámbito vecino y más próximo a la ciudad, cuyo nombre aludía 
a las tierras que declinaban a su alrededor como si se tratase de unas 
faldas.87 Así, en 1359 se indicaba que la col·lecta de la muralla afectaba a 
la ciudad com també als llocs de les faldes.88 Sólo un año antes, el consejo 
municipal había revocado la condición de carta de franquicia que los 
vecinos de Vila-seca, población principal de las Faldes, habían alcanzado 
por su condición de carrer de la ciutat. Se reconocía el estatuto de 
“calle” y se recordaba que la localidad debía contribuir a la muralla, 
aunque sus habitantes no podían gozar de tal privilegio de franquicia 
dado que no residían en Tarragona.89 La justificación refleja que desde el 
gobierno municipal se entendía que el espacio de poder era únicamente 
el espacio propio urbano, y sólo allí se podían aplicar ciertas inmunida-

83. Sabí Peris, Joaquim Icart, (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p.154-159.
84. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., p. 26 (1369).
85. Algunos ejemplos de actuaciones municipales para la construcción de la muralla: Sabí Peris, 

Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 86-7; para reparar las murallas: Josefina Cubells, 
Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., p. 46, 83, 106, 107; para cerrar las 
ventanas de la muralla: p. 127-129. A veces se trataba de reconstruir, o de levantar una torre nueva como 
en 1384: Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 82.

86. Jordi Morelló, “Les muralles trescentistes de Tarragona: finançament, subjectes fiscals i 
problemes concomitants”, Butlletí Arquelògic, 5/33, (Tarragona, 2011), p. 151-219.

87. Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, p. 191-193.
88. Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 159. La colecta tuvo 

continuidad en años sucesivos: Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1386-
87-1387-88..., p. 203. Incluso a veces se intentó extender el cobro de la restauración de la muralla 
a otros lugares del Camp como Reus, Alcover y la Selva: Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí , 
(dirs.), Actes municipals 1386-87-1387-88..., p. 203 (1387).

89. Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 23. Ya desde finales del 
siglo XIV y muy claramente durante el XV, las localidades de las Faldes protestaron por el hecho de 
tener que contribuir a la muralla, y Vila-seca, la más importante, consiguió no satisfacer nada desde 1450: 
Francesc Cortiella, Una ciutat catalana..., p. 191-194.
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des de la ciudad, aunque la institución del carreratge solía aplicar dichas 
prerrogativas a sus calles.

La condición de ciudadano comportaba participar de los privilegios 
urbanos, y cuando se asumía dicho estatus, el beneficiario podía obte-
ner su carta de franquicia como Pere Mascarell en 1359.90 El vínculo 
del ciudadano con Tarragona era tan fuerte que en alguna provisión de 
dicha condición se le recordaba que no podía marchar sin permiso de 
la ciudad. Incluso la municipalidad reunía ciertos dineros para pagar la 
redención de los tarraconenses que habían sido objeto de cautividad, 
reflejándose hasta donde llegaba el sistema de protecciones ofrecido a 
la población acomodada y con derechos.91 En este sentido, el gobierno 
municipal controlaba la entrada y salida de sus habitantes y transeúntes 
de forma cuidadosa, e incluso se impusieron medidas tan radicales como 
colgar a los sospechosos que no quisieron abandonar la ciudad una vez 
expulsados.92 Además, se desterró a algunos sujetos para siempre, como 
un tal Morrut, que había perjudicado a la aljama de musulmanes.93

La entrada del rey, o de la reina, a la urbe fue objeto de un gran 
recibimiento, que consistía en su acogida bajo palio y la aportación de un 
importante donativo.94 Era la escenificación de la recepción de su señor, 
y las cofradías pagaban a los juglares que alegraban el cortejo.95 Por otra 
parte, la procesión del monarca y su esposa significaba la toma de pose-
sión del espacio urbano, y finalmente era un recordatorio de su poder in 
situ. El consejo también celebraba la entrada del nuevo arzobispo, como 
en 1387, y igualmente organizaba festejos.96 No era la única oportunidad 
en que la municipalidad y los gremios sufragaban los gastos de las fiestas, 
que corrían a cargo de las celebraciones de las principales festividades, la 
patronal y la del Corpus. Las distintas asociaciones corporativas pagaban 
para tener sus juglares en estas festividades y el municipio se encargaba 

90. Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 79 (1359). Otras cartas 
de ciudadanía, p. 43. 

91. Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 159; p. 170-171, sobre la 
bacina dels captius de la ciutat.

92. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., p. 19 
(1369). Se escogieron a tres buenas personas para buscar quienes eran “extraños” para ser expulsados, 
p. 107 (1375).

93. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, Norbert Miracle (dirs.), Actes municipals 1388-
1389-1393-1395..., p. 32 (1388).

94. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 
59. Sobre la previsión de los gastos: Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, (dirs.), Actes municipals 
1386-87-1387-88..., p. 148.

95. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, (dirs.), Actes municipals 1386-87-1387-88..., p. 93-94.
96. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, (dirs.), Actes municipals 1386-87-1387-88..., p. 69 y 71.
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de engalanar las calles.97 De este modo, el espacio urbano era compar-
tido por las distintas organizaciones, corporaciones y las instituciones 
del poder municipal, que mostraban la toma de posesión de la ciudad, 
embelleciéndola, dotándola de alegría con la presencia de juglares y de 
personajes con caras de ángeles.98 Por otra parte, todos participaban en 
la entrada solemne de sus señores, que era la expresión de los poderes 
compartidos en el gobierno de la ciudad.

3. el desarrollo económico bajomedieval y los espacios propios 
de la ciudad

La municipalidad como principal representante de las oligarquías 
urbanas se ocupó de proteger sus murallas, llevar a cabo inversiones 
y privilegiar aquellos espacios propios que eran fuente de dominio y 
control económico sobre el territorio. La consolidación de Tarragona 
como centro económico regional conllevó toda una serie de actividades 
municipales orientadas a desarrollar y preservar los lugares identitarios o 
necesarios para la afirmación de su poder. La comprensión de espacios 
privados aprehendidos por los poderes feudales del primer siglo largo 
tras la ocupación se había trasladado a toda la ciudad sujeta ahora a la 
municipalidad, que reivindicaba su condición de polo económico y, en 
parte político de un amplio territorio. En este sentido, intervino en una 
multiplicidad de sitios, algunos de interés de la ciudadanía como era el 
mantenimiento de calles y portales, y otros menores como por, ejemplo, 
al regular sobre la construcción de unas eras fuera de murallas.99 Además, 
el consejo invirtió en obras que servían a los intereses ciudadanos y a los 
sectores productivos, como en la importante ampliación de la muralla que 
cerró el barrio de la Vilanova o Corral, poblado por entonces y donde 
se venían utilizando los espacios heredados del circo romano como las 

97. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 78. 
La cofradía de los campesinos pagó los juglares procedentes de Constantí para la fiesta de santa Tecla. 
También los del gremio del cuero pagaron otra comparsa para la fiesta del Corpus, o la asociación 
de zapateros pagó a un grupo de Riudoms, p. 143 y a otros para dicha celebración, p. 144. Además 
se sufragó la decoración de las calles: Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 
1384-85-1385-86..., p. 154-155.

98. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 117,  
121 y 158.

99. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, Norbert Miracle (dirs.), Actes municipals 1388-
1389-1393-1395..., p. 30: sobre les actuaciones municipales en el portal de los predicadores –portal del 
Roser– y de las calles. También se había allanado la plaza de la Quartera, Francesc Cortiella, Montserrat 
Sanmartí, Norbert Miracle (dirs.), Actes municipals 1388-89-1393-95..., p. 36.
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bóvedas.100 El distrito quedó definitivamente integrado al recinto urbano 
tras la construcción de la muralleta durante los años sesenta del siglo 
XIV. Los inicios de la obra se han fechado en torno a 1363 y más re-
cientemente en 1368, que fue objeto de obras a lo largo de la década 
y se ultimó con sus torres en fechas posteriores.101 

En la parte central, donde actualmente está la plaza de la Font, 
había un espacio amplio donde se reunía la feria,102 cuya especialización 
en ganado se desarrolló sobre todo en el siglo XV. Las calles cercanas 
definían una estructura conocida como de espina de pez, caracterizada 
por una arteria principal en la bajada de la Misericordia, con calles 
perpendiculares estrechas como Trinquet Vell, donde estaba la “boquería” 
y se vendían las carnes menos apreciadas.103 Más arriba estaba la calle 
Ferrers, donde se desarrollaba la actividad metalúrgica, confirmada por la 
arqueología, y otras como Cos del Bou, Trinquet Nou, o carreró de la 
Palma.104 La ocupación artesanal confería una clara especificidad productiva 
al entramado de estas calles, aunque otros sectores productivos estaban 
establecidos en calles céntricas. La zona suburbial del Corral tenía una 
densidad de población inferior a la de la parte central y fue fortificada 
para responder a las exigencias del rey. Según Josep Maria Recasens era 
una vieja aspiración ciudadana, que “no respondía a una necesidad real” 
dada la pérdida de población.105 Más allá de los efectos de la peste y de 
las nuevas necesidades militares, la nueva muralla meridional sirvió para 
defender, y en definitiva, controlar los espacios mercantiles. Sus vecinos 
contribuyeron a la financiación, puesto que eran los primeros beneficiados 
y servía a la defensa de sus intereses. El consejo municipal impulsó otras 
intervenciones urbanísticas relacionadas con las actividades comerciales y 
artesanales en la Vilanova. En la parte de la “boquería” se impulsó la 
construcción de una balsa y en el ámbito del Corral un pozo en 1374 

100. Maria Bonet Donato, Aproximació a la societat..., p. 119-120.
101. Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, p. 344 y 348-9 que sigue a Blanch 

y Joan Menchón Bes, Jaume Massó Carballido, Les muralles de Tarragona..., p. 57-60, que se inclinan 
por sus inicios en 1368; como también Jordi Morelló i Baget, “Les muralles...”, p. 161-2. Sin embargo, 
en 1360 se estaba recaudando dinero para tal fin: s’inverteixi en l’obra de la muralla del Corral i en les 
parts semblants del Corral fora de la muralla de la ciutat, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 
1358-1360..., p. 155.

102. Maria Bonet Donato, “L’expansió urbana i la formació d’un centre regional”, Tarragona 
medieval..., p. 211-215.

103. Se trataba de una zona suburbial, donde estaban, por ejemplo, las mujeres de mala reputación, 
aunque con la construcción de la muralla perdió la consideración de arrabal y ámbito subsidiario: Joan 
Salvat, Tarragona antigua y moderna..., p. 68.

104. Joan Salvat, Tarragona antigua y moderna..., p. 105.
105. Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, p. 348-349.
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y 1375, respectivamente. En la segunda actuación se afirmaba que era 
por mandato del arzobispo, pero para provecho “de la cosa pública”.106 
La obra no avanzó según lo previsto y en 1385 todavía se rebozaban 
las paredes. Al final se abandonó, aunque hay alguna noticias sobre su 
funcionamiento en 1409.107 

La construcción de un pozo tenía que ver con la escasez de agua, 
uno de los problemas históricos de la ciudad, y que la municipalidad 
se preocupó de contrarrestar, de forma parecida a cuando se ocupó del 
abastecimiento de cereales.108 La responsabilidad del subministro en el 
espacio urbano competía al consejo municipal, como máxima expresión 
del ejercicio del poder y se concretó en la financiación y ejecución de 
obras, aunque fuese el arzobispo quien ordenaba las intervenciones como 
autoridad principal. Otras acciones municipales sirvieron para mejorar las 
infraestructuras, como el puente y los caminos, que eran fundamentales 
para los intereses mercantiles de Tarragona. De este modo, se pagaron 
4.050 florines a los hombres de Montblanc para que arreglasen el ca-
mino que iba hasta allí, dado que era en profit de la ciutat.109 Igualmente, 
el puerto fue objeto de actuaciones de la universitat o gobierno urbano, 
en especial durante el siglo XV cuando se proyectó la construcción de 
un muelle, que sólo se llevó a término en 1498 tras un largo proceso 
plagado de problemas financieros.110 

Precisamente, la afirmación de su condición principal y el progreso 
de las localidades secundarias del Camp generaron otros conflictos, y los 
espacios propios empezaron a ser discutidos o quebrados, en cierto modo, 
por otros centros de poder en la región. La feria tarraconense entendida 
como lugar primordial del comercio regional encontró la competencia 

106. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart, (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., p. 88 
y p. 90: el permiso para destruir las casas que fuese necesario para hacer un patio a dicha balsa. Para 
el pozo: p. 149.

107. Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, p 352-3 y Francesc Cortiella, 
Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 104. Joan Salvat, Tarragona antigua 
y moderna..., p. 30.

108. La falta de agua en el verano de 1385 obligó a ciertas actuaciones en la cèquia de la ciutat, 
puesto que ni el río ni la misma traían agua, p. 149 y otras acciones para limpiar el rech, Francesc 
Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 148. Otras actuaciones 
procuraban el mantenimiento y la correcta distribución del agua de la mencionada canalización, Francesc 
Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1386-87-1387-88..., p. 90 y 91.

109. Sabí Peris, Joaquim Icart, (eds.), Actes municipals 1358-1360..., p. 42 y para el camino 
de Montblanc, Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84...,  
p. 64 (1383).

110. Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, p 336-340; Emili Morera, Tarragona 
cristiana, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1997, vol. 3, p. 168.
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de otras poblaciones del Camp, aspirantes a gozar de dicha centralidad 
mercantil. Sin embargo, la ciudad logró contrarrestar, e incluso anular las 
ambiciones de la Selva, Constantí, Reus y Riudoms, donde se celebra-
ron ferias de forma ilícita o ilegal.111 También el puerto de Salou era el 
embarcadero escogido por los habitantes de Reus o de Vila-seca, cuyos 
gobiernos locales proyectaron mejorar el camino que iba a Salou. La 
oposición de Tarragona a la competencia del puerto de Salou fue tan 
fuerte que, en teoría, estuvo cerrado y no gozó de los requisitos legales 
para funcionar hasta principios del siglo XVI.112 

La percepción del mar y del litoral de la ciudad como espacios 
propios era otro elemento de la dominación de determinados lugares 
que caracterizó al ejercicio del poder durante el período feudal. En este 
sentido, la denominación del mar de Tamarit, donde su señor cobraba la 
lezda, sería un testimonio de dicha privatización. También en Tarragona 
había un ámbito marítimo propio, definido como las mars de la ciutat, 
donde esta se proyectaba conforme a sus intereses mercantiles y de 
otro genero.113 De este modo, en plena crisis frumentaria del 1375, se 
financiaron dos barcos para que obligasen a todas las embarcaciones que 
transportaban cereales y transitaban por el litoral tarraconense a descargar-
los en la ciudad.114 La defensa de la costa concernía a la municipalidad, 
aunque la vigilancia se hacía desde la torre del palacio del rey y bajo 
el mandamiento del baile general de Cataluña. Así, el consejo sufragaba 
las tareas de faro, como en 1382 y 1383 y hasta, al menos, inicios del 
XV. Los vigías debían avistar las naves corsarias musulmanas.115 También 
pagó la vigilancia efectuada desde el campanario de la catedral, incidiendo 
en todos los espacios urbanos, inclusive en aquellos emblemáticos de la 

111. Maria Bonet Donato, “Un centro económico regional: Tarragona en el siglo XV”, Castilla 
y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón Baruque, María Isabel del Val, Pascual Martínez 
(coords.) Junta de Castilla y León - Universidad de Valladolid, Valladolid, 2009, vol. 1, p. 565-583. Emili 
Morera, Tarragona cristiana..., vol. 3, p. 136, Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, y 
Francesc Cortiella, Una ciutat catalana..., p. 322-3.

112. Maria Bonet Donato, “Un centro económico...”, p. 18. 
113. Para la proyección marítima y comercial del puerto de Tarragona: Guillem Morro Veny, La 

marina de Tarragona en el segle XIV. La seva relació comercial amb Mallorca, Port de Tarragona, Tarragona, 2011.
114. Josefina Cubells, Sabí Peris, Joaquim Icart (eds.), Actes municipals 1369-1374-5..., p. 45 

(1375): Leuts per aturar gra: façen descarregar açi (...) en guisa que la ciutat no sia deshabitada ni los habitants 
d’aquella no muyren a fam. 

115. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 83: 
dats a.n Pere Guerau, missatgé del consolat, per ço com ha fet faró tots vespres al castell del senyor rey (...) mòssen 
Pere Çacosta, batle general de Cathalunya, per lo dit rey ne havia scrit a la ciutat e semblantment per tota la 
costera (...) per tal com havien diverses certifficacions de galeas e galiotes. Se pagaron sueldos a los responsables 
del “faro” y de hacer señales de fuego desde el castillo del rey, Isabel Companys, Núria Montardit, El 
castell del rei..., p 29 y 30. 
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autoridad dominical.116 El despliegue tarraconense en el control de la 
costa alcanzó la vecina Salou y, en 1384, el consejo municipal determi-
nó pagar uno o dos hombres para que hiciesen guardia en la torre de 
Salou, para que asimismo fuesen guardadas las marítimas.117 La extensión 
de los intereses tarraconenses más allá del término urbano respondía a 
una comprensión dilatada de la costa de la ciudad, visible en la denomi-
nación de “mares propios”. Otra iniciativa del consejo impuso el cierre 
de las puertas de noche, con el fin de prevenir la huída de la gente 
ante las acciones corsarias musulmanas en dichos “mares propios” y en 
el puerto118. También se efectuaron pagos de guardias para la defensa del 
puerto y de sus mercancías.119

El castillo del rey parece que no sirvió para las estancias de los 
reyes a fines del XIV o inicios del XV, aunque su representante, el ve-
guer, tenía dependencias e hizo una cárcel allí. El municipio se opuso 
y argumentó que atacaba a la jurisdicción urbana. En cuanto al uso 
residencial, el rey Martín I prefirió instalarse en la torre del Prepósito 
y Fernando I de Antequera en el castillo que había sido del arzobispo, 
en esas fechas del Patriarca. Todo ello se produjo en un nuevo contexto 
en el que la monarquía había vendido al arzobispo sus derechos seño-
riales sobre el ámbito tarraconense en 1391. La idea de espacio propio 
señorial de la ocupación feudal había cedido a la de espacio de poder, 
donde coincidían distintos intereses. De este modo, el castillo del rey era 
utilizado por la ciudad, cuyos responsables incluso sufragaban gastos de 
ampliación y reparación, mientras que los monarcas prefirieron alojarse 
casi siempre en los palacios del arzobispo y otras dignidades de la sede, 
como el castillo del Pavorde y el palacio del camarero.120 

116. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1386-87-1387-88..., p. 100.
117. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 66. 

Se especificaba que podían hacerlo con señales de humo o de faro. La acción contaba con el beneplácito 
del prepósito, quien estaba al frente de dicho dominio.

118. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 22 
y 23. Otras medidas servían para anunciar la llegada de los corsarios y de otras naves, como al instalarse 
una campana pequeña en una casa de la zona portuaria para que se tocaba si de noche acechaba algún 
peligro, Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1386-87-1387-88..., p. 28.

119. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 32.
120. Isabel Companys, Núria Montardit, El castell del rei..., p. 30-31. La ciudad pagaba cada 

año cien florines para las reparaciones del castillo, Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes 
municipals 1384-85-1385-86..., p. 52 y 62; e incluso la municipalidad impulsó la construcción de una 
torre en la muralla del castillo del rey, Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 
1384-85-1385-86..., p. 24. No sorprende que los monarcas eligiesen palacios normalmente utilizados 
como residencia, seguramente más cómodos que el suyo.
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Asimismo, se produjo una interesante identificación de los intereses 
dominicales con los del poder urbano fuera de Tarragona. El prepósito 
o pavorde de Tarragona estaba inmerso en un conflicto armando con el 
camarero de la sede y reclamó que la ciudad, donde residía, defendiese 
sus intereses en Constantí. Allí tenía un castillo, que había sido ocupado 
por el camarero. Entonces solicitó al consejo tarraconense que hiciese 
una hueste y pusiese su bandera en dicho castillo. Sin embargo, el poder 
municipal decidió enviar una embajada a Reus, sede del camarero, para 
negociar antes del ataque, ahora dirigido en contra de Reus. De este modo, 
la universitat de Tarragona se erigía como poder militar y representativo 
de la autoridad dominical en el ámbito de su dominación y fuera del 
término de la ciudad. Su bandera debería ser la máxima expresión de 
dicha “reconquista” y, sin duda, la expresión de su lideraje.121 Vistos los 
sucesos, parece que el interés del municipio era contrarrestar el poder 
regional de Reus, más que implicarse en la defensa del prepósito. De 
todos modos, este órgano de gobierno no siempre fue proclive a atender 
las exigencias militares reclamadas por su señor, y los tarraconenses le pi-
dieron que abandonase la reclamación de una hueste que debía intervenir 
en el conflicto entre Pla y Cabra del Camp en 1395.122 A diferencia de 
Constantí y Reus, dichas poblaciones no eran competidoras de Tarrago-
na, ni destacadas en sus contribuciones fiscales, que tal vez explicaría la 
resistencia a organizar un ejército. 

El proteccionismo sobre el comercio de cereales era una de las ini-
ciativas para garantizar su abastecimiento, que unido a otras acciones en 
relación a las entradas y salidas de productos reflejan la política municipal 
en favor de los intereses productivos y de mercado de Tarragona. Dicho 
control se hizo patente en las puertas de la ciudad, donde se hizo visible 
el ejercicio del poder en general. En este sentido, los poderes urbanos 
reivindicaron y asumieron la potestad de cerrar las puertas. Así, el pavorde 
reclamó a los cónsules que abriesen la puerta de la Pavordía en 1374, 
y el veguer del rey les instó a no hacerlo. El consejo contestó que la 
prerrogativa le correspondía y que actuaría en virtud de lo que fuese 
justo.123 Al parecer el vicario general, como representante del arzobispado, 
no atendió a la solución del municipio que quería mantener esa puerta 

121. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1386-87-1387-88..., p. 62.
122. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, Norbert Miracle (dirs.), Actes municipals 1388-

1389-1393-1395..., p. 178.
123. Josefina Cubells, Repertori municipal de Tarragona..., p. 108. 
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tapiada y sus agentes la derribaron.124 Los cónsules eran las principales 
autoridades del consejo ciudadano, y se estableció que se hiciesen tres 
llaves de los dos portales que estaban abiertos, para que cada uno de 
ellos tuviera una, aunque con el permiso de dejarlas a quienes hiciesen 
vigilancia.125 Por tanto, el acceso al recinto urbano era una competencia 
de la autoridad municipal.

La protección de las producciones tarraconenses explica que se pagase 
un salario para atender a la vigilancia de las viñas, y además había un 
gravamen sobre la entrada de vino foráneo en el siglo XV.126 La institución 
conocida como mesa del vino controlaba estos asuntos para favorecer la 
producción local. La importancia del sector vitícola era tal que los cónsules 
eran miembros de la llamada mesa del vino, junto a los mostafas, respon-
sables de la actividad mercantil de la ciudad, y los sobreposats de las viñas. 
Precisamente, sus delegados hacían guardia en dos de las cuatro puertas 
principales.127 La defensa de los intereses de la ciudad llegó a colisionar 
con los del mismo arzobispo, a quien no se le permitía entrar vino, o 
que lo hiciese sin pagar los impuestos correspondientes.128 El prelado y 
otros eclesiásticos sostenían que el vino era para su consumo. Tras una 
serie de controversias el consejo municipal decidió pagar 60.000 sueldos al 
arzobispo para defender este “monopolio”, aunque la suma fue liquidada 

124. Emili Morera, Tarragona cristiana..., vol. 2, p. 537. Los miembros del consejo se consideraron 
agraviados por esto y mandaron otra misiva al rey para decirle que se sentían desvinculados del vasallaje 
con la mitra, y sólo querían estar sujetos al monarca.

125. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84...: Item 
es determentat que en los dos portals de la ciutat que ara stant uberts sian fetes tres claus e cascun consol ne 
tinga una (...), p. 26 (1378). En otra disposición municipal se indicaba que los responsables últimos de 
la vigilancia de los portales eran los cónsules y los encargados de tener allí guardianes, e incluso espías, 
Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 23.

126. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 103.  
Al menos, se pagaron tres sueldos a quienes habían atendido a la vigilancia de las viñas en los meses 
de verano de 1383, que era cuando se producían los robos, así como durante la celebración de la feria, 
Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-1385-86..., p. 53 y 60; al año 
siguiente, p. 147. También en Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1386-87-
1387-88..., p. 93, 96, 156 y 176.

127. Montserrat Sanmartí, Jordi Rius (dirs.), Actes municipals. Ordinacions de la mesa del vi de la 
ciutat de Tarragona 1382-1424. Actes municipals 1396, Col·lecció de documents de l’arxiu històric municipal de Tar-
ragona, 10, Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 1995 y Francesc Cortiella, Una ciutat catalana..., p. 148-9.

128. El prepósito protestó porque se le quería cobrar la tasa del vino en 1379, Francesc Cortiella, 
Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 40 y p. 60, y los canónigos también se 
mostraron reacios a pagar una suma a la mesa de la vendimia en 1383, Francesc Cortiella, Montserrat 
Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 111. Además se rechazaba la entrada de vino 
de lugares tan próximos como Constantí y se especificaba vy estrany no ych fos met, Francesc Cortiella, 
Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 53. Las disputas continuaron y el 
consejo continuó exigiendo imposiciones a la entrada de vino: Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, 
Norbert Miracle (dirs.), Actes municipals 1388-1389-1393-1395..., p. 139.
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con un censal muerto. A cambio, el prelado se comprometió a no llevar 
más vino a Tarragona.129 Mediante estas acciones, el gobierno municipal 
controlaba su espacio propio que era todo el ámbito urbano, inclusive en 
detrimento del poder dominical y de sus representantes. Asimismo, en el 
terreno de la defensa, y pese a que tenía la competencia de convocar la 
milicia urbana por mandato del arzobispo, la universitat llegó a prohibir 
la entrada a Tarragona de algunos oficiales del prepósito a caballo y a 
pie en 1378. Habían causado malos tratos a ciudadanos y para prevenir 
otros peligros se dispuso que no pudiesen entrar más.130 

De todos modos, el poder señorial siguió interviniendo en la pro-
gramación y sostenimiento de determinadas obras. El arzobispo ideó la 
construcción del pozo en la plaza del Corral, aunque la ciudad estaba al 
cargo de la obra. El consejo municipal llevó a cabo otras iniciativas para 
construir pozos, como uno cercano a la torre del Prepósito en 1408, 
aunque sin éxito. En 1434, planteó llevar agua desde la fuente de las 
Moriscas, y el arzobispo decidió ayudar al municipio con la financiación, 
aunque finalmente abandonó la iniciativa por su disconformidad en la 
manera de gastar el dinero. Se sucedieron otras intervenciones del poder 
eclesiástico y municipal en proyectos, primeras ejecuciones y manteni-
miento de infraestructuras urbanas.131 De este modo, los hospitales de la 
ciudad fueron también sostenidos por el poder arzobispal, como el de 
Santa Tecla, y por el consejo.132 Un hospital municipal estaba en el ba-
rrio del Corral en 1396, cuando todavía era una zona en expansión.133

El gobierno municipal terminó proyectándose en toda la ciudad en-
tendida como un espacio de poder en si mismo, que, a su vez, tenía otros 
sitios fundamentales en la identificación de los distintos grupos sociales 
poderosos. Los cuatro sectores o distritos definidos en los orígenes feuda-
les de Tarragona seguían teniendo su singularidad, e incluso operatividad, 
pero sus lugares ya no eran propios y estaban sujetos a una comprensión 
dinámica y compartida por parte de los poderes urbanos. De este modo, 
la parte septentrional seguía siendo la zona del poder dominical, donde 

129. Francesc Cortiella, Una ciutat catalana..., p. 410.
130. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1378-79-1383-84..., p. 23.
131. Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, p. 354.
132. El consejo suministraba al hospital cuanto necesitaba como, por ejemplo, las sábanas y la 

construcción de un lavadero, Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, Norbert Miracle (dirs.), Actes 
municipals 1388-1389-1393-1395..., p. 97.

133. Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, p. 359. Además la municipalidad pagó 
las reparaciones del hospital, Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí (dirs.), Actes municipals 1384-85-
1385-86..., p. 24, (1384) y p. 61 (1385).
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durante el siglo XV se embellecieron diversos edificios, que mantenían y 
reforzaban su carisma de ámbito privilegiado. Su densidad de población, 
que era menos de una tercera parte de las dos zonas más pobladas con-
firma la condición especial y de espacio distinto.134 Bajando las escaleras 
de la catedral se accedía a la plaza de las Grasses de la Quartera o de la 
Quartera, dando acceso al barrio o ámbito de mayor presencia ciudadana, 
política, residencial y laboral. Precisamente, en esa plaza pendía la ban-
dera de la ciudad junto con la de la patrona santa Tecla, donde además 
estuvo la primera ubicación de la sala del consejo, que en el XV pasó 
a la calle mayor junto a la plaza referida. Este espacio era una zona de 
transición e intersección de poderes, que se reflejaba en la exhibición de 
los elementos emblemáticos de identificación de la ciudad.135 Además, en 
la plaza de la Quartera o en les Voltes de la Mercercia se celebraba el 
mercado semanal, que confirma su posición de espacio principal en el 
centro urbano. En las escaleras referidas, se llevaba a cabo una singular 
manifestación pública dels qui fan cesio. Los que hacían cesión de bienes a 
la ciudad iban a las escaleras, ataviados con una corona grande de papel y 
levantando las faldas, debían tocar tres veces con los muslos desnudos una 
de las escaleras al tiempo que proclamaban la cesión.136 La escenificación 
evidenciaba que el sujeto donante se unía con su cuerpo a la ciudad 
en un sitio visible y con una especial connotación de la intersección, 
o incluso continuidad de un poder —eclesiástico o dominical— a otro 
como era el municipal.

Las zonas central y oriental eran precisamente las más pobladas, y 
en sus calles había diferencias socioeconómicas. La calle Cavallers, arteria 
principal y perpendicular a la mayor, reflejaba su condición de subespacio 
de poder en su amplitud y en los palacios que asomaban. El nombre 
de la calle es conocido desde inicios del siglo XV y antes se denominó 
d’en Ulzinelles, uno de los caballeros más importantes de la ciudad, e 
incluso en otros momentos con el nombre de pila de su miembro más 
destacado.137 La reliquia de santa Tecla recorrió los principales espacios 

134. Josep Maria Recasens, La ciutat de Tarragona..., vol. 2, p. 342.
135. Francesc Cortiella, Montserrat Sanmartí, Norbert Miracle (dirs.), Actes municipals 1388-

1389-1393-1395..., p. 88. Joan Salvat i Bové, Tarragona antigua y moderna..., p. 219 y 220. Allí se celebraba 
el mercado de verduras, por lo que también se ha llamado plaza de les Cols.

136. AHT, Actes municipales 1402, f. 19v: Dels qui fan cessio. Que tota persona que fara cessio debens 
haja a servar la solenitat ordenada per pret ço es que haja a venir al juy e que tingua I corona gran de paper 
e ab les faldes alçades donant III vegades de les anques nues en I pedra de les grasses de la quartera e digua 
cascuna vegada: yo do o fat cessio de bens (...). A continuación, la municipalidad hacía una proclama solemne 
sobre la mencionada cesión.

137. Joan Salvat, Tarragona antigua y moderna..., p. 97-99.
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urbanos tras su llegada a la ciudad en 1321, y pasó por la calle de Bernat 
Olzinella, cubierta de toldos tejidos en seda y oro, en correspondencia 
con su condición de vía primordial en la parte central de la ciudad. Al 
otro lado de la misma, otra calle principal, la Nau, también más ancha 
que sus vecinas, llamada de los Pintores, era igualmente considerada una 
de las mejores calles. Sectores artesanales principales dominaban como 
espacios propios otras calles, las de Cuirateries, cerca de la de Sabateria, 
la de Calderers, llamada entonces Argenters.138 En el sector oriental, con 
una densidad inferior a la parte central, existieron otros espacios propios 
como el de la aljama. Los judíos ocupaban la zona aneja al castillo del 
rey, donde tenían sinagoga, escuela y baños. Actualmente, se conservan 
unos pocos arcos en la plaza dels Ángels tras una serie de actuaciones 
muy desafortunadas.139 La condición de espacio distinto tuvo expresiones 
tan virulentas como el asalto al Call de 1391.140 

Epílogo

Los señores feudales fijaron edificios y sectores como espacios 
identitarios de su poder y de sus funciones, que conllevó cierta priva-
tización de los mismos. Además, desde los primeros tiempos, destacaron 
las murallas y el puerto, que fueron fundamentales en la recuperación 
y el desarrollo de la ciudad. Castillos e iglesias fueron los referentes de 
la potestad dominical y de la configuración espacial, y el discurso res-
taurador reivindicó su papel de lugares principales. A lo largo del siglo 
XIII, el desarrollo de otras autoridades urbanas, e incluso de las del 
Camp, animaron a las actuaciones de resistencia en dichos espacios de 
poder, que finalmente fueron compartidos entre los poderes tradicionales 
y los emergentes, bien representados por el consejo municipal. Se cerró 
una época de ámbitos aprehendidos por parte de los señores y notables, 
iniciándose otra en la que el espacio urbano fue intervenido por el go-
bierno de la ciudad. Asimismo, la municipalidad lideró la conservación, 
el crecimiento, la proyección e, incluso, la extensión de Tarragona en la 
región circundante. En este contexto, las puertas fueron vigiladas por sus 
representantes o delegados con fines proteccionistas, y a su vez adquirie-
ron el valor referencial del poder urbano. Todo esto sucedió cuando las 

138. Joan Salvat, Tarragona antigua y moderna..., p. 153 y 206-07.
139. David Bea, Sergi Navarro, Aleix González, El call jueu de Tarragona. Estudi històric i 

arquitectònic de l’edifici de Ca la Garsa i el seu entorn, Arola editors, Tarragona, 2015.
140. Gabriel Secall, Les jueries medievals tarragonines, Institut d’Estudis Vallencs, Valls, 1983.
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nuevas clases urbanas desplazaron a la autoridad dominical del gobierno 
y del control de la ciudad. Además, sus intereses mercantiles y artesa-
nales concitaron actuaciones para potenciar los sitios clave a la hora de 
mantener el predominio económico regional, como las infraestructuras 
del recinto urbano, el puerto, y los caminos. Al final del medioevo, los 
poderes urbanos, dominicales y burgueses, compartieron los espacios de 
poder, y aunque en alguna ocasión pugnaron por ellos, toda la urbe se 
convirtió en un único espacio de poder compartido. 
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Figura 3. Planta de la ciudad amurallada de Tarragona con las localizaciones de los 
principales edificios o espacios medievales referenciados (Realización: Maria Bonet).



Al segle XIV la comuna està en la boca dels representants polítics i 
dels moralistes catalans, en termes ben contradictoris. Cal resseguir aquesta 
contradicció a fi d’apropar-se al significat amb què es visqué aleshores, en 
una Catalunya on la gestió de l’autoritat es realitzava des de la contra-
posició, combinació i negociació entre els diferents detentors de poders.1

1. Temuda i admirada

En pocs anys de diferència, la Catalunya del segle XIV aporta dues 
opinions ben contraposades sobre las comunes. Davant de les Corts re-
unides a Perpinyà el 1350, Berenguer de Santvicenç exposa un greuge 
en nom de “los cavallers de la Vegueria de Barchinona e de Vallés” arran 
dels excessos comesos pel sagramental de Barcelona i culmina amb una 
expressió ben contundent: “Per semblants empreniments e ontes sien 
vengudes totes les comunes que vuy són en lo món”.2 La puixança de 
les comunes, doncs, està vinculada a actes vergonyosos i abusius.

1. Projecte de recerca: “Expressividad, Sentimientos y Emoción (siglos XII-XV)” (HAR2016-
75028-P). Abreviatures emprades: ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó; ACAC, Arxiu Comarcal de l’Alt 
Camp; ACBC, Arxiu Comarcal del Baix Camp; ACBE, Arxiu Comarcal del Baix Ebre; ACU, Arxiu 
Comarcal d’Urgell; AHCB, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; AHCM, Arxiu Històric de la 
Ciutat de Manresa; AHG, Arxiu Històric de Girona; AHMV, Arxiu Històric Municipal de Vic; AHS, 
Arxiu Històric de Sabadell; AML, Arxiu Municipal de Lleida.

2. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña. Cortes de Cataluña, 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1896, vol. 1, p. 444, 443.
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Pocs anys més tard, el 1385,3 Francesc Eiximenis escrivia el seu 
vaticini sobre el segle immediat, que en aquells moments ell preveia com 
el darrer de la humanitat: 

ara en lo derrer centenari del món, qui serà in apercione sexti signaculi 
Ecclesie, que diu que començarà anno Domini MCCCC, d’aquí avant no y 
haurà reys, ne duchs, ne comptes, ne nobles ne grants senyors, ans d’aquí 
avant fins a la fi del món regnarà per tot la justícia popular e tot lo món, 
per consegüent, serà partit e regit per comunes, axí com vuy se regex 
Florença, e Roma, e Pisa, e Sena e d’altres ciutats d’Itàlia e de Alamanya.4

D’acord amb aquest vaticini, el futur ideal que es preveu imme-
diat menarà a una justícia popular regida mitjançant la fórmula de les 
comunes tal com ja es pot percebre en aquells mateixos moments a de-
terminades ciutats d’Itàlia i d’Alemanya. De manera gairebé coetània, les 
comunes han estat exposades a Catalunya com una de les coses pitjors 
i com el futur ideal. Temudes i idealitzades alhora en el mateix escenari 
polític català. Urgeix, en primer lloc, analitzar el context de cadascuna 
d’aquestes expressions. 

D’antuvi, el portantveus de la baixa noblesa de les vegueries de Bar-
celona i Vallès, Berenguer Santvicenç, era fill homònim de qui serà recordat 
per haver viscut d’acord amb els valors i els trets propis dels cavallers, 
sens tenir en compte ni tan sols el cost econòmic que això comporti.5 
Aquesta actitud contribuí a engruixir els deutes del llinatge baronial, raó 
per la que, dos anys després d’haver-se pronunciat els mots esmentats, el 
1352, es subhasta a Barcelona el senyoriu matriu dels Santvicenç, amb 
Burriac i Vilassar,6 indrets que seran adquirits per un preeminent llinat-
ge burgès procedent de la ciutat que comanda el sagramental de què 
es queixava Berenguer de Santvicenç, els Desbosc7, barcelonins que han 
millorat la posició paradigmàticament al servei de l’administració reial.8 

3. Datació calculada per Xavier Renedo: Xavier Renedo, “Introducció”, Francesc Eiximenis, 
Dotzè Llibre del Crestià, primera part, ed. Xavier Renedo, Universitat de Girona – Diputació de Girona, 
Girona, 2005 [2006], vol. 1, p. XXXIV-XXXV.

4. Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, cap. CC (Dotzè llibre del Cristià. I.1,..., p. 427-428).
5. Coral Cuadrada, “El linaje de los Sant Vicenç, señores feudales del Maresme”, Hispania, 

47/167 (Madrid, 1987), p. 891.
6. Pere Catala, Miquel Brasó, “Castell de Vilassar”, Els Castells Catalans, Pere Català (ed.), 

Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1990, vol. 1, p. 708-710.
7. Coral Cuadrada, El Régimen Feudal en el Maresme (s. X-XIV), Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, Madrid, 1988, p. 110-115.
8. Joan J. Busqueta, Coral Cuadrada, “Un grup social a la conquesta de l’entorn rural. Els 

funcionaris regis i la seva implantació en el Pla de Barcelona i en el Maresme”, L’Avenç, 94 (Barcelona, 
juny 1986), p. 40-41.
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La maniobra d’un llinatge barceloní adquirint un senyoriu proper 
a la ciutat és la culminació normal de la projecció sobre l’entorn de les 
viles i ciutats que caracteritza totes les elits urbanes des dels seus primers 
moments.9 És la dinàmica amb què la ciutat de Barcelona ha generat una 
veritable regió d’influència, engruixida i intensificada de manera proporcio-
nal a la vitalitat socioeconòmica i que, des de les mateixes elits burgeses, 
s’ha tractat d’enfortir institucionalment.10 Aquest suport es requereix per 
protegir els propis interessos sobre la regió en l’escenari de forta frag-
mentació jurisdiccional que caracteritza la Catalunya baixmedieval.11 Per 
això, a partir de l’obligada protecció als propis conciutadans mitjançant 
el sometent, el 1258 a Barcelona es genera el sagramental, el qual esdevé 
una veritable i potent eina armada amb què imposar el parer de la ciutat, 
invocant la jurisdicció reial, sobre les jurisdiccions baronials, com ja feia 
l’anomenada mà armada a Perpinyà12 i com afermaran totes les capitals 
catalanes. Els governs municipals gaudeixen així d’una capacitat armada 
fàcilment superior a la de molts barons, convocada formalment per l’oficial 
jurisdiccional i emprada sota la invocació de fadiga de dret quan la frag-
mentació jurisdiccional dificulta la detenció de delinqüents, per bé que en 
realitat es mobilitza en funció dels interessos dels governs municipals. Els 
integrants d’aquesta milícia no són els voluntariosos participants que indica 
el discurs oficial sinó vilatans que no han pogut evitar la participació i 
hi seran amb recança i desídia, cosa que facilita que, al final, els efectes 
pràctics sobre els llocs que han estat objecte d’aquestes actuacions siguin 
descontrolats, amb molts excessos, sovint mitjançant tumultuosos assalts 
rapinyaires dels que en solen derivar destrucció de collites, béns, llars i 
infraestructures. El representant dels barons a la vegueria de Barcelona i 
Vallès se’n queixa davant les Corts de 1350 com ho faran molts nobles 
davant del rei durant les dècades següents i de manera ben intensa a 
inicis del segle XV, insistint en els danys que deriven d’aquest exercici 
armat. No evitaran, però que a mitjan d’aquest segle la milícia urbana 
serveixi per ostentar el protagonisme regional, raó per la que viles com 
Perpinyà o Cervera cerquen amb facilitat la confrontació amb jurisdiccions 

 9. Flocel Sabaté, “The Defection of the Medieval Catalonian Bourgeoisie: a Mutation of Values 
or a bibliographical Myth?”, Urban Elites and Aristocratic Behaviour in the Spanish Kingdoms at the End of 
the Middle Ages, Maria Arenjo-González (ed.), Brepols, Turnhout, 2013, p. 118-126.

10. Flocel Sabaté, “Barcelona, a Medieval Capital”, European Review, 25/1 (Cambridge [UK], 
2017), p. 51-60.

11. Flocel Sabaté, “El veguer a Catalunya. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial al 
segle XIV”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 6 (Barcelona, 1995), p. 153-159.

12. Philip Daileader, De vrais citoyens. Violence, mémoire et identité dans la communauté médiévale de 
Perpignan 1162-1397, Trabucaire, Canet, 2000, p. 86-93.
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baronials veïnes, tot abocant els municipis a una clara escalada armamen-
tística.13 Les paraules amb què Berenguer de Santvicenç formula la seva 
queixa posen de relleu que ell copsa perfectament que aquesta actuació 
armada deriva, en realitat, de l’acceptació jurídica del poder municipal: 
no hi hauria una milícia urbana a manera de exercitus civitatis Barcinone14 
si aquesta no hagués estat prèviament reconeguda com a comuna.

Certament, la consolidació de la capacitat armada urbana sols pot 
efectuar-se des d’una destacada capacitat econòmica i social inherent a la 
capitalitat que s’està ostentant, però alhora requereix un discurs justificatiu 
nítid plenament coherent amb el pensament baixmedieval. D’antuvi, abans 
de cloure el segle XII autors com Pere Cantor, Radulf Negre o Stephen 
Langton reclamaven que el populus ha de participar en les decisions de 
govern.15 I en el segle XIII Tomàs d’Aquino advertia que la llei no pot 
derivar de l’arbitrarietat d’un senyor sinó de la voluntat del poble: la ins-
titución de la ley pertenece, bien a todo el pueblo, bien a la persona pública que 
tiene el cuidado del mismo.16 Marsili de Pàdua podia ser encara més precís: 
la cause efficiente de la loi est le peuple, ou ensemble des citoyens, ou sa partie 
préponderante, par sa volonté ou son élection.17 Aquests autors comparteixen 
amb Albert Magne, Enric de Gant, Godefroid de Fontaines, Remigi 
de Florència, i tants d’altres escriptors coetanis, el païment de les idees 
d’Aristòtil que reorienten la interpretació de la comunitat social vers el 
sentit polític i cívic inherent a l’ésser humà, comportant the rediscovery of 
the principle that humankind is political by nature rather than by sin prompted 
the conceptual transformation of the subject into the citizen and the emergence 
of a ‘secular’ theory of ‘the state’.18 

Aprofitant les vies obertes pel ius gentium del dret romà,19 la uni-
versitas rep un aval jurídic que infon, a les entitats ciutadanes, un ple 

13. Flocel Sabaté, El sometent a la Catalunya medieval, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2007, 
p. 47-132.

14. ACA, Cancelleria, “Papeles por incorporar”, Blanes, sense numerar.
15. Philippe Buc, “’Principes gentium dominantur eorum’: Princely Power Between Legitimacy 

and Illegitimacy in Twelfth-Century Exegesis”, Cultures of Power. Lordship, status, and Process in Twelfth-
Cenmtury Europe, Thomas N. Bisson (ed.), University of Pennsylvania Press, Filadèlfia, 1995, p. 324-325.

16. Tomàs de Aquino, Suma de Teologia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1997, vol. 2, 
p. 706 (I.II, q. 90. Art. 3).

17. Jeannine Quillet, La philosophie politique de Marsile de Padove, Livrairie Philosophique J. Vrin, 
Paris, 1970, p. 131.

18. Matthew S. Kempshall, The common good in late medieval political thought, Clarendon Press, 
Oxford, 1999, p. 339.

19. Walter Ullman, “The Medieval Theory if Legal and Illegal Organisations”, Law Quaterly 
Review, 60 (Londres, 1944), p. 288-291.
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reconeixement, institucional i social.20 Es comprèn, doncs, l’assimilació 
que planteja Baldo de Ubaldis en percebre de manera equivalent termes 
com populus, commune, comunitas o corpus.21 Els rectors d’aquesta comunitat 
urbana sorgien d’entre els mateixos que s’enriquien comerciant i inver-
tint en propietats al voltant de la ciutat, activitats vinculades a l’afany de 
lucre que ara s’anava introduint entre els valors acceptables22 i fins i tot 
necessaris: il ‘lucrum’ dei commercianti, in se stesso né virtuoso né necessario, lo 
diventa tuttavia se si transforma in un ingranaggio del ‘bonum commune’.23 Així, 
gràcies sobretot a l’aclimatació entre Cristianisme i món urbà efectuat 
pels mendicants, aquestes actituds no sols encaixaren perfectament amb 
l’ideal cristià que regia la societat sinó que perfilaren, millor que mai 
fins aleshores, el camí de salvació eterna per als laics.24 Promovent, doncs, 
una societat cristiana de mercat,25 les entitats municipals afermen una 
capacitat jurídica ben elevada —el cèlebre civitas sibi princeps de Bartolus 
de Saxoferrato26— i s’evidencien com el millor escenari per a regir la 
societat d’acord al bé comú27 i als ideals cristians.28

Francesc Eiximenis assumeix aquests eixos d’articulació social i per 
això insisteix, en paraules de Paolo Evangelisti, tant en la pertinencia común 
a la fe cristiana com en la exaltación de la necesidad de una ‘fidelitas’ a la 
‘res publica’ y a sus valores,29 tot identificant aquests amb les formulacions 
municipals que trobarien la seva màxima expressió en les experiències 

20. Pierre Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-
Àge latin, Livrairie Philosophique J. Vrin, París, 1970, p. 111-123.

21. Joseph Canning, The political thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge University Press, 
Cambridge (UK), 1987, p. 185.

22. Flocel Sabaté, “El naixement medieval d’una identitat urbana i burgesa”, L’Edat Mitjana. Món 
real i espai imaginat, Flocel Sabaté (ed.), Editorial Afers, Catarroja-Barcelona, 2012, p. 113-117.

23. Giacomo Todeschini, “‘Ecclesia’ e mercato nei linguaggi dottrinali di Tomasso d’Aquino”, 
Quaderni Storici, 105/35/3 (Bolònia, desembre 2000), p. 603.

24. Giacomo Todeschini, “Guardiani della soglia. I Fratri Minori come garantia del perimetro 
sociale (XIII secolo)”, Reti Medievali Rivista, 8 (Florència, 2007), p. 13-14.

25. Giacomo Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvrauté volontaire à la société de marché, 
Verdier, Lagrasse, 2008, p. 143-274.

26. Francisco Maiolo, Medieval sovereignty. Marisilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato, Eburon, 
Delf, 2007, p. 231-284.

27. Pierre Monet, “Bien Commun et bon gouvernement: le traité politique de Johann von 
Soert sur la menière de bien gouverner une ville (Wye men wol eyn statt regyn sol’, 1495)”, ‘De 
Bono Communi’. The discourse and Practice of the Common good in the European City (13th-16th c.), Elodie 
Lecuppre-Desjardin, Anne-Laure Van Bruaene (eds.), Brepols, Turnhout, 2010, p. 89-106.

28. José Comblin, Francisco Javier Calvo, Teología de la ciudad, Editorial Verbo Divino, Estella, 
1972, p. 283-296.

29. Paolo Evangelisti, “Construir una identidad: Francesc Eiximenis y una idea europea de 
‘civilitas’”, La construcció d’identitats imaginades. Literatura medieval i ideologia, Julián Acebrón, Isabel Grifoll, 
Flocel Sabaté (eds.), Pagès Editors, Lleida, 2015, p. 136.
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coetànies a determinades zones d’Alemanya i d’Itàlia.30 En aquest context, 
el franciscà no dubta en manllevar i assumir els plantejaments visionaris 
que devia trobar en Joan de Rocatallada i expressa l’esmentada profecia 
sobre el govern del poble regit per comunes que s’imposarà finalment, 
aspiració no gens allunyada del que s’havia escoltat ben poc abans en 
la revolta camperola d’Anglaterra el 1381.31 El deure evangèlic d’arribar 
a la fi dels temps units sota les dictats de l’Església;32 la dificultat per 
assolir aquest objectiu atesa la presència tant del pecat com de minories 
inassimilables al Cristianisme imperant;33 la fractura de la mateixa Església 
atrapada en el Cisme d’Occident34 i les advertències divines mitjançant 
els diferents càstigs patits sobretot a través de la natura que fins i tot 
incloïen terratrèmols,35 permeten entendre l’angoixant difusió de les teories 
mil·lenaristes36 —de les quals se’n fa ressò Eiximenis37—, que a partir de 
la interpretació dels períodes del temps expressada per Joaquim de Fiore 
a final del segle XII,38 es van apoderant de l’espiritualitat baixmedieval i 
sobretot dels temors populars.39

La impaciència vers els temps de la perfecció pot incitar a la vio-
lència, a voltes fins i tot amb efectes contagiosos, a manera de oleadas de 
emoción religiosa histèrica, en expressió de Marjorie Reeves.40 Això sembla 
esdevenir-se, als regnes peninsulars, arran del fort component religiós en 
el crit de baptisme o mort que encapçalà els assalts als calls a partir d’agost 

30. Flocel Sabaté, “El temps de Francesc Eiximenis. Les estructures econòmiques, socials i 
polítiques de la Corona d’Aragó a la segona meitat del segle XIV”, Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el 
context i l’obra d’un gran pensador català medieval, Antoni Riera (ed.), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 
2015, p. 131-148. 

31. Robert E. Lerner, “Prophetic Utopias: Olivi, Rupescissa and Eiximenis”, Utopies i alternatives 
de vida a l’edat mitjana, Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2009, p. 79-80.

32. Marjoree Reeves, The influence of Prophecy in the Late Middle Ages. A Study in Joachimism, 
Oxford University Press, Oxford, 1969, p. 399.

33. Aleksey Klemeshov, “The conversion and Destruction of the Infidels in the Works of 
Roger Bacon”, Religions and Power in Europe. Conflict and Convergence, Joaquim Carvalho (ed.), Plus 
Pisa University, Pisa, 2007, p. 23.

34. Hèlène Millet, L’Église du Grand Schisme 1378-1417, Picard, París, 2009, p. 198-250.
35. Thomas Labbé, Les catastrophes naturelles au Moyen Âge, Centre National de la Recherche 

Scientifique Éditions, París, 2017, p. 169-180.
36. Norman Cohn, En pos del Milenio, Alianza Editorial, Madrid, 1997, p. 162-250.
37. José Guadalajara, Las profecías del Anticristo en la Edad Media, Editorial Gredos, Madrid, 

1996, p. 209-213.
38. Gian Luca Potestà, El tiempo del Apocalipsis. Vida de Joaquín de Fiore, Editorial Trotta, Madrid, 

2010, p, 305-390.
39. Flocel Sabaté, Vivir y sentir en la Edad Media. El mundo visto con ojos medievales, Anaya, 

Madrid, 2011, p. 87-91.
40. Marjorie Reeves, “Pauta y propósito en la historia: los períodes de la Baja Edad Media y 

el Renacimiento”, La teoría del apocalipsis y los fines del mundo, Malcolm Bull (ed.), Fondo de Cultura 
Económica, Mèxic, 1998, p. 115.
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de 1391,41 actuant d’excipient dels diferents motius de tensió contra la 
minoria jueva inassimilable.42 

El novembre el mateix any, el rei Joan I mostra la seva perplexitat 
pel vaticini sobre el món a venir regit només per comunes, en tot cas 
amb la sola excepció de la casa reial francesa perquè, com continuava el 
menoret, alguns dient que per gràcia special és estat promès e revelat a la casa 
de França que, per lo servey que ha fet a la Esgleya de Déu que durarà fins 
a la fi del món la sua senyoria.43 Joan I es mostra ben contrariat perquè 
sigui Eiximenis que anuncia un futur món de comunes, si de cas amb 
la sola excepció del dominis del rei de França:

Entès havem que Maestre Francesch Ximeniz, qui a vegades s’entremet del 
art de astronomia, pronostica e diu que ans no passarà l’any de MCCCC 
no haurà algun rey de cristians al món, sinó tansolment rey de França, e 
que tots los reialmes de cristians, saul aquell, seran comunes, de la qual 
cosa som fort meravellats que ell vaticin aytals coses, car no·s pertanyen 
de semblant hom tan scient e religiós com ell és, e sinó per tal com lo 
amam e·l havem en nostra affecció.44

Immediatament arribarà la disculpa de Francesc Eiximenis davant del 
rei, el qual l’accepta ben gustosament i el contesta amb afecte el desembre 
del mateix any: “havem haud gran pler de la bona escusació que havets 
fets, axí com nos pensàvem que fariets”.45 El menoret es retractaria per 
temor a l’enuig del sobirà,46 la benvolença del qual no vol perdre tot i 
mantenir la independència amb què ja ha criticat tant el seu tarannà en 
comparació amb els grans monarques del segle anterior47 com l’actitud 
que pugui exercir la seva esposa, una reina amant dels costums francesos48. 
Però, arran de la coincidència de les dates, es fa evident que Eiximenis 

41. Jaume Riera, “Els avalots del 1391 a Girona”, Jornades d’Història dels Jueus a Catalunya, 
Ajuntament de Girona, Girona, 1990, p. 114-135.

42. Flocel Sabaté, “Jewish Neighbourhoods in Christian Towns (Catalonia, Late Middle Ages)”, 
Intricate Interfaith Networks in Middle Ages. Quotidian Jewish-Christian Contact, Ephraim Shoham-Steiner 
(ed.), Brepols, Turnhout, 2016, p. 153-162.

43. Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, cap. CC (Dotzè llibre del Cristià. I.1..., p. 428).
44.  Antoni Rubió y Lluch, Documents per l’historia de la cultura catalana mig-eval, Institut d’Estudis 

Catalans, Barcelona, 2000, vol. 1, p. 373.
45. Antoni Rubió y Lluch, Documents per l’historia de la cultura catalana mig-eval..., vol. 1 p. 372.
46. Robert Lerner, Feast of Saint Abraham, Medieval Millenarians and the Jews, University of Pennsyl- 

vania, Filadèlfia, 2001, p. 106-109.
47. David J. Viera, “Francesc Eiximenis’s dissension with the Royal House of Aragon”, Journal 

of Medieval History, 22/3 (Amsterdam, 1996), p. 249-261.
48. David J. Viera, “Francesc Eiximenis and the Royal House of Aragon: a mutual Dependence”, 

Catalan Review, 3 (Providence, 1989), p. 183-189.
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ha canviat de parer quan l’esclat de furor evangèlic ha assaltat els calls 
jueus i no ha dubtat en qüestionar el poder vigent. Sens dubte això l’ha 
portat a valorar els perills inherents als excessos en el govern del poble, 
raó per la que fins i tot afegeix uns nous capítols aclaratoris al Dotzè 
del Crestià que havia donat per conclòs uns anys abans.49

 Atesos aquests excessos, és evident que cal posar uns límits al 
poder del poble. Eiximenis els detecta fàcilment gràcies a la famosíssima 
disquisició sobre els sistemes vàlids per a regir la societat exposada per 
Aristòtil,50 coneguda per Tomàs d’Aquino51 i repetida per gairebé tots els 
tractadistes baixmedievals, com Marsili de Pàdua,52 Bartolo de Sassoferra-
to53 o, ja en el segle XVI, Thomas Smith.54 Hi ha tres maneres vàlides 
“de principat”: regne, aristocràcia i “regiment del poble”, essent aquesta 
la millor, per bé que les tres corren el risc de caure en greus abusos: la 
primera derivant en tirania, la segona en oligarquia i la tercera “quant 
senyoreja lo poble, axí emperò que vol aflegir e empobrir e subjugar los 
richs, e aytal principat s’apella democràcia”.55 Eiximenis ja ha destacat el 
grup social imprescindible i central en la vida urbana, que ha de ser no 
sols protegit sinó promogut:

E posa ací Filògolus, moralista, que entre los altres oficis que posen la 
cosa pública en bon estament són los mercaders, car terra on mercaderia 
corre e abunda, tostemps és plena, e fèrtil e en bon estament. Per tal, los 
mercaders diu que deuen ésser favorits sobre tota gent seglar del món, 
car diu que los mercaders són vida de la terra on són, e són tresor de 
la cosa pública, e són menjar dels pobres, e són braç de tot bon negoci, 
de tots afers compliment. Sens mercaders les comunitats caen, los prínceps 
tornen tirans, los jóvens se perden, los pobres se’n ploren. Car cavallers 
ne ciutadans que viuen de rendes no curen de grans almoines; solament 

49. Xavier Renedo, “Introducció”..., p. XXXVII-XLIV.
50. Aristóteles, Política, ed. Maria Araujo, Julián Marías, Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1983, p. 166-168.
51. Tomàs d’aquino, Summa Theologiae, I.II. 105, art 1 (Tomás de Aquino, Suma de Teología, 

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1997, vol. 2, p. 864).
52. Marsile de Padove, Le défenseur de la paix, ed. Jeannine Quillet, Librairie philosophique J. 

Vrin, Paris, 1968, p. 86-87.
53. Francisco Maiolo, Medieval sovereignty..., p. 731-272.
54. Thomas Smith, De Republica Anglorum, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1906, 

p. 9-10.
55. Francesc Eiximenis, Dotzè Llibre del Crestià, cap. DCIII (Dotzè Llibre del Crestià. Segona 

part, volum primer, ed. Curt Wittlin, Arsenio Pacheco, Jill Webster, Josep Maria Pujol, Josefina Fíguls, 
Bernat Joan, August Bover, Col·legi Universitari de Girona-Diputació de Girona, Girona, 1986, p. 315).
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mercaders són grans almoiners e grans pares e frares de la cosa pública, 
majorment quan són bons homens e ab bona consciència.56

La riquesa, els que la promouen i el mercat que relaciona una 
cosa amb l’altra, són impressibles per al funcionament de la cosa pública 
i, per tant, pel bé comú.57 És el parer general compartit a la Catalunya 
baixmedieval. El 1376 els representants dels governs municipals del comtat 
d’Urgell i el vescomtat d’Àger reivindiquen obertament la necessitat de 
comptar amb població enriquida: “com sie gran interès de la cosa pública 
que·ls singulars per sufragi e ajuda dels quals és sostinguda, mantinguda 
e exalçada sien richs e abmidats en béns temporals. Car per lo contrari 
com són empobrits, la cosa públic pereix e decau”.58 No és gaire dife-
rent al que exposaren el 1363 al rei els representants catalans davant les 
Corts de Montsó: 

Com als prínceps e a la cosa pública sia profitós que·lls habitants et do-
miciliats dins los regnes e terres e principats d’aquells sien habundants en 
riqueses e en gran quantitats de monedes, e entre les altres coses per les 
quals se poden guanyar grans quantitats monedes e·s poden enriquir les 
gents del senyor rey.59

No atendre adientment la elit, que amb pretesa naturalitat ha de 
regir les viles i ciutats, aboca aquestes no sols a patir una mala gestió 
sinó a sofrir greus tensions. A la Corona castellana Alfonso de Palencia 
identificarà precisament els abusos del poble mitjançant la comuna hispalense 
contra els jurats del consell municipal60 com a causants dels mals esclatats 
en la revolta de Sevilla de 1463.61

Així, doncs, fins i tot els promotors de la comuna com a model 
polític poden exigir unes determinades característiques en el tramat social 
del seu guiatge, a fi que sigui acceptable. No n’hi ha prou amb parlar de 

56. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, cap. CCCLXXXIX (Francesc Eiximenis, Lo Crestià 
(Selecció), ed. Albert Hauf, Edicions 62, Barcelona, 1983, p. 223).

57. Paolo Evangelisti, “Credere nel mercato, credere nella ‘res publica’. La comunità catalano-
aragonese nelle proposte e nell’azione política di un esponente del franciscanesimo mediterraneo: Francesc 
Eiximenis”, Anuario de Estudios Medievales, 33/1 (Barcelona, 2003), p. 69-117.

58. Dolors Domingo, Pergamins de Privilegis de la ciutat de Balaguer, Edicions de la Universitat 
de Lleida-Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1997, p. 138.

59. José Maria Pons Guri, Actas de las Cortes Generales e la Corona de Aragón de 1362-63, 
Ministerio de Cultura, Madrid, 1982, p. 72.

60. Alfonso de Palencia, Epístolas latinas, Robert B. Tate, Rafael Alemany (eds.), Universitat 
Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1982, vol. 10, p. 76.

61. Miguel Ángel Ladero, Historia de Sevilla. La ciudad medieval (1248-1496), Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 1980, p. 143-144.
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col·lectiu municipal, sinó que cal que aquest sigui degudament conduit 
pel grup social adient. Sota aquest ordenament, la puixança municipal 
entrarà en joc amb la resta de col·lectius dotats de poder, perquè al cap i 
a la fi, si coetàniament s’han exposat opinions ben contradictòries entorn 
al concepte de comuna, és perquè l’exercici del poder a la baixa edat 
mitjana és un joc d’equilibris,62 raó per la que el regiment medieval de 
govern pot ser definit com una souveraineté partagée.63 Essent així, caldrà 
indagar la significació real del concepte de comuna en el joc del poder 
a la Catalunya baixmedieval.

2. Comú i comunes en la quotidianitat política baixmedieval

Cal apropar-se al llenguatge quotidià i escoltar l’ús i significació 
dels mots emprats per copsar què entenien per comú i per comuna els 
homes i dones de la baixa edat mitjana. 

D’antuvi, allò que es comparteix per igual entre més d’un possessor, 
es posseeix en comú, i per això, una propietat compartida entre dos par-
ticulars és comuna a ambdós.64 De manera semblant, el terme identifica 
els qui són ‘elegits en comú’ per dues parts enfrontades que s’acullen a 
arbitratges i mediacions.65 Comprensiblement, els assistents compartits per 
unes mateixes corts són tinguts ‘en comú’, com els juristes o savis en 
dret compartits a finals del segle XIII pel batlle i el veguer a Manresa.66 
Més extensament, allà on la jurisdicció és compartida entre dos senyors, 
aquests designen els oficials ‘en comú’, com el rei i el bisbe de Barce-
lona en anomenar el batlle de Granollers67 o el sobirà i el comte de les 
Muntanyes de Prades en designar el batlle d’Alcover.68 Sens dubte la més 
consolidada i coneguda d’aquestes stuacions és l’establerta a Tarragona i 
el Camp, entre el rei l’arquebisbe arran de mantenir explícitament una 
‘jurisdicció comuna’,69 situada en mans dels respectius dos veguers —ad 

62. Michel Senellart, Les arts de gouverner. Du ‘regimen’ médiéval au concept de gouvernement, Seuil, 
Paris, 1995, p. 22-31.

63. Diego Quaglioni, “La souveraineté partagée au Moyen Âge”, Le gouvernement mixte. De l’idéal 
politique au monstre constitutionnel en Europe (XIIIe-XVIIe siècle), Marie Gaille-Nikodimov (ed.), Publications 
de l’Université de Saint-Étienne Jean Monnet, Saint-Étienne, 2005, p. 15-24.

64. AHCM, fons del veguer, llibre 3, sense numerar (1286); llibre 4, sense numerar (1289).
65. AHCM, fons del veguer, llibre 4, sense numerar (1297).
66. AHCM, fons del veguer, llibre 3, sense numerar (1286).
67. ACA, Cancelleria, reg. 950, f. 229v.
68. ACA, Cancelleria, reg. 959, f. 212r. 
69. Actes municipals 1369–1374-75, ed. Sabí Peris, Josefina Cubells, Joaquim Icart, Publicacions 

de l’Excm. Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 1984, p. 79.
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comunes vicarios Tarrachone70—, els quals compartidament estan al front 
d’una única ‘cort comuna’,71 que compta amb tots els oficials auxiliars, 
incloent l’“escrivent comú de la cort”72 encarregat de “lo llibre de la 
cort comuna’.73

Éssent així, les coses comunes són compartides, a diferències de les 
particulars pertanyents només a una de les parts: la notaria comuna de 
Tarragona es diferencia de la particular pertanyent a l’arquebisbe.74 És 
el mateix amb la presó: la de l’arquebisbe75 per una banda i la comuna 
per l’altra, ja sigui l’existent a la ciutat76 o les situades en altres viles de 
jurisdicció compartida com Valls.77 És una disquisició reiterada a tot arreu 
arran de la fragmentació jurisdiccional, sigui territorial o estamental: a Tor-
tosa, per exemple, la presó del bisbe78 es diferencia de la presó comuna.79 

A Perpinyà la presó comuna pertany als diferents oficials al servei 
de la jurisdicció reial, és a dir, el governador, el veguer i el batlle.80 Per 
aquesta via aparentment s’escola la promoció de la jurisdicció règia. Des 
del segle XIII els juristes romanistes, com Pere Albert,81 malden per fer 
prevaldre el poder superior del rei “per rahon del general jurisdicció que 
ha en son regne”, contraposant aquest poder reial amb el particular tolerat 
en els qui gaudeixen de jurisdicció, “con lo rey fa manament per rahó 
de profit públic e profit públic val més que privat”.82 La pràctica anul·la 
completament l’argument,83 i les Corts de 1283 blindaren els dominis 
senyorials, fins al punt de negar l’accés a l’oficial reial si homines eiusdem 
loci aliquid fori fecerint.84 Precisament per això, el sobirà requereix que els 

70. ACA, Cancelleria 243, f. 55v.
71. AHT, Secció II.2. Economia i Hisenda 1377-1385, plets i procesos 12, f. 19r; ACA, Cancelleria, 

processos sense numerar 1377, f. 108r; Cancelleria, reg. 248, f. 67v: reg 2217, f. 195r-v; reg. 2221, f. 97v-98v.
72. ACA, Cancelleria, reg. 956, f. 158v.
73. AHT, llibre del consell 1398-99, f. 4r.
74. AHT, Secció II-2. Economia i Hisenda 1377-1385, 12, sense numerar.
75. AHT, Secció II-2. Economia i Hisenda 1377-1385, 12, sense numerar.
76. Sabí Peris, Josefina Cubells, Joaquim Icart, Actes municipals 1369–1374-75... p. 45; AHT, 

llibre del consell 1398-1399, f. 4r; ACA, Cancelleria, reg. 1912, f. 107r-v.
77. ACAC pergamins, 50, 164.
78. ACBE, Paeria i Vegueria I, procés 73.
79. ACBE, Paeria i Vegueria I, procés 15.
80. ADPO, 1B-186, f. 45r.
81. Donald D. Kagay, “Pere Albert: Barcelona Canon, Royal Advocate, Feudal Theorist”, Anuario 

de Estudiso Medievales, 32/1 (Barcelona, 2002), p. 39-74.
82. Pere Albert, “Commemoracions”, Usatges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert, 

Editorial Barcino, Barcelona, 1933, p. 184-185.
83. Flocel Sabaté, “Justice, juridiction et pouvoir dans la Catalogne du bas Moyen Âge”, Un 

Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, Julie Claustre, Olivier Mattéoni, Nicolas 
Offenstadt (eds.), Presses Universitaires de France, París, 2010, p. 278-280. 

84. Cortes de los antiguos reinos..., vol. 1, p. 149.
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discursos de propaganda vagin quallant entre la població, contraposant la 
seva suposada “dolça senyoria” al pretés comportament arbitrari dels barons 
(“moltes opressions, vecsacions e mals tractaments”).85 En aquest context, 
expressions com “presó comuna” per aquella depenent de la jurisdicció 
reial pot servir per contribuir a difondre el caràcter superior i ordinari 
de poder del sobirà, malgrat que en la pràctica no afecti l’exercici juris-
diccional aliè o estamental. Certament, l’expressió ‘presó comuna’ ha estat 
plenament assumida a tota la Corona, tant en capitals com Barcelona86 
o València87 com en ciutats com Lleida,88 Girona89 o Tortosa90 i en viles 
com Tàrrega91 o Sabadell: carcere comuni dictorum castri et ville.92

Alhora, les autoritats municipals tracten de mediatitzar l’oficial ju-
risdiccional regi, en pretendre establir, a través seu, una uniformització 
jurisdiccional concordant amb els interessos que les elits locals han des-
plegat sobre el territori.93 En alguns ciutats, com descatadament succeix 
a les capitals meridionals i occidentals del país, els magistrats locals han 
pogut institucionalitzar la participació en l’administració de justícia.94 Es 
pot parlar així d’una actuació conjunta i comuna, com es fa a Lleida en 
apreciar “que la cort e·ls pahers facen son procés comú”.95 El qualificatiu 
també s’empra per a referir-se a oficis municipals al servei de tots, com 
per exemple es fa a Lleida amb el “cridador comú de la ciutat”.96 

 Amb facilitat la ciutat o vila passa a ser el referent. A Valls, la 
jurisdicció compartida entre l’arquebisbe de Tarragona i el rei permet 
referir-se, el 1371, a la comunem curiam loci de Vallibus i, conseqüentment, 
el carceller és el carcellarium comunis curie dicte loci, podent referir-se, en 
anar unit en una sola persona l’ofici de carceller i de saig, al officio et 

85. Flocel Sabaté, “Discurs i estratègies de poder reial a Catalunya al segle XIV”, Anuario de 
Estudios Medievales, 25/2 (Barcelona, 1995), p. 632-642.

86. AHCB, Consell de Cent, llibre ordinacions 2, f. 51v; ACA, Cancelleria, reg. 1913, f. 10r.
87. ACA, Cancelleria, reg. 2323, f. 23v.
88. AML, llibre d’actes 402, f. 30r; ACA, Cancelleria, reg. 2219, f. 81r-82r.
89. Christian Guilleré, Girona al segle XIV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 

1993, vol. 1, p. 137-138.
90. ACBE, Paeria i Vegueria I, procés 45.
91. ACU, Secció administración municipal, sèrie correspondencia, cartes dels consellers de 

Barcelona, 1.
92. AHS, pergamí 16 E-1.
93. Flocel Sabaté, “El poder reial entre el poder municipal i el poder baronial a la Catalunya 

del segle XIV”, XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Isabel Falcón, ed., Diputación General 
de Aragon, Saragossa, tom 1, vol. 2, p. 327-242.

94. Flocel Sabaté, “El veguer i la vegueria de Tortosa i Ribera d’Ebre al segle XIV”, Recerca, 
2 (Tortosa, 1997), p. 115-146.

95. AML, llibre d’actes 402, f. 29v-30r.
96. AML, llibre de crims 764, f. 53r.
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exercitio dicte carcellerie et sagionie dicti loci, per bé que de manera popular i 
usual, el carceller és esmentat com a carceller de Valls: Berengario Dominici 
habitator et carcellarius eiusdem loci.97

En realitat, la respectiva vila o ciutat permet emmarcar i delimitar 
l’abast d’allò comú, perquè altrament seria ben genèric, com quan el 
terme s’empra en les concessions reials del segle XIII,98 sobretot en els 
guiatges destinats no a fets concrets sinó a garantir una general protecció 
al receptor.99 En aquest sentit, mereixen el mateix qualificatiu els llibres 
generalistes dels notaris,100 tal i com s’aplicarà immediatament en les sèries 
arxivistiques.101 Si no es precisa en un grup concret, comú ve a ser allò 
que afecta o pertany a tothom. Poden ser els equipaments com, a Fu-
llola, prop de Tortosa, “les basses de les collades, les quals són comunes”, 
raó per la que el 1385 es disposa que allà ningú “no gos fer neguna 
sutzura.102” I, de manera ben generalitzada, poden ser els camins públics. 
El 1373, a Benifallet, en delimitar una propietat de Juceff Binfacen, es 
diu que per un costat afronta “ab carrera pública”, expressió usual i 
reiterada, per bé que la via assoleix una idèntica significació expressada 
com a comuna, i de fet, en el mateix document, respecte d’una propietat 
treballada per Ali Abinjaffre es diu que delimita “III parts ab la carera 
comuna”.103 Amb facilitat aquest espai que pertany a tots s’ubica dins de 
la ciutat, de tal manera que l’esment com a ‘comú’ remarca el sentit de 
pertinença col·lectiva, identificant-se amb la propietat conjunta gestionada 
pel govern local. Es pot apreciar en les ordinacions de Barcelona quan, 
el 1301, disposen “que null hom ne nulla fembra, estrany ne privat, no 
gos posar dins lo portxe nou del Comú, ne entorn dins les fexuries, vin 
ne botes ne leyns ne barches ne gitar negunes sutzures.104”

 97. ACAC, pergamins, 117. 
 98. ACA, Cancelleria, reg. 16, f. 172v.
 99. ACA, Cancelleria, reg. 9, f. 13r, 47r-51r, 53r-62r; 16, f. 162r; 19, f. 117v, 118v, 147r, 152v, 

155v, 157r; 20, f. 197r, 205v, 208r, 261v; 21, f. 33r, 50r, 119v, 120r, entre altres exemples.
100. AHG, Castelló d’Empúries, 305, per exemple.
101. La inclusió de sèries de “comune” entre els registres de la cancelleria reial seria coetània 

a la seva classificació (Federico Udina, “Cancilleria Real”, Guía del Archivo de la Corona de Aragon, 
Federico Udina (ed.), Ministerio de Cultura, Madrid, 1986, p. 190-212) Lamentablement, l’estudi de 
Rafael Conde no va poder entrar en aquest detall: Rafel Conde y Delgado de Molina, Reyes y archivos 
en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación archivísitica (siglos XII-XIX), Institución Fernando el 
Católico, Saragossa, 2008, p 54-56.

102. Francesc Carreras Candi, “Ordinacions de Fullola”, Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, 12 (Barcelona, 1925-1926), p. 192.

103. Ventura Castellvell, El capbreu de Benifallet de 1373, Societat Catalana de Llengua i 
Literatura, Barcelona, 2005, p. 49, 52, 54, 56.

104. Francec Carreras y Candi, “Ordinacions de Barcelona (Any 1301)”, Boletín de la Real 
Acamia de Buenas Letras de Barcelona, 11 (Barcelona, 1924), p. 309.
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Abans de cloure el segle XIII, en reunir-se tota la població de Ba-
laguer per constituir el govern municipal, els participants adopten l’acord 
en comú: habita magna deliberacione cum universo populo Balagarii ad hoc 
specialiter congregato in unum, statuerunt paciarii et consiliarii antedicti comuni 
assensu universitatis predicte.105 En realitat, el terme comú, en cenyir-se al 
grup de dimensions locals que comparteix un determinat element, pot 
precisar l’abast i els membres del municipi. El 1286, els 150 homes que 
sortiran de Vic conduits pel sotsveguer per a sumar-se ad exercitum domini 
regi, ho faran cum vexillo comune dicte civitatis.106 Formar part d’una ciutat 
o vila vol dir estar integrat en un grup de solidaritat: les exigències 
exactives o de qualsevol altre tipus provinents del corresponent senyor no 
són mai individuals sinó que s’adrecen al col·lectiu, i aquest mostrarà la 
seva cohesió mitjançant uns representants locals que parlaran formalment 
en nom del conjunt a fi de vetllar pels interessos individuals i conjunts, 
preocupant-se alhora per atorgar la corresponent protecció jurídica i si cal 
armada als seus membres.107 Corresponentment, les peticions senyorials i 
les respostes locals, reiteren amb facilitat el caire comú. El 1298 el comte 
d’Urgell Ermengol X, en el privilegi d’exempció de la quèstia atorgat a 
la vila d’Agramunt, es refereix in questiis comunibus quos nobis qualibet et 
quoslibet vestrum comuniter dare consueverit de bonis vestris.108

Certament, l’actuació més comunament compartida per part dels 
membres d’una vila o ciutat és l’exactiva. La gestió de les exigències 
exactives es situa en les arrels del reconeixement municipal: explícitament, 
a Lleida la gestió de l’arca comuna rebé l’aprovació reial el 1196, de 
manera prèvia al reconeixement del govern municipal,109 permetent que 
vicinis vestris mitat in comune”.110 Comú és emprat immediatament com 
a sinònim de recaptació compartida entre els habitants de la ciutat, tal 
com explícitament regulen els Costums de Lleida:

105. Robert Cuellas, El ‘Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions’ de la ciutat de Balaguer, Edicions 
de la Universitat de Lleida, Lleida, 2012, p. 137

106. AHMV, llibre de privilegis XXV, pergami 151.
107. Flocel Sabaté, “Municipio y monarquia en la Cataluña bajomedieval”, Anales de la Universidad 

de Alicante. Historia Medieval, 13 (Alacant, 2000-2002), p. 261-266.
108. ACA, fons locals, Agramunt, pergamins 5.
109. Max Turull, “El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)”, Actes Col·loqui 

Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Manuel Sánchez, Antoni Furió (eds.), Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Lleida, sense any d’edició [1997], p. 219-232.

110. Ferran Valls i Taberner, “Les fonts documentals de les ‘consuetudines ilerdenses’”, Estudis 
Universitaris Catalans, 11 (Barcelona, 1926), p. 155.
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Item idem donant nobis et concedunt firmiter atque mandant, quod si 
comune vel missionem aliquam fecerimus quoquomodo, omnes habitatores 
tocius civitatis et termini eius mittant pariter atque donent iuxta quanti-
tatem facultatum suarum nullo modo excusato.111

A partir d’aquesta pràctica en el segle XIV, el terme ‘comú’ es va 
identificant amb col·lectes generals de caire excepcional, tot i que hagin 
de ser força successives. Ben avançat el segle XV, el mot s’inclou amb 
naturalitat entre esments de recaptacions col·lectives, com es diu a la Seu 
d’Urgell el 1470: “que los consols, ensemps ab lo conseyl general, e no 
en altra manera, puxen posar e gitar e cullir o fer cullir comú e tayla 
o tallas en la ciutat e habitants de aquella en en les possessions que són 
dins la ciutat e sos termens”.112 De manera concreta, per exemple, el 
consell municipal de Lleida el 1370 convoca un comú en aquest sentit: 

se acordà que fos levat comú de C milia sous, e que·s levàs segons que 
aquest passat és levat, perquè no fos si no XXX sous per lo primer 
milanar, e que fossen fets qüerns e que si negun se’n clam que vingue 
estimar en poder de dos pahers e de II prohòmens.113

Certament, en ciutats com Lleida, comú es consolida sota la sig-
nificació d’una recaptació extraordinària —“que sie gitat comú per la 
quantia que deuen e hajen mester”114—, a la que s’acut després d’haver 
explorat infructuosament altres vies. El 1366, en l’esmentada ciutat, en 
veure’s difícil la canalització del deute a través de l’onzè, comissionaren 
“XX prohòmens los quals regoneguen lo fet, e si troben altres maneres 
millors o pus profitoses, o per mà de comú o per fogatge o per altres 
vies e maneres, que·u acorden, però en cas on mudassen la manera de 
l’onzè”. Així, comú s’identifica amb un recapte específic, diferent del 
fogatge: “que hi degessen provehir per via de comú o de ffogatge o en 
altra manera”.115 I sempre s’espera que la recaptació ajudi a una proble-
màtica concreta: “que hisquem d’aquest mal en què som”, expressa el 
consell municipal el 1379 abans d’acordar “que sie gitat un comú de 
cent mil sous a sou e lliure”. Per això es procurarà que el “comú fos 

111. Pilar Loscertales de Valdeavellano, Costumbres de Lérida, Universidad de Barcelona, 
Barcelona, 1946, p. 32; Guillem Botet, “Els Costums de Lleida. Transcripció”, Els Costums de Lleida, 
Lleida, sense data, p. 85.

112. Francesc Carreras y Candi, “Les usances o privilegis de la Seu d’Urgell (any 1470)”, 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 11 (Barcelona, 1924), p. 273.

113. AML, llibre d’actes 403, f. 35v.
114. AML, llibre d’actes 400, f. 27v.
115. AML, llibre d’actes 400, f. 4v; 10r, 21r-v., 27r-v.
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levat ivaçosament” i amb aquest objectiu s’estableixen tots els elements 
necessaris per a “la plega del comú” a fi que “fos levat comú” o que 
“dit comú sie levat”.116

Els qui “treballaran en plegar los dits comuns”117, són els “comuners”, 
que disposaran de la corresponent “caixa” i que seran auxiliats pels “scri-
vans del comú”, si cal amb l’assistència de missatgers: “comuners, scrivans 
e missatgers”.118 Moltes vegades el comuner avança els diners, raó per 
la que Bartomeu Calbet, el 1366, “havie retut lo compte del comú que 
li ere estat assignat a plegar, que volie que li sie feta carta de absolta 
e li sie tatxat lo salari, e que entenie requerre hostatges per rahó de la 
quantitat de diners que ha prestats a la ciutat”.119 A voltes costa trobar 
qui pugui i vulgui assumir aquest cost, tal com es diu el 1384: “meten 
en scrit aquelles persones qui sàpien que puguen bestraure tot lo comú 
de tot l’any e que sien pregats que anticipen la paga de ço que.ls pertany 
en lo comú per tot l’any”, amb la finalitat de poder “pagar les pensions 
als creedors e que la ciutat no n’aje dampnaje”.120 

Amb aquesta accepció, “comú” s’identifica amb la recaptació, i per 
això es parlarà sobre “lo feyt del comú que ara.s plegue”, podent, doncs, 
clarament diferenciar entre “los comuns veylls e (...) lo comú que ara 
se plegue”.121 La successió d’urgències debitòries122 imposa a voltes el 
compromís de què els representants municipals no reorientin la recap-
tació, com es fa el 1344: “els pahers façen sagrament que no tocaran 
ni pendran res dels comuns”.123 En general ja s’ha previst a què es 
preveu “que sie pagat del comú”,124 a vegades amb caire d’urgència o 
immediatesa,125 i en no poques ocasions el deute queda obert esperant 
els comuns immediats:126 “que li sie pagada a quiscú del primer comú 
que.s gitarà en la ciutat127” o “dels primers que hisquen del comú”128 o 
del primer comú que’s levarà en la ciutat”129.

116. AML, llibre d’actes 403, f. 1r, 10r-v, f. 15r-16r, 24r-v, 35v.
117. AML, llibre d’actes 399, f. 23v. 25v.
118. AML, llibre d’actes 403, f. 17r.
119. AML, llibre d’actes 400, f. 18r.
120. AML, llibre d’actes 460, f. 4r.
121. AML, llibre d’actes 403, f., 13r, 16v.
122. AML, llibre d’actes 403, f. 11r.
123. AML, llibre d’actes 397, f. 48r.
124. AML, llibre d’actes 397, f. 48v, 49r.
125. AML, llibre d’actes 399, f. 34r-v.
126. AML, llibre d’actes 401, f. 25r-v.
127. AML, llibre d’actes 399, f. 17r-20r; 99v-102r.
128. AML, llibre d’actes 398, f. 1r.
129. AML, llibre d’actes 461, f. 5v.
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Com tots els pagaments, el comú aixeca fortes recances entre la 
població. Hi ha veïns que al·leguen diverses circumstàncies per implorar-ne 
l’exempció, com el 1370 es rep la “suplicació d’en Domingo de Mur, en 
la qual demane gràcia del comú o gitada que ara·s plegue e franquesa de 
tots comuns e gitades que d’ací avant se gitaran”.130 Són peticions que es 
reiteren131 i que es sumen a nombroses queixes per part de qui ha estat 
afectat per “comuna com él entén que no·n deu pagar”,132 generant així 
reclamacions per part de qui “se clamave del comú”.133

De fet, repetidament s’apliquen penyores “per lo feyt del comú”134 i 
cal decidir les penalitzacions contra fraus135 i els nombrosos impagaments, 
a voltes sota excuses com la pesta de 1384, que esdevé motiu perquè 
molta gent marxi de la ciutat sense haver reglat els pagaments deguts al 
comú.136 El govern local tractarà de forçar el pagament dels nombrosos 
“qui deuen comú”,137 a voltes amb acumulacions, com es diu el 1379: 
“molts deguen del feyt del comú proppassat”.138 El 1349 els “comuners” 
conclouen, després d’efectuar la seva feina, que “a la ciutat és degut del 
comú per uns e per altres bé CCC o CCCC lliures”, raó per la que 
“sie comanat als pahers los quals assignen II o III prohòmens si mester 
hi seran, que pleguen e hajen a plegar comuns e tots altres deudes que 
a la ciutat sien deguts per qualsevuylle rahó”.139

Precisament, entre els al·licients per atraure població a Lleida s’inclou 
fer “franch de comú” als nouvinguts:140 “que tot hom que·s volgués fer 
veÿ fos franch de comú”.141 En general l’exempció sol afectar la con-
vocatòria immediata: “se·l fa franch del primer comú que·s gitarà en la 
ciutat”,142 per bé que es poden acordar concessions més llargues, com es 
negocia el 1350: “que·ls sien feta gràcia que sien franchs a VII ans de 
comú e altra exacció, exceptat d’ost e de cavalcada, e que ajen a astar 

130. AML, llibre d’actes 403, f. 21v.
131. AML, llibre d’actes 460, f. 25v-26v.
132. AML, llibre d’actes 399, f. 45v, 88r.
133. AML, llibre d’actes 403, f. 17v.
134. AML, llibre d’actes 403, f. 1v, 12r.
135. AML, llibre d’actes 398, f. 11v-12r.
136. AML, llibre d’actes 460, f. 4r.
137. AML, llibre d’actes 397, f. 7r, 48v-49r, 33r-v, 45v-47r; actes 403, f. 1r-4r.
138. AML. llibre d’actes 403, f. 11r.
139. AML, llibre d’actes 398, f. 13r-14v.
140. AML, llibre d’actes 397, f. 52r., 53v.
141. AML, llibre d’actes 398, f. 44v., 46r.
142. AML, llibre d’actes 397, f. 19v-20r, 33v.
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en la ciutat XII ans; e que hic ajen a comprar possessions per D lliures 
enffre tots d’aquests que auran deu ans dints VII ans”.143

Més enllà de les recaptacions efectuades d’acord amb les diverses 
finalitats, en tots els municipis hi cal una caixa per la despesa quotidiana 
inherent a les activitats municipals. És la caixa i les despeses del comú a 
les que es fa referència a Lleida el 1350 quan, en haver d’enviar missat-
gers a les Corts, s’indaga què fan altres municipis i s’observa “si en altres 
ciutats e viles se paguen les messions del comú, de cuyt que axí eleix 
se pach ací de ço de la ciutat”.144 Els diners de tots són els del comú, 
com s’evidencia el mateix any també a Lleida en tractar d’arranjar les 
sèquies tot especificant que “res del comú de la ciutat no·s despengue 
en les cèquies”.145 

Atès el caire finalista de les diferents recaptacions, aquesta caixa sol ser 
alimentada per ingressos més quotidians i irregulars com els bans aplicats 
sobre els incomplidors de les ordinacions municipals. Per això, el 1344, 
arran d’un desplaçament des de Lleida a la vila depenent de Borges, es 
detalla “que sie pagat dels bans que en lo dit loch de les Borges se siran 
levats, ço és, del comú, e en cas que no n·i aye ho no y basten, que sien 
pagades dels bans comuns que en la ciutat se levaran”.146 Així, doncs, “lo 
comú” és, en una accepció ben generalitzada, la caixa comuna de la vila. 
Els deutes de particulars a l’erari municipal, són deutes “a lo comú”.147

Els clavaris porten el recompte de les despeses en uns llibres a 
voltes referenciats com a llibres comuns, no pas per referir-se al comú 
sinó pel caire comú i general de la despesa recollida en el que esdevé 
“llibre comú”. Així, per exemple, quan el 1340 Pere el Ceremoniós 
es preocupa pel control de la despesa municipal per part dels cònsols 
de Camprodon, es refereix als compota in comune libro consulatus eiusdem 
ville.148 El “llibre comú” s’identifica amb la recaptació ordinària, fins al 
punt que l’encarregat de vetllar anualment per l’erari municipal es pot 
presentar, com a Agramunt fa Andreu d’Aiguamolsa el 1432-1433 (ego 
Andreas d’Ayguamolsa habitatori ville Acrimontis procurator et collector libri 
Comunis ville predicti anni millesimi quadrigentesimi tricesimi secundo et anno 
milesimo quadrigentesimi tertii) i el notari Llorenç Robert poc després: ego 

143. AML, llibre d’actes 300, f. 12r.
144. AML, llibre d’actes 398, f. 65v-66v.
145. AML, llibre d’actes 399, f. 23v-25v, 26r-27r.
146. AML, llibre d’actes 397, f. 54v.
147. AML, llibre d’actes 399, f. 7v-9r.
148. ACA, Cancelleria, reg. 951, f. 132v.
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Laurencius Rubert, notarius regia auctoriate habitator ville Acrimonti tamquam 
procurator et collector libri comunis ville predicti anni millessimi quadrigentesimi 
tricesimi sexto.149 

Els procuradors i col·lectors del llibre comú d’Agramunt recapten, 
per exemple, els censos per l’ús dels molins i altres béns que pertanyen 
a la vila. Arreu hi ha uns béns que, en pertànyer a la ciutat o vila, en 
realitat són tinguts en comú. Quan el 1410 la greu relació entre la vila 
de Montblanc i els seus creditors arriba a un punt tan convuls que el 
monarca hi ha de designar un virrei,150 ordena a aquest l’aplicació de 
mesures per al pagamet dels creditors a partir dels drets i ingressos de 
la vila, tot especificant que:

ipsius iuribus et emolumentis ipsius universitates non sufficientibus ad so-
lucionem dictorum pensionum imponatis talliam seu collectam congruam 
et moderata in singularibus dicti universitatis et eorum bonis in comuni 
dicte universitatis redigendam pro dictam satisfactione facienda et eandem 
talliam levetis et exigatis seu levari exigi faciatis.151

Hi ha béns tinguts en comú que són, coherentment, del comú dels 
vilatans o ciutadans. És l’argument emprat pel consell municipal de Lleida 
el 1366 per denegar una petició de cedir l’explotació a cens d’una taula 
en l’herbaceria i deixar, en canvi, que sigui tingut comunament:

Ítem entesa la supplicació donada per en Garcia de Banasona en què 
demane que li sie donada a sens una taula en què tenen o solen tenir 
los conills en la erbaçeria, acordaren que com allò sie comú a totes gents, 
que no sie donada a sens, mas comuna, així com és.152

Formalment, no sols els béns són comuns sinó que la seva gestió 
ha d’encarar-se vers el profit comú. Per això, el 1366 els paers de Lleida 
determinaren “que.s tingue botigua de farina en la dita ciutat per profit 
e bén comú de la ciutat, e que sie comanat a persones bones de bon e 
savi regiment”.153 El mateix any, en tractar d’impulsar millores en el pa 
també es recorre a un raonament idèntic entorn al bé comú de la ciutat:

149. ACA, fons locals, Agramunt, pergamins 104, 105.
150. Flocel Sabaté, “Regnat de Martí I: el govern del territori i els bàndols”, Martí l’Humà. El 

darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’interregne i el Compromís de Casp, Maria Teresa Ferrer 
(ed.), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2015, p. 99.

151. ACA, Cancelleria, reg. 2221, f. 85r.
152. AML, llibre d’actes 400, f. 43v.
153. AML, llibre d’actes 400, f. 17r-18r.
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que en la ciutat haje una flequera que façe bell pa, e que li sie disminuïda 
una onza francha de la dublera del pa, e que haje om “la francha”, e açò 
serà profit del bé comú de la ciutat, car los altres flequers se forçaran de 
fer pus bell pa. Acordaren que haje una persona bona e leal que sàpie 
de flequeria que façe e past lo dit bell pa e que li·n sie disminuïda una 
onza de quiscuna dublera.154

La invocació al bé comú i a la cosa pública esdevenen una reite-
rada apel·lació per als respectius vilatans o ciutadans. Ho fa el rei Martí 
als ciutadans de Girona el 1404 quan els recorda el deure que tenen 
d’acceptar els càrrecs municipals, cosa que no estava succeint pel temor que 
infonien les fortes tensions de bàndols: sicut audivimus exposicione nunciorum 
Civitatis Gerunde pleriques homines Civitatis iamdicte non advertentes quod a 
Romanis cultoribus boni publici dicebatur, hoc est quod quilibet civis prudens pro 
re comuni nullum debat laborem seu distributionem effugere.155 

L’apel·lació al bé comú s’instal·la en el discurs municipal. El 1415 
els representants de les viles del vescomtat de Cabrera enceten les seves 
peticions al vescomte amb els següents mots: “com la justícia sia susten-
tació e conservació de la república e bé comú, sens la qual bonament 
ningú viure no pot”.156 El bé comú, més enllà d’una expressió teòrica, és, 
per tant, una realitat concretada en el vincle entre els qui comparteixen 
veïnatge en una vila o ciutat. Els beneficis de viure en comunitat urbana 
deriven de la suma cooperativa dels habitants, com raonen els Costums 
de Lleida: omnes cives debent se ad invicem diligere et defendere fideliter et pro 
posse i, per tant, les contribucions quan calguin, han de provenir de tots 
pro comuni utilitate omnium.157

Conseqüentment, si un veí incompleix els seus deures solidaris, ha 
de ser perseguit per la justícia, i si continua reincidint, pot ser exclòs 
dels beneficis comuns, tal com raonen els mateixos Costums lleidatans: 
si quis nobiscum servicium noluerint facere vicinale, auctoritate eorum et mandato 
a vicinatico nostro pellatur, quod nullam habeat nobiscum paticipationem.158 De 
manera semblant, arreu del país, si el veí no compleix amb els deures 
inherents a compartir la vila o ciutat, i després de diversos requeriments 

154. AML, llibre d’actes 400, f. 23r-v.
155. ACA, Cancelleria, reg. 2219, f. 87r.
156. Josep Maria Pons Guri, Llibre de la Universitat de la Vila de Blanes, sense editorial [Ajuntament 

de Blanes], Blanes, 1969, p. 136.
157. Pilar Loscertales de Valdeavellano, Costumbres de Lérida…, p. 37; Guillem Botet, “Els 

Costums de Lleida”…, p. 88.
158. Pilar Loscertales de Valdeavellano, Costumbres de Lérida…, p. 32-22; Guillem Botet, “Els 

Costums de Lleida.., p. 85.
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i actuacions, es pot qüestionar que en rebi els drets inherents.159 Ben ex-
plícitament així es planteja quan les demandes d’ajut institucional s’eleven 
al municipi per part d’algú que “deu al comú”.160 

Contribuir al comú comporta, per tant, una forta càrrega simbòlica, 
perquè indica de quin grup de solidaritat i participació jurisdiccional 
es forma part. Les recaptacions efectuades pels veguers el 1285, en el 
context e la invasió francesa, estableixen l’equivalència entre contribució 
i definició jurisdiccional a un determinat comú exactiu.161 

Formar part del comú de la recaptació esdevé indicador del grup 
de pertinença. El 1282, en la tensió jurisdiccional entre la reial Manresa 
i els dominis del vescomte de Cardona, els homes d’aquest han danyat 
els béns de Ramon de Fábrega, el qual demana rebre el corresponent 
suport vilatà com a súbdit del rei a Manresa i membre del comú de la 
vila.162 De manera semblant, el 1285 el veguer de Manresa exigeix al 
sotsveguer de Piera que cessi les seves actuacions contra uns homes de 
Maians perquè aquests sempre han format part de la seva jurisdicció, la 
qual cosa es rebla dient que han estat de la vegueria de Manresa, de 
la seva bandera i del seu comú.163 El 1286, el lloctinent del veguer de 
Manresa s’adreça al batlle senyorial de Vacarisses per advertir-lo que en 
assaltar el terme de Castellbell ha danyat el mas Lledó, cosa que no po-
dia fer perquè es tracta d’una propietat de Romeu Mir, qui no és pas 
habitant de Castellbell, sinó veí de ple dret de Manresa, cosa demostrada 
perquè mai no ha participat en cap comú ni cap servitud del castell 
de Castellbell.164 De manera no gaire diferent, quan el batlle general de 
Catalunya notifica, el 1287, la designació de Pere Jaume de Figuerola 
com a nou batlle de Manresa, recalca que és de bona fama i del comú 
de Manresa.165 

En els grans dominis senyorials, la resposta a les demandes exactives 
dels senyors motiva acords conjunts entre els diferents municipis enca-
bits, que estableixen el corresponent pacte davant de cada requeriment i 
aprofundeixen, de diferent manera, en la mateixa articulació a fi d’establir 
diferents negociacions amb el senyor, tal com, per exemple, es pot apreciar 

159. AML, llibre d’actes 399, f. 38r.
160. AML, llibre d’actes 398, f. 44v-46r.
161. AHCM, fons del veguer, llibre 2, sense numerar.
162. AHCM, fons del veguer, llibre 2, sense numerar.
163. AHCM, fons del veguer, llibre 3, sense numerar.
164. AHCM, fons del veguer, llibre 3, sense numerar.
165. AHCM, fons del veguer, llibre 3, sense numerar.
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al comtat d’Urgell,166 al vescomtat de Cabrera,167 la Terra del Marquesat 
entorn a Camarasa168 o el Comtat de les Muntanyes de Prades, a voltes 
avançant vers a fórmules institucionals estabilitzades, com el Consell de 
la Terra en aquest darrer cas.169 Dins d’aquesta dinàmica, al Camp de 
Tarragona només entrar al segle XIV diverses viles i lloc han de tractar 
entre elles pro comuni utilitate dictorum civium et hominem Campi Terracone, 
arran d’unes exigències fiscals que no faran més que incrementar-se du-
rant la centúria, requerint una específica representativitat —ambaxiatores 
et nuciis tocius Campi Terrachone— com a a Universitas Campi o clarament 
“universitats del comú” del Camp de Tarragona. Les demandes exacti-
ves, a més de les tensions jurisdiccionals acceleren la institucionalització 
a partir del segon terç del segle XIV. Les reunions comunes, cada cop 
més centrades a la Selva,170 han d’anar seguides de la creació d’un arxiu 
propi171 i d’una estructura per fer el seguiment dels diversos assumptes, 
tant les recaptacions conjuntes com l’atenció als plets endegats amb les 
autoritats. En deriva l’estructuració ben nítida només encetar-se el segle 
XV, amb els consells de la Terra a manera d’assemblees representatives, els 
diferents síndics encarregats de les diverses gestions, els plegadors a manera 
de recaptadors dels ‘talls comuns’ i un tresorer-comptable específicament 
conegut com a ‘comuner’, auxiliat pels corresponents auditors.172 És el 
Comú del Camp de Tarragona, que des de la sortida del segle XV serà 
referenciat com a Comuna de Tarragona.173 

En aquests mateixos moments, ‘comuna’ i sobretot ‘comú’ com-
plementen l’adscripció municipal. El 1503, per exemple, a Montagut es 
reuneix el “consell, fahents e representants com a major e pus sana part 
dels habitants en lo dit terme de Montagut, la universitat e comú del 

166. Robert Cuellas, El ‘Llibre Gros dels Privilegis’ de la ciutat de Balaguer, Edicions de la 
Universitat de Lleida, Lleida, 2015, p. 208-209.

167. Josep Maria Pons Guri, Llibre de la Universitat de la Vila de Blanes…, p. 136.
168. Dolors Domingo, La privatització del patrimoni reial i el deute públic: La Terra del Marquesat 

(1330-1496), Universitat de Lleida, (tesi doctoral), Lleida, 2016, p. 224-254.
169. Torrell de Reus, Ignasi Planas, Llibre de Prades, Ajuntament de la Vila Comtal de Prades, 

Prades, 1982, p. 78.
170. ACAC, fons municipal Valls, clavari, libre 4, f. 63r.
171. Montserrat Soronellas, Catàleg de l’Arxiu Històric de la Selva del Camp. Fons municipal i 

fonts de la Comuna del Camp, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1993, p. 10-11.
172. Jordi Morelló, “La Comuna del Camp de Tarragona: un model (singular?) d’associacionisme 

intercomunitari”, Butlletí Arqueològic, 5/36-37 (Tarragona, 2014-2015), p. 202-230.
173. Eufemià Fort i Cogul, Notícia històrica d’una singular institució medieval. La comunitat de pobles 

del Camp de Tarragona, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1985, p. 153-253.
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dit terme”.174 És una denominació que s’aferma amb normalitat en tots 
els esments: Llibre dels actes, privilegis i escriptures pertanyents a la Universitat 
i comú de la vila de Calella fet per el notari Joan Boscà en 1564.175 

L’home comú al llarg dels darrers segles medievals era el simple 
habitant de les viles i ciutats, en referència no pas al sentit comunitari 
sinó al contrast amb les persones privilegiades, tal com ho esmenta el 
rei Martí el 1402 referint-se a Bernat Olzines, membre d’una molt des-
tacada i influent família de Camprodon, però que de peratico vel generosus 
non sit set solum modo homo simplex et condicionis comunis.176 Precisament, 
l’estratificació urbana s’ha apressat a diferenciar els membres superiors de 
la cúpula social, acollits a específiques i exclusives denominacions segons 
ciutats: burgesos, ciutadans, ciutadans honrats. Aquesta categorització ha de 
singularitzar una elevada posició, per a la qual els seus membres també 
reclamen els corresponents reconeixements en els diversos àmbits socials 
i institucionals,177 allunyant-se així de denominacions més genèriques —i 
comunes— com també s’observa coetàniament arreu d’Europa: par oppo-
sition aux elites, elles peuvent désigner le ‘commun’, c’est-à-dire l’ensemble des 
habitants d’une ville ou, en marquant le contraste avec les riches et les instruits, 
décrire une sorte de type social.178

En definitiva, la noció solidària col·lectiva pròpia del municipi medie-
val facilita la percepció i actuació conjunta dels seus membres i, a partir 
d’aquí, demandes exactives comunes. En aquest marc, les articulacions 
fiscals i econòmiques es situen en la base de les denominacions entorn al 
comú, enllaçant facilment amb la divulgació de les nocions de bé comú 
i cosa pública. Alhora, la circulació de les idees, la mobilitat social i els 
intercanvis socials i econòmics a nivell europeu faciliten un generalitzat 
coneixement del règim polític de les comunes existents a Itàlia.179 És 

174. Eufemià Fort i Cogul, El llibre de Valldossera, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1968, 
p. 122.

175. Jesús Rodríguez, “La reconstrucció del ‘Llibre dels actes, privilegis i escriptures pertanyents 
a la Universitat i comú de la vila de Calella fet per el notari Joan Boscà en 1564”, Quaderns de la Selva, 
12 (Santa Coloma de Farners, 2000), p. 65.

176. ACA, Cancelleria, reg. 2218, f. 81v.
177. Flocel Sabaté, “Ejes vertebradores de la oligarquia urbana en Cataluña”, Revista d’Història 

Medieval, 9 (València, 1998), p. 138-139.
178. Gisela Naëgle, “Commun et communes, revoltes ou révolutions: participation politique 

et luttes de pouvoir dans les villes alemandes à la fin du Moyen Âge”, Los grupos populares en la ciudad 
medieval europea, Jesús A. Solórzano, Beatriz Arízaga, Jelle Haemers (eds.), Instituto de Estudios Riojanos, 
Logroño, 2014, p. 413.

179. Flocel Sabaté, “La civiltà comunale del medioevo nella storiografia spagnola: affinità e 
divergenze”, La civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale, Andrea Zorzi (ed.), Firenze University 
Press, Florència, 2008, p. 117-139. 
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una denominació que hom no assimila als governs municipals catalans, 
els quals es continuen referenciant entorn al concepte d’’universitat’, però 
que s’assumeix amb una plena comprensió i esment com a model polític 
a promoure o a combatre.

3. La comuna com a model polític

La represa de l’aristotelisme en el llenguatge i el model polític180 ha 
col·locat el bé comú en un punt central del discurs polític baixmedieval, 
a manera de catalitzador de termes ben integrats en l’ordenament cristià 
com l’amor, la virtut, la justícia i el bon govern.181 Els canvis en l’axiologia, 
que incorporen el guany i el benefici, en redundar en l’increment de la 
riquesa col·lectiva, també es justifiquen pel bé comú, com ha comentat 
Giacomo Todeschini: la cui commercializzazione del denaro era a priori con-
siderata funzionale all’incremento del ‘bonum commune’.182 

En realitat, tota l’activitat política i tota l’acció legislativa no pot 
tenir cap altra objectiu que el bé comú, com sanciona Tomàs d’Aquino: 
la ley propiamente dicha tiene por objeto primero y principal el orden al bien 
común.183 Comprensiblement, el bé comú, fent sinònim amb el bé públic, 
s’esmenta en les motivacions polítiques de tots els estaments: el monarca,184 
els nobles,185 el regiment municipal186 o fins les propostes d’un nou 
ordre sorgides de les revoltes camperoles en el context de la Reforma 
alemanya.187 És una situació coherent amb la noció de poder basada en 
col·lectius i comunitats no pas atzarosos sinó abocats a unes finalitats en 
l’ordre social d’acord amb el dictat diví,188 els quals han de concordar, 

180. Bénédicte Sère, “Aristote et le Bien Commun au Moyen Âge: une histoire, une historiographie”, 
Revue Grançaise d’Histoire des Idees Politiques, 32/2 (París, 2010), p. 277-284.

181. Matthew S. Kempshall, The Common Good in Late Medieval Political Thought..., p. 26-129.
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Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2014, p. 53.

183. Tomàs de Aquino, Suma de Teologia, I.II, q. 90. Art. 3 (Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1997, vol. 2, p. 706).

184. José Manuel Nieto Soria, “El poder real como representación en la monarquia castellano-
leonesa del siglo XIII”, Res publica, 17 (Madrid, 2007), p. 97.

185. Philippe de Commynes, Mémoires, eds. Joseph Calmette, Georges Durville, Société d’Édition 
Les Belles Lettres, Paris, 1964, vol. 1, p. 41.

186. Elodie Lecuppre-Desjardin, Anne-Laure Van Bruaene (eds.), De Bono Communi. The Discourse 
and Practice of the Common good in the European City (13th-16th c.), Brepols Publishers, Turhhout, 2010.

187. Michael G. Baylor, The Radical reformation, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 
2008, p. 254.

188. Antony Black, El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Cambridge University Press, 
Cambridge (UK), 1996, p. 36-42.
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perquè, al cap i a la fi, l’encaix dels diferents detentors de poders és la 
característica del govern baixmedieval.189 

El llenguatge polític de la Corona d’Aragó ha incorporat amb na-
turalitat el bé comú: l’esmenta el rei Jaume II el 1297 en implementar 
les mesures contra la usura demanades per l’Església190 i, un segle més 
tard, el 1387, Joan I, en apartar el regent de la vegueria de Vic, que 
participava del intens context de bàndols, es justifica mitjançant la cura 
per la justícia i pel bé comú de la dita ciutat.191 En realitat, a la Corona 
d’Aragó, la preocupació pel bé comú i per la terra compartida és invocada 
per tots els que tenen accés al poder, siguin nobles, barons, eclesiàstics o 
burgesos.192 El monarca es veu obligat a comptar amb tots ells ateses les 
peremptòries necessitats d’ajut exactiu. Pere el Ceremoniós pràcticament 
només convocarà corts en cas de requerir l’ajut econòmic provinent dels 
estaments.193 Aquests l’atorgaran insistint en la seva preocupació per la 
“terra”, de la qual en proclamen i ostenten la representativitat.194

Aquesta posició permet als membres dels estaments vetllar i blindar 
les respectives postures. Els governs municipals encabits dins del braç reial 
brinden l’ajut al rei a canvi de successives concessions, especialment en 
l’àmbit exactiu i de garanties personals. És prou paradigmàtic el cas de 
la ciutat de Barcelona: en el tombant vers el segle XIV la monarquia ja 
ha renunciat a gairebé tots els gravàmens ordinaris sobre la ciutat,195 per 
la qual cosa restarà a mercè de les peticions extraordinàries, les quals el 
municipi negociarà o fins i tot denegarà, com fa davant el rei Martí el 
1391, tot evidenciant així el pes del poder municipal.196 

Per la seva part, els senyors tinents de jurisdicció no sols veuen 
garantida a les corts de 1283 l’exclusió de qualsevol oficial en els seus 
dominis sinó que a les corts reunides a Tarragona el 1370 contemplen 
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Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Barcelona, 1962, sense editor, Barcelona, 1964, vol. 3, p. 163.
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com el monarca equipara amb naturalitat “tot Rey e tot princip e tot 
senyor o tot hom a qui és comanat regiment de gents”.197 Els nobles 
mantindran estratègies epistolars i de pressió comunes al llarg de la baixa 
edat mitjana, demostrant una capacitat per identificar i afrontar els in-
teressos comuns per damunt de les fragmentacions internes o la tensió 
entre nobles i cavallers que preferirien obtenir una representació parla-
mentària pròpia.198 Els mecanismes representatius són adientment emprats 
pels nobles per encarar-se al rei en defensa dels propis interessos, com es 
fa invocant, a les cortes generals, legalismes a ultrança i greus discussions 
que entorpeixen els plans del sobirà.199

Els governs municipals també coordinen interessos i estratègies 
epistolarment, i de manera destacada procuren convertir el país en una 
xarxa de capitalitats urbanes, on Barcelona malda per situar-se en la 
cúspide, de Catalunya i a ser possible de tota la Corona d’Aragó.200 Per 
això el prestigiós jurista Tomàs Mieres pot afirmar, en ple segle XV,201 
que Catalunya està articulada per una decena de ciutats202 i que quelibet 
civitas potest dici respublice.203 L’esquema piramidal de capitalitats urbanes 
es va consolidant mitjançant la gestió de la informació política (transme-
sa concatenadament des de les capitals vers els centres urbans menors), 
la circulació de diners i d’inversions (cada cop més concentrats en les 
capitals culminant en la capital del país) i l’afermament dels principals 
llinatges burgesos (amb radis d’inversió sobre el país).204 Així, pròpiament 
s’està culminant la dinàmica socioeconòmica de les respectives elits locals, 
que han anat mesclant els seus interessos amb el territori des del primer 
moment en què trasformaren les entorns urbans en regions d’influència.205 
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Des d’aquesta posició, governs municipals com el de Barcelona 
pressionen al monarca perquè en política monetària i econòmica adopti 
unes mesures que pròpiament concerneixen a tota la Corona.206 Ben sig-
nificativament, les grans decisions polítiques dels darrers segles medievals 
són en gran part fruit de la pressió municipal encapçalada per la capital 
barcelonina: el 1396 la successió de Joan I pel seu germà Martí; el 1410 
la inclinació de la successió d’aquest vers una pretesa congregació general 
de representants dels diferents territoris de la corona; i el 1462 la destitució 
del rei Joan II.207 Prou significativament, un dels monarques escollits per 
substituir al destituït, el condestable Pere de Portugal, després es queixarà 
de tenir les passes massa dirigides pels diputats, el consell de Catalunya i 
el Consell de Cent (“som en admiració, vosaltres ab lo consell de cent 
jurats vos vullau tant arrogar e a vostres preeminències attribuir que sia 
vist esser derogat a la nostra e prejudicat a nostres regalies e al que sens 
vosaltres nos és permès”208), resaltant així la destacada posició en què es 
situa l’organ representatiu del municipi de Barcelona.

Les idees que s’escampen per tot Europa concretant-se en sobirania 
popular i representativitat municipal,209 s’han d’adaptar a les circumstàncies 
concretes de cada territori, i en el cas de Catalunya, poden escenificar 
i assejar un model específic de govern participatiu.210 El poder socioe-
conòmic sorgit de l’escenari urbà està en mans de la mateixa cúpula 
social que, invocant les idees participatives, incidirà en la gestió del poder 
en els seus diferents nivells. La monarquia des del primer moment ha 
estat incapaç de cohesionar sobre la pròpia dinastia els territoris regits,211 
escenari en el que aquests han assolit la pròpia cohesió mitjançant el 
desenvolupament social i cultural que basa la percepció col·lectiva de 
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‘nació’212 i que assenta els estaments com a representants de la ‘terra’.213 
Es produeix així una natural continuïtat en el protagonisme municipa-
lista, fins al pretés regiment dels estaments sobre el país, en el qual tan 
ostensiblement incideix la capital superior, Barcelona.

Aquesta guia de la representativitat que es pot definir com a mu-
nicipalista, redueix amb molta cura la seva base social. Les advertències 
aristotèliques respecte dels abusos del govern del poble en forma de de-
mocràcia coadjuven la dinàmica que no sols reté sinó que acentua uns 
governs urbans retinguts en ben poques i selectes mans.214 És el procés 
d’afermament oligàrquic experimentat per les institucions que invoquen la 
representativitat en el segle XV, tant la Diputació del General, de màxi-
ma representativitat com a delegació permanent de les Corts,215 o una 
representativitat municipal que avança vers la insaculació i la matrícula 
entre un nombre reduït de noms.216

La combinació entre idees i escenari polític i social ha propiciat 
que, en la representació estamental del país, cadascun dels estaments gau-
deixi de vigor per protegir i vetllar els propis interessos, però que sols 
des de l’àmbit municipalista sorgeixi un model de regiment del país, raó 
per la que ha tingut incidència directa en els principals fets concatenats 
des de finals del segle XIV. De tota manera, els resultats d’aquestes de-
cisions polítiques no han estat sempre els desitjats pels seus promotors: 
l’interregne s’enceta el 1410 amb un model de resolució català conduit 
per la ciutat de Barcelona217 i conclou el 1412 amb el Compromís de 
Casp sota guiatge aragonès;218 i la destitució de Joan II el 1462 aboca un 
decenni de devastadora guerra civil219 al final de la qual, el 1472, la ciutat 
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storiografiche e prospettive di ricerca, Alessandra Cioppi (ed.), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
Storia dell’Europa Mediterranea, Càller, 2013, p. 15-63.

213. Flocel Sabaté, “Estamentos, soberanía y modelo político en la Cataluña bajomedieval”, 
Aragón en la Edad Media, 21 (Saragossa, 2009), p. 263-278.

214. Carme Batlle, “Esquema de l’evolució del municipi medieval a Catalunya”, Estudis Baleàrics, 
5/31 (Palma de Mallorca, desembre, 1988), p. 55-71.

215. Isabel Sánchez de Movellán, La Diputació del General de Catalunya (1413-1479), Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 2004, p. 17-97.

216. Flocel Sabaté, “Corona de Aragón”, Historia de España. Historia medieval. La época medieval: 
administración y gobierno, Istmo, Tres Cantos, 2003, p. 415-436.

217. Flocel Sabaté, “Per què hi va haver un Compromís de Casp?” Els valencians en el Compromís 
de Casp i el Cisma d’Occident, Ricard Bellvesser (coord.), Institució Alfons el Magnànim de la Diputació 
de València, València, 2013, p. 45-119.

218. Flocel Sabaté, “El compromiso de Caspe: ¿Ruptura dinástica o modelo de estado?”, Ruptura 
i legitimació dinàstica a l’edat mitjana, Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2015, p. 279-290.

219. Alan Ryder, The Wreck of Catalonia. Civil War in the Fifteenth Century, Oxford University 
Press, Oxford, 2007. 
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de Barcelona, mitjançant la Capitulació de Pedralbes, ha d’acollir-se a la 
magnanimitat del monarca al que pretenia deposar.220 Per tant, el discurs 
de preeminència troba els seus topalls en la realitat del vigor exercit, 
posant en evidencia tant la feblesa de Catalunya i la ciutat de Barcelona 
en el conjunt de la Corona221 com l’existència d’altres models polítics.

El monarca, per la seva part, durant les dècades centrals del segle XV, 
assentat a Nàpols, incidint en una línia política pròpia, abocant-se a les 
activitats comercials,222 acudint a homes de negocis-banquers223 i negociant 
amb ciutats dinàmiques com València,224 obre noves vies de recursos que 
li permeten esquivar la dependència de les corts catalanes i, per tant, de 
les pressions i imposicions en nom de la representativitat del país. 

Els esforços dels juristes romanistes, incrustats des del segle XIII en 
les estratègies per enfortir la posició superior del sobirà,225 han pogut ser 
reforçats fins i tot des de l’aristotelisme mitjançant insistir en el paper del 
caput del corpus social i fins i tot raonant il ‘regime di uno solo’ anche como 
la forme di governo più consona all’ordito ontologico dell’universo.226 Precisament 
en el segle XIV Pere el Ceremoniós pot recolzar-se en el dret romà per 
reclamar l’elevada posició del príncep, per damunt de la llei,227 a fi de 
proclamar una plenitudo potestastis228 que li permet, el 1380, comprometre’s 

220. Flocel Sabaté, “Pedralbes, Capitulació”, Gran Enciclopèdia de Barcelona, Ramon Alberch, 
Jesús Giralt (eds.), Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2006, vol. 3, p. 319.

221. Flocel Sabaté, “La organización central de la Corona de Aragón cismarina”, La Corona de 
Aragón en el centro e su historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, José Ángel 
Sesma (ed), Grupo de Excelencia de Investigación Centro de Estudios Medievales de Aragón-Universidad 
de Zaragoza, Saragossa, 2010, p. 408-417.

222. Maria Teresa Ferrer, “El comerç català a la baixa edat mitjana”, Catalana Historical Review, 
5 (Barcelona, 2012), p. 164.

223. David Igual, “Entre Valencia y Nápoles. Banca y hombres de negocios desde el reinado 
de Alfonso el Magnánimo”, En la España Medieval, 24 (Madrid, 2001), p. 103-143.

224. David Igual, “Los agentes de la banca internacional: cambistas y mercaderes en Valencia”, 
Revista d’Història Medieval, 11 (València, 2000), p. 112-137.

225. Flocel Sabaté, “Poder i territori durant el regnat de Jaume I. Catalunya i Aragó”, Jaume 
I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, Maria Teresa Ferrer (ed.), Imstitut d’Estudis 
Catalans, Barcelona, 2011, vol. 1, p. 106-123.

226. Roberto Lambertini, “Governo ideale e riflessione política dei frati mendicanti nella prime 
matà del Trecento”, Etica e política: le teorie del frati mendicanti nel due e trecento. Atti del XXVI Convegno 
internazionale (Assisi, 15-17 ottobre 1998), Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1999,  
p. 238-239.

227. Aquilino Iglesia, La creació del Dret. Una història de la formació d’un dret estatal espanyol, 
Editorial Gráficas Signo, Barcelona, 1993, vol. 1, p. 433-434.

228. Jesús Lalinde, “Las instituciones de la Corona de Aragón en el siglo XIV”, VIII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón (Valencia, 1967), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia,Valencia, 
1970, vol. 2, p. 20.
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a complir les lleis si et in quantum volumus.229 Tanmateix, les pretensions 
encallen clamorosament davant de les irresolubles dificultats per articular 
unes adients bases jurisdiccionals i exactives amb què sostenir el discurs 
de preeminència.230

De tota manera, ja abans de tancar el segle XIV, la nova influèn-
cia de la literatura italiana231 aporta arguments a favor d’un poder fort 
per part del príncep, sobretot si es sostenta en un llinatge virtuós, tal 
com utilitza el rei Martí l’Humà.232 En el mateix sentit, i ja en segle 
XV, un personatge tan influent com Joan Margarit promourà la posició 
del monarca,233 bé que certament no dotat d’un contingut arbitrari sinó 
assumint que el seu officium est populum et rem publicam iure et legitibus 
administrare seque ac ipsam rem publicam dirigere.234 Des de València, el jurista 
Pere Belluga fins i tot traslladarà la legitimitat popular del poder regi a 
Déu mateix, transmès precisament per la conquesta sobre els musulmans 
exercida pels antecessors.235

L’escenari ibèric obert en el segle XV facilita l’allunyament del 
monarca de la Corona d’Aragó, definitivament des de 1479, afectant al 
discurs polític i a la dependència exactiva del sobirà vers els estaments,236 
i es beneficia alhora de l’extensió de l’humanisme. Aquest aporta una visió 
d’Hispania237 que podrà ser incorporada a la missió teleològica atribuïda 

229. Constitucions y altres Drets de Cathalunya, II, llibre 1, títol X (Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1995, vol. 2, p. 37).

230. Manuel Sánchez, El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Eumo 
Editorial-Universitat de Girona, Vic-Girona, 1995, p. 107-134.

231. Giuseppe Tavani, Per una història de la cultura catalana medieval, Curial Edicions Catalanes, 
Barcelona, 1996, p. 83-209.

232. Flocel Sabaté, “L’Europe imaginée par les Catalans au Moyen Âge. Structure politique 
et miratge des sociétés voisines”, Bulletin de la Societé Nationale des Antiquaires de France, sense numerar 
(París, 2004-2005), p. 422.

233. Maria Isabel Segarra, “El tractat ‘Corona regum’: l’humanisme italià i el pensament 
polític de Joan Margarit”, Literatura i cultura a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui 
‘Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga’. Universitat de Girona 5-8 juliol de 2000, Lola Badia, 
Miriam Cabré, Sadurní Martí (eds.), Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 2002, p. 293. 

234. Joan Margarit, Corona Regum, ed. Maria Isabel Segarra, Edicions Vitel·la, Bellcaire 
d’Empordà, 2007, p. 121.

235. Carlos López, “Teoría y praxis del contrato político nobiliario en el reino de Valencia. Del 
interregno a la conquista de Nápoles”, Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés polítiques 
dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge, François Foronda, Ana Isabel Carrasco (eds.), Université 
Toulouse II-Le Mirail, Tolosa de Llenguadoc, 2007, p. 391-402.

236. Ernest Belenguer, Fernando el Católico. Un monarca decisivo en las encrucijadas de su época, 
Península, Barcelona, 1999, p. 113-190.

237. Flocel Sabaté, “La noció d’Espanya en la Catalunya medieval”, Acta historica et archaeologica 
Mediaevalia, 19 (Barcelona, 1998) p. 387-388.
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a la monarquia238 i, alhora, injectar nova vivor sobre la sobirania popular 
i la funció de les ciutats. Destacats tractadistes castellans se’n fan ressò 
mesclant empenta urbana, identitat cívica, incidència política i assumpció 
d’una preeminència popular ben dirigida:239 Rodrigo Sánchez de Aréva-
lo, Alfonso de Madrigal el Tostado, Pedro Martínez de Osma, Diego de 
Deza o Fernando de Roa.240

Coherentment, s’arriba a la sortida de l’edat mitjana reeditant el 
Regiment de la cosa pública d’Eiximenis241 i s’entra en el segle XVI esclatant 
les Germanies a València i les revoltes dels Comuneros a Castella, sota 
el guiatge d’autors que llegeixen i invoquen Eiximenis.242 Les comunes 
italianes tornen a ser invocades com a model, per part de revoltats com 
Alfonso de Ulloa, Damián de Goés243 o Antonio de Guevara, tal com 
aquest en precisa l’objectiu: de esta hecha quedaran esentas y libertadas como 
lo son Venecia, Gènova, Florencia, Sena y Luca, de manera que no las llamen 
ya ciudades sinó señorías y que no haya en ellas regidores sinó cónsules.244 
Exactament alhora, i des de l’altre costat polític, les mateixes comunes 
són identificades com l’objectiu temut a rebutjar, segons el marquès de 
Villena alertava respecte de què els revoltats a Toledo pretenen atraher 
aquella ciudat a la libertad de la manera que lo están la ciudad de Génova 

238. Alan Deyermond, “La ideologia del Estado moderno en la literatura espanyola del siglo 
XV”, Realidades e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, Adeline Rucquoi (ed.), Ámbito, 
Valladolid, 1988, p. 176-177.

239. Maria Isabel Del Val, “Oligarquía versus común (Consecuencias sociopolíticas del triunfo 
del regimiento en las ciudades castellanes”, Medievalismo, 4 (Madrid, 1994), p. 41-58; María Asenjo, “El 
pueblo urbano: el común”, Medievalismo, 13-14 (Madrid, 2004), p. 181-199; Juan Carlos Rubinstein, 
¡Viva el Común! La construcción de la protosociedad civil y la estructura polític en el Bajo Medioevo, Prometeo, 
Buenos Aires, 2005, p. 601-671.

240. Antonio Antelo, “La ciudad ideal según fray Francesc Eiximenis y Rodrigo Sánchez de 
Arévalo”, La ciudad hispànica durante los siglos XIII al XVI. Actas del coloquio celebrado en La Rápida y Sevilla 
(del 14 al 19 de septiembre e 1981), Emilio Sáez, Cristina Segura, Margarita Cantera (eds.), Universidad 
Complutense, Madrid, 1985, vol. 2, p. 24; Nuria Belloso, Política y humanisme en el siglo XV: el maestro 
Alfonso de Madrigal, el Tostado, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1989; Jesús Luis Castillo, Política y 
clases medias: el siglo XV y el maestro salmantino Fernando de Roa, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987.

241. Curt Wittlin, “L’edició del 1499 del ‘Regiment de la cosa pública’. Les revisions i 
ampliacions al text, a l’endreça i al comiat escrits per Francesc Eiximenis el 1393”, Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, 69 (Castelló de la Plana, 1993), p. 441-459.

242. Ricard García Cárcel, La revolta de les Germanies, Institució Alfons el Magnànim, València, 
1981, p. 28-78; Eulàlia Duran, Cròniques de les Germanies, Eliseu Climent, València, 1984, p. 329; Raquel 
Rojas, “La huella de Francesc Eiximenis en las Comunidades de Castilla”, Actes del Xe Congrés Internacional 
de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-23 de setembre de 2003), Rafael Alemany, Josep 
Lluis Martos, Josep Miquel Manzanaro (eds.), Institut Interuniversitari de Filología Valenciana, Alacant, 
2005, vol. 3, p. 1391-1403.

243. Joseph Perez, La revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521), Siglo XXI de Editores 
España, Madrid, 1979, p. 517-518.

244. Antonio de Guevara, Espístolas familiares, ed. Augusto Cortina, Austral, Buenos Aires, 
1946, p. 296.
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y otras en Italia.245 A més, hom pot constatar, en els mateixos moments, 
que els sistemes similars a les comunes poden estar més estesos que 
no pas es pensava inicialment. Hernán Cortés, en arribar al Yucatán, va 
contactar amb societats ben articulades d’una manera que recordava a les 
comunes: la orden que hasta ahora se ha alcanzado que la gente dellà tiene 
en gobernarse es casi como las señorías de Venecia y Genova o Pisa, porque no 
hay señor general de todos.246

No serà estrany, doncs, traslladar la pretesa construcció de la ciutat 
ideal en el Nou Món.247 Precisament, la historiografia ha discutit respecte 
si la indubtable influència de Francesc Eiximenis en la recerca d’una so-
cietat ideal a Amèrica esdevenia transmissora del mil·lenarisme joaquimita, 
segons defensava Alain Milhou248 i rebutjaven Josep Ignasi Saranyana i 
Ana de Zabala.249 

En qualsevol cas, el terme ‘comuna’ arriba a la sortida de l’edat 
mitjana mantenint un sentit reivindicatiu entorn a la participació ciuta-
dana, al marge de proposar, com a models de societats ideals, indrets la 
realitat dels quals difereix de la imatge invocada,250 i de menar a voltes 
a preteses aplicacions ben reduccionistes respecte dels principis invocats.

245. Manuel Danvila, Historia crítica y documentada de las comunidades de Castilla, Tipografía de 
la viuda e hijos de M. Tello, Madrid, 1897-1898, vol. 1, p. 382; vol. 3, p. 387.

246. Hernán Cortés, Cartas de la Conquista de México, Sarpe, Madrid, 1985, p. 48.
247. Flocel Sabaté, Fin del mundo y nievo mundo. El encaje ideológico entre la Europa medieval y 

la América moderna en Nueva España (siglo XVI), Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mèxic, 
2011, p. 9-76.

248. Alain Milhou, Colón y su mentalidad messiànica en el ambiente franciscano español, Seminario 
Americanista de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1983, p.123-185, 384-385.

249. Josep-Ignasi Saranyana, Ana de Zabala, Joaquín de Fiore y América, Eunate, Pamplona, 
1995, p. 65-76.

250. Francesco Somaini, “The collapse of city-states and the role of urban centres in the 
new political geography of Renaissance Italy”, The Italian Renaissance State, Andrea Gamberini, Isabella 
Lazzarini (eds.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2012, p. 239-260. Pròpiament es podria 
dir que aquestes ciutats comunals mai no han constituit la societat ideal i participativa imaginada per 
autors que escriuen des d’un altre costat del Mediterrani: Jean-Claude Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens: 
Guerre, conflits et socié´té damns l’italie communale XIIe-XIIIe siècle, Éditions de l’École dels Hautes Études 
en Sciences Socailes, Paris, 2003, p. 403.



1. Poder i espai, ciutat i comerç1

La noció de “poder”, com a perspectiva integradora de l’anàlisi his-
tòrica, permet investigar els diferents membres de les societats del passat, 
els seus discursos i les seues actuacions. Açò succeeix, entre altres motius, 
perquè el concepte “poder” pot englobar nombroses idees que van des de 
la política fins a la cultura, sense oblidar per exemple els aspectes relatius 
a les creences religioses, les estructures familiars, els vincles econòmics i, 
també, l’impacte espacial de totes aquestes realitats2. I és que no hi ha 
dubte que, històricament, la distribució i la jerarquització dels espais de 
cada societat reproduïen múltiples relacions, no sempre ben explícites, 
que es construïen tant a través dels elements merament socials com, per 
descomptat, mitjançant les decisions de les instàncies polítiques.3

1. La primera versió d’aquest treball, no publicada, es va cloure en 2010. Es va elaborar com 
a resultat de la ponència exposada a l’encontre internacional Els espais del poder a les societats urbanes 
de l’arc mediterrani occidental, s. IX-XV (Chambéry, 22-24 de setembre de 2008). El text formà part dels 
estudis desenvolupats per l’autor com a membre de dos equips de recerca, finançats pel Ministeri de 
Ciència i Innovació del Govern d’Espanya: HUM2005-04804/HIST (dirigit entre 2005 i 2008 des de la 
Universitat de València per Paulino Iradiel Murugarren, dins el programa de projectes I+D+i) i HF2007-
0068 (dirigit en 2008 des de la Universitat de Lleida per Flocel Sabaté i Curull, dins el programa 
d’accions integrades de recerca científica i tècnica entre Espanya i Itàlia). El present article —redactat 
en 2017— manté amb poques variacions el text precedent, tot i que l’actualitza quant a la bibliografia 
emprada. Aquest nou treball ha estat realitzat dins un altre projecte I+D+i del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat del Govern d’Espanya: HAR2015-68209-P (dirigit entre 2016 i 2018 des de la Universitat 
de Saragossa per Carlos Laliena Corbera).

2. Flocel Sabaté, “El poder a l’Edat Mitjana”, Jean-Philippe Genet, “Le problème du pouvoir 
dans le Moyen Âge Latin”, El Poder a l’Edat Mitjana. Reunió científica. VIII Curs d’Estiu Comtat d’Urgell 
(Balaguer, 9, 10 i 11 de juliol de 2003), Flocel Sabaté, Joan Farré (coords.), Pagès Editors, Lleida, 2004, 
p. 11, 13-14 i 21 respectivament.

3. Donatella Calabi, Stephen Turk Christensen, “Volume editors’ preface”, Cultural Exchange in 
Early Modern Europe, vol. 2: Cities and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700, Donatella Calabi, Stephen 
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Amb aquesta base de partida, el meu treball vol connectar “poder” 
i “espai” a l’Edat Mitjana des de dos punts de vista. En primer lloc, des 
del punt de vista de la ciutat. Com ha dit Flocel Sabaté, la pluralitat 
urbana medieval mostra un encaix variat en les estratègies del poder per 
l’articulació amb l’entorn geogràfic, la consolidació de governs locals es-
pecífics, la convivència necessària de cultures i, fins i tot, d’ètnies en un 
recinte determinat, i el desenvolupament dins aquesta mateixa superfície 
de diferents lògiques de grup.4 Potser per tot això, d’una manera creixent 
durant l’Edat Mitjana i, especialment, en la darrera fase d’aquesta època 
(els segles XIII, XIV i XV), la ciutat permet observar —encara que siga 
amb dificultat— el significat social i polític que s’amagava darrere de cada 
espai, segons he comentat ja. Així, quan les fonts escrites o arqueològiques 
ho autoritzen, és possible apreciar no sols la materialitat de la pròpia 
topografia urbana medieval, sinó també el que serien certes pràctiques 
espacials (lligades, per exemple, al desenrotllament de la vida diària), i les 
representacions de l’espai a través de les lleis i, fins i tot, de les teories 
arquitectòniques o urbanístiques.5

El segon punt de vista des del qual plantege l’article és el de 
l’activitat econòmica i, en particular, el del comerç. Aquest sector era fo-
namental en les ciutats medievals i, a més, també novament sobretot entre 
els segles XIII i XV, va exercir sobre molts aspectes de la societat el que 
ha estat qualificat com una mena de “funció d’arrossegament”6. Des del 
moment en què el procés vinculat als actes de compravenda formava part 
indissoluble del món urbà del període, això tenia conseqüències espacials 
evidents. De fet, a partir del cas de Barcelona a la fi de l’Edat Mitjana, 
s’ha arribat a afirmar en general que l’espai de les ciutats fou l’autèntic 

Turk Christensen (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. XXVI. Vegeu també l’obra 
col·lectiva, amb títol ben il·lustratiu, The Power of Space in Late Medieval and Early Modern Europe. The 
Cities of Italy, Northern France and the Low Countries, Marc Boone, Martha C. Howell (eds.), Brepols 
Publishers, Turnhout, 2013.

4. Flocel Sabaté, “El poder a l’Edat Mitjana”..., p. 16.
5. Alex Cowan, Derek Keene, “Introduction to Part III”, Cultural Exchange in Early Modern Europe, 

vol. 2: Cities and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700, Donatella Calabi, Stephen Turk Christensen 
(eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 197-201; Marc Boone, Heleni Porfyriou, “Markets, 
squares, streets: urban space, a tool for cultural exchange”, Cultural Exchange in Early Modern Europe, vol. 
2: Cities and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700, Donatella Calabi, Stephen Turk Christensen (eds.), 
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 227-228. Sobre l’espai urbà medieval, convé consultar 
també en general els articles (de síntesi o de recerca) publicats en Beatriz Arízaga Bolumburu, Jesús 
Á. Solórzano Telechea (eds.), “El espacio urbano en la Europa medieval”. Nájera. Encuentros Internacionales 
del Medievo (Nájera, 26-29 de julio de 2005), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2006, sobretot el 
d’Enrico Guidoni, “Lo spazio urbano medievale in Italia e in Europa”, p. 373-385.

6. Marco Tangheroni, Commercio e navigazione nel Medioevo, Editori Laterza, Roma-Bari, 1996, 
p. 255.
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conformador d’una cultura mercantil específica7. De totes maneres, deci-
dir on es comerciava no acostumava a ser el fruit de la casualitat, sinó 
que depenia de l’habilitat del poder polític (i de les seues prolongacions 
socials) per a imposar normes als actors del mercat. Unes normes que, 
almenys per a les transaccions quotidianes de magnitud petita i mitjana, 
eren convenients per tal d’assegurar la visibilitat dels tractes. Aquest era 
un tret essencial en aquell temps per a la confiança dels consumidors, ja 
que només l’exteriorització dels negocis (junt amb la presència ocasional 
de testimonis) creava un àmbit de major seguretat per a l’economia.8

Mantenir la visibilitat i la seguretat del comerç en les ciutats que 
acabe de mencionar exigia, per tant, respectar algun ordre espacial. En 
aquest sentit, a escala general i europea, s’han ressaltat ja com a mínim 
dos escenaris: o bé la progressiva diferenciació formal i funcional de les 
zones mercantils, que quedaren separades dels llocs de l’acció política i 
religiosa, com ocorregué a la Itàlia del Quatre-cents; o bé la definició 
d’unes àrees econòmiques utilitzades simultàniament en cada ciutat com 
a instruments socials, culturals i polítics, el que era compatible (com passà 
a Bruges al llarg dels segles XIV i XV) amb l’especialització espacial, 
funcional i temporal de les activitats d’intercanvi (és a dir, era compatible 
amb el fet que un sector comercial determinat actuara solament en certs 
indrets, amb llocs de venda particulars i durant només certes hores del 
dia o certs dies de la setmana).9

Sens dubte, les múltiples dimensions del comerç urbà medieval, i 
llur concreció variada en els països del nostre continent, estarien en la 
base de situacions divergents com les assenyalades. Però, al respecte, caldria 
recordar dues coses més. La primera, que les ciutats majors solien tenir 
una estructura econòmica més complexa i, per això, podien generar un 

7. Jaume Aurell, Alfons Puigarnau, La cultura del mercader en la Barcelona del siglo XV, Ediciones 
Omega, Barcelona, 1998, p. 15.

8. Evelyn Welch, De compras en el Renacimiento. Culturas del consumo en Italia, 1400-1600, 
Universitat de València, València, 2009, p. 8, 94, 96-98 i 303; Teresa Vinyoles, “Veus i sensacions dels 
mercats medievals”, El mercat. Un món de contactes i intercanvis. Reunió científica. XVI Curs d’Estiu Comtat 
d’Urgell (Balaguer, 6, 7 i 8 de juliol de 2011), Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2014, p. 87-88.

9. Donatella Calabi, “Renewal of the shop system: Italy in the early modern period”, Buyers 
and Sellers. Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, Bruno Blondé, Peter Stabel, Jon 
Stobart, Ilja Van Damme (eds.), Brepols Publishers, Turnhout, 2006, p. 54-55; Peter Stabel, “From the 
market to the shop. Retail and urban space in late medieval Bruges”, Buyers and Sellers. Retail circuits and 
practices in medieval and early modern Europe, Bruno Blondé, Peter Stabel, Jon Stobart, Ilja Van Damme 
(eds.), Brepols Publishers, Turnhout, 2006, p. 81-82 i 103; Chloé Deligne, “Powers over Space, Spaces 
of Powers. The Constitution of Town Squares in the Cities of the Low Countries (12th-14th Century)”, 
The Power of Space in Late Medieval and Early Modern Europe. The Cities of Italy, Northern France and the 
Low Countries, Marc Boone, Martha C. Howell (eds.), Brepols Publishers, Turnhout, 2013, p. 21-22.
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ús del espai més diferenciat i segmentat geogràficament i cronològica. 
La segona, que tot el que estic comentant és especialment vàlid per als 
mecanismes mercantils situats, en paraules de Braudel, “en el límit inferior 
dels intercanvis”. Això és: els mecanismes agrupats essencialment al vol-
tant dels mercats i les botigues urbanes, que seran els que més estudiaré 
ací. Per contra, si continuem amb el vocabulari de Braudel, els elements 
col·locats “en el límit superior dels intercanvis” (articulats, per exemple, 
pels mercaders i els banquers de projecció internacional) s’ubicaven en 
un altre nivell. Per a aquests segons elements, la noció d’“espai” assolia 
un caràcter diferent, que arribava a ultrapassar de molt les fronteres i els 
termes de cada ciutat.10

2. L’exemple de València a la fi de l’Edat Mitjana. El cas de la 
llotja dels mercaders

En aquest context, el cas que exposaré de València en les tres darre-
res centúries de l’Edat Mitjana és significatiu. A més, identifica fenòmens 
que són parangonables amb els d’altres nuclis hispànics o europeus de 
l’època. El mètode comparatiu, aplicat a aquest tema, pot trobar-se amb 
entrebancs que són poc solucionables: d’una banda, perquè cada ciutat 
posseïa un urbanisme i una economia propis; de l’altra, perquè això 
mateix obliga a utilitzar criteris d’investigació flexibles i no absoluts.11 
Però, probablement, la comparació dels espais urbans sí és indispensable 
per a evitar que llur examen es convertisca en una simple juxtaposició 
de realitats i, de passada, per a intentar deduir comportaments més o 
menys generals al respecte. I és que, com he anotat fa un instant, en les 
situacions valencianes que aniré ressenyant, serà inevitable veure moltes 
vegades el reflex de coses que ocorrien paral·lelament en altres llocs de 
la Península Ibèrica o d’Europa.12

10. Fernand Braudel, Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII, vol. 2: Los 
juegos del in tercambio, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p. 8-86.

11. Miguel Ángel Ladero Quesada, “Economía mercantil y espacio urbano: ciudades de la 
Corona de Castilla en los siglos XII a XV”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 191/2 (Madrid, 
1994), p. 235; Enrico Guidoni, “Lo spazio urbano...”, p. 375.

12. Això pot comprovar-se fàcilment si, al costat de la realitat medieval valenciana, no oblidem 
la d’indrets com Itàlia, Flandes, Anglaterra i Castella o la d’altres ciutats de la Corona d’Aragó, segons 
s’observa en: Evelyn Welch, De compras en el Renacimiento...; Bruno Blondé, Peter Stabel, Jon Stobart, 
Ilja Van Damme (eds.), Buyers and Sellers. Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, 
Brepols Publishers, Turnhout, 2006; Miguel Ángel Ladero Quesada, “Economía mercantil...”, p. 236-293; 
Miguel Ángel Ladero Quesada, “La dimensión urbana: paisajes e imágenes medievales. Algunos ejemplos 
y reflexiones”, “Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente europeo. Siglos XI-XV”. XXXIII Semana 
de Estudios Medievales (Estella, 17 a 21 de julio de 2006), Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, p. 23-63; 
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Després de ser conquerida als musulmans i de ser incorporada a la 
Corona d’Aragó en 1238, la ciutat esdevingué la capital del nou regne de 
València, i inicià un camí que la portà a convertir-se en una urbs mit-
jana o gran a nivell ibèric i continental. També acumulà progressivament 
funcions econòmiques fins a assolir, almenys des de 1450, la categoria 
de centre artesanal, comercial i financer important dins la Mediterrània 
occidental.13 Com a mínim, el que es coneix fins ara a València de la 
relació entre paisatge urbà i activitat mercantil perfila un dis seny complex 
del que era viure en aquesta ciutat, on la convergència d’interessos entre 
els grups polítics dirigents i els grups econòmics dominants era fonamental 
a l’hora d’establir les jerarquies en l’ús i el valor de l’espai.14 Un espai, 
el de València, que tenia a les acaballes de l’Edat Mitjana l’aspecte que 
dibuixa la figura 1, a la fi de l’article.

Tal vegada, la millor mostra valenciana de la convergència que 
mencione és la del palau de la llotja. L’edifici es construí durant els 
darrers decennis del segle XV, i es va completar a l’inici del XVI amb 
l’afegit de les dependències del Consolat de Mar. Com pot observar-se 
a la figura 2, la llotja constitueix un extraordinari model del gòtic civil 
europeu. De fet, la seua conservació fins avui l’ha convertida en emblema 
turístic de la capital valenciana i, a més, ha consentit que la UNESCO 
la incloguera en 1996 en la llista del “Patrimoni de la Humanitat”. A 
banda de facilitar el contacte entre els comerciants i la contractació de 
les mercaderies, poques coses més sabem en realitat sobre el que succeïa 
dins el palau i el significat autèntic que aquest aconseguí en l’economia 
urbana.15 Això no obstant, des de la perspectiva que m’interessa ací, la 
llotja emfatitza tres qüestions que, després, reprendré amb més detall.

Jaume Aurell, Alfons Puigarnau, La cultura del mercader..., especialment p. 13-194; Maria Barceló Crespí, 
El raval de mar de la ciutat de Mallorca (Segles XIII-XV), Lleonard Muntaner Editor, Palma, 2012; Maria 
Barceló Crespí, Guillem Rosselló Bordoy, La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea 
medieval, Lleonard Muntaner Editor, Palma, 2006; Magda Bernaus i Vidal, “Els espais arquitectònics de 
la indústria i el comerç”, Barcelona. Quaderns d’Història, 8 (Barcelona, 2003), p. 99-124. A banda, al llarg 
del treball oferiré també altres referències comparatives en el mateix sentit.

13. Paulino Iradiel, “El siglo de oro del comercio valenciano”, El comercio y el Mediterráneo. 
Valencia y la cultura del mar, Inmaculada Aguilar Civera (coord.), Generalitat Valenciana, València, 2006, 
p. 111-129; Antoni Furió, “València, ‘mare e cap de tot lo regne’”, Afers. Fulls de recerca i pensament, 
80-81 (Catarroja, 2015), p. 149-179.

14. Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario, crédito y crecimiento urbano medieval en Valencia”, 
“Mercado inmobiliario y paisajes urbanos..., p. 378-379 i 410-411.

15. Com es destacà també fa temps en: José Hinojosa Montalvo, “Valencia, centro mercantil 
mediterráneo. Siglos XIII al XV”, “Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee. Secc. XIII-XVIII”. 
Atti della 32ª Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” (Prato, 8-12 maggio 
2000), Simonetta Cavaciocchi (ed.), Le Monnier, Florència, 2001, p. 606-607. En general, sobre la 
forma i el significat de les llotges en les ciutats europees de les èpoques medieval i moderna, vegeu: 
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La primera, la intervenció de les autoritats locals en l’àmbit mer-
cantil: la iniciativa de l’erecció de l’immoble va correspondre al Consell 
municipal, que es preocupà d’assegurar-ne el finançament i d’ordenar les 
reformes materials necessàries de l’entorn, amb l’enderroc de cases i el 
tancament de carrers.16 Segurament, amb aquestes mesures, els jurats va-
lencians es limitaven a fer realitat dues idees que, almenys des de 1380, 
havien impulsat bona part de llur actuació política i institucional: procurar 
l’embelliment i l’engrandiment urbanístic de València, i atorgar al comerç 
la condició d’exponent màxim de la riquesa ciutadana i d’activitat que 
havia de gaudir del major estímul possible. Per això, al llarg del Quatre-
cents, els jurats desenvoluparen —amb les seues decisions i proclames— 
quasi una veritable teoria sobre els efectes beneficiosos de tot tipus que 
tenia el mercat sobre la societat valenciana de l’època.17

El segon punt que la llotja remarca és el seu caràcter d’eix de re-
ferència d’una zona, al voltant de la qual s’ha pensat que els mercaders 
residents a València concretaren una mena de “projecte de classe” quan 
es distribuïen pel plànol de l’urbs. Això és: que els mercaders esmentats 
manifestaren una cohesió espacial accentuada precisament entorn de l’àrea 
on es trobava la llotja. Ací, aquests mercaders hi posseïen llurs cases i 
tendes i també hi podien desenvolupar diàriament llurs negocis, perquè 
just en el mateix sector hi havia d’altres focus de moviment econòmic 
a València, com el mercat o els carrers on alguns dels principals oficis 
artesanals de la ciutat agrupaven els indrets de treball, de venda i, fins i 
tot, de vida domèstica.18

El tercer aspecte que posa en relleu la llotja és que la seua construc-
ció il·lustra l’adaptació contínua de la superfície urbana al mateix ritme 
del comerç valencià. Un ritme que, sobretot entre 1375 i 1500, tendí al 
creixement. En realitat, la llotja que es conserva avui (anomenada “dels 
mercaders” o “de la seda”) substituí una primitiva llotja comercial o “de 

Giancarlo Cataldi, Roberto Corona (eds.), Logge e/y Lonjas. I luoghi del commercio nella storia della città. 
Los lugares para el comercio en la historia de la ciudad. Atti del Convegno (Firenze, 20-21 novembre 2000), 
Alinea Editrice, Florència, 2002.

16. María Milagros Cárcel Ortí, Vida y urbanismo en la Valencia del siglo XV. Regesta documental, 
Consell Superior d’Investigacions Científiques, Barcelona, 1992, p. 602, 611, 612 i 614 (documents núm. 
1591, 1592, 1633, 1634, 1639 i 1649 —anys 1469-1486—).

17. Agustín Rubio Vela, “Ideologia burgesa i progrés material a la València del Trescents”, 
L’Espill, 9 (València, 1981), p. 11-38.

18. Enrique Cruselles Gómez, Los mercaderes de Valencia en la edad media (1380-1450), Editorial 
Milenio, Lleida, 2001, p. 349-350; Enrique Cruselles Gómez, Hombres de negocios y mercaderes bajomedievales 
valencianos, Universitat de València, València (tesi doctoral), 1996, vol. 2, p. 679.
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l’oli”, que s’alçava molt prop de la més nova.19 La vella llotja existia ja 
en 1314, i s’ubicava també pròxima al mercat. Es tractava d’un edifici 
porticat en tres dels seus costats, però estava situat en un lloc angost i de 
carrers estrets. El fet que l’espai circumdant tinguera escassa amplitud, el 
deteriorament de l’immoble i l’apogeu d’un comerç que desbordà aviat 
la capacitat d’aquesta llotja obligaren a feines contínues de reparació i 
manteniment, que es testimonien amb freqüència en les deliberacions 
municipals des de 1340.20 Únicament cap a 1469 s’acordà erigir una 
nova obra, la que es contempla a la figura 2, la fàbrica efectiva de la 
qual començà en 1482. La pròpia disposició d’aquesta segona llotja, així 
com la iconografia cristiana i els elements decoratius inclosos en ella, la 
convertiren en un autèntic “temple del comerç”.21 I la seua magnificència 
va ser destacada prompte pels viatgers europeus que visitaven aleshores 
València, com l’alemany Hieronymus Münzer en 1494 o un mercader 
milanès anònim en 1519: amb dós ressaltaren la condició de la llotja com 
a lloc on es reunien tots els comerciants per tractar dels seus assumptes, 
i s’hi fixaren particularment en la gran sala amb fileres de columnes de 
l’inte rior, que s’acomodava bé a les necessitats dels operadors (vegeu la 
figura 3).22

19. Salvador Aldana Fernández, La lonja, Consell Valencià de Cultura, València, 1994, p. 32; 
Salvador Aldana Fernández, Valencia. La ciudad amurallada, Consell Valencià de Cultura, València, 2006, 
p. 26; Inmaculada Aguilar Civera, L’al modí de València i els espais del comerç, Consell Valencià de Cultura, 
València, 1996, p. 31.

20. Enrique Cruselles Gómez, Los mercaderes de Valencia..., p. 255-256; Jacqueline Guiral, 
“L’évolution du paysage urbain à Valencia du XIII au XVI siècle”, En la España medieval, 7 (Madrid, 
1985), p. 1594; José Hinojosa Montalvo, Una ciutat gran i populosa. Toponimia y urbanismo en la Valencia 
medieval, Ayuntamiento de Valencia, València, 2014, vol. 1, p. 33 i 93, i vol. 2, p. 713-725. La repercussió 
en la documentació municipal valenciana de les feines de manteniment de la llotja es recull, a bastament, 
en María Milagros Cárcel Ortí, José Trenchs Ódena, “El Consell de Valencia: disposiciones urbanísticas 
(siglo XIV)”, En la España medieval, 7 (Madrid, 1985), p. 1503 i 1518 (documents núm. 41 i 138 —anys 
1346 i 1377—); i en María Milagros Cárcel Ortí, Vida y urbanismo..., p. 338, 371, 539, 543, 545, 546 
i 555 (documents núm. 272, 439, 1283, 1302, 1310, 1314, 1315 i 1360 —anys 1405-1447—).

21. Salvador Aldana Fernández, La lonja..., p. 37, 51-52 i 80-81; José Hinojosa Montalvo, 
“Valencia, centro mercantil...”, p. 606; Germán Navarro Espinach, “La lonja”, Ciudad y reino. Claves del 
siglo de oro valenciano, Rafael Narbona Vizcaíno (dir.), Ajuntament de València, València, 2015, p. 168-170.

22. Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal (1494-1495), Ediciones Polifemo, Madrid, 
1991, p. 43; Luigi Monga (ed.), Un mercante di Milano in Europa. Diario di viaggio del primo Cinquecento, 
Jaca Book, Milán, 1985, p. 146.
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3. El marc urbà valencià del segle XIII: el pas dels musulmans 
als cristians

Tot i ser important, la llotja no era més que un dels múltiples espais 
que ajudaren a vertebrar el comerç valencià de la fi de l’Edat Mitjana. 
La definició d’aquests espais es va anar fixant a poc a poc després de 
la presa cristiana de la ciutat en 1238. Per descomptat, en els primers 
temps, la configuració de València va dependre tant de l’herència mu-
sulmana com de l’organització física del recinte emanada del dirigisme 
reial, tal com reprodueix el famós Llibre del Repartiment de València, per 
exemple. Així, entre els anys de la meitat del segle XIII i pràcticament 
1280 es posaren les bases del que serien a partir d’ara els grans àmbits 
mercantils de la capital. A banda de la creació d’un districte urbà a la 
costa per tal de centralitzar l’economia marítima, les bases mencionades 
passaren per instal·lar al sud de la ciutat —i encara extra murs— el mercat 
que, per privilegi reial, se celebrava el dijous de cada setmana (vegeu la 
figura 4), i també per afavorir la concentració de les activitats laborals 
i de distribució al detall en les vies urbanes que desembocaven en la 
mateixa zona.23

De fet, la documentació de l’època corrobora la presència primerenca 
a la ciutat d’oficis diferents i llur tendència a reunir-se ja en demarca-
cions concretes, moltes vegades gràcies a l’atorgament i l’estímul directe 
de la monarquia. Encara que el Llibre del Repartiment enumera més de 
cent cinquanta noms de carrers, places i barris, entre les demarcacions 
que es troben en aquesta font poden subratllar-se les de la draperia, la 
carnisseria, la sabateria, la ferreria, l’esparteria, l’armeria o la tintoreria.24 
Alguns d’aquests espais, al costat d’altres, compareixen en diversos registres 
també d’origen reial del mateix segle XIII, almenys durant el període de 
govern de Jaume I el Conqueridor al capdavant del regne de València 

23. David Igual Luis, “L’economia comercial i marítima de València durant el regnat de Jaume 
I”, Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, Maria Teresa Ferrer i Mallol (ed.), 
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2013, vol. 2, p. 727-730.

24. Jacqueline Guiral, “L’évolution du paysage urbain...”, p. 1585; María Desamparados Cabanes 
Pecourt, “Los primeros establecimientos comerciales de la Valencia cristiana: los obradores (siglo XIII)”, 
XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó: “El món urbà a la Corona d’ Ara gó del 1137 als decrets de 
Nova Planta” (Barcelona-Poblet-Lleida, 7 al 12 de desembre de 2000), Salvador Claramunt (coord.), Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 2003, vol. 1, p. 281-288. Si vol comprovar-se la menció d’aquests espais en la 
font indicada, ve geu María Desamparados Cabanes Pecourt, Ramón Ferrer Navarro (eds.) Libre del 
Repartiment del Regne de València, vol. 1: Registro 5 del ACA, Editorial Anúbar, Saragossa, 1979, per exemple 
p. 65, 129, 167, 186, 189 i 190.
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(1238-1276), segons s’observa bé a l’apèndix 1 que consta a la fi del 
present text.25

S’ha considerat en general, per als segles finals de l’Edat Mitjana, 
que la multiplicació en les ciutats dels topònims de carrers i barris in-
dicava la intensificació de la consciència de “viure en ciutat”, a banda 
de ser un element òbviament útil d’identificació i d’ordenació mental 
de l’àmbit urbà.26 És el que succeiria a la València ocupada recentment 
pels cristians, on, a més, les pròpies disposicions de la monarquia deter-
minaven simultàniament les condicions dels llocs concrets de l’exercici 
professional que s’ubicaven en els emplaçaments assenyalats. En 1250, en 
la concessió a cens de sis obradors in illo patuo quod est ante draperios, 
sicut affrontatur in via draperie, Jaume I especificava que, en una part d’ells, 
els seus beneficiaris podien: 

aperire portalia, et facere viam publicam in longitudine dictorum operato-
riorum, et cooperire ipsam viam et facere ibi archus, et super eos porticum, 
et super porticu et operatoriis facere domos et quelibet alia edificia... 

Així mateix, in quantum dicta longitudo duraverit, podien també facere 
tabulas ex utroque latere ipsorum operatoriorum.27 I és que moltes cases va-
lencianes posseïen en les façanes i al costat de les portes fins a quatre o 
cinc “taules”, com les que menciona aquest document. Taules que acos-

25. Les fonts d’aquest apèndix provinents de la Cancelleria Reial han estat comentades també, 
en referència sempre als espais de producció i comerç de la ciutat de València, per Robert I. Burns, “A 
Window on the Valencia of Jaume the Conqueror: A Five-Year Core Sample, 1264-1270”, Anuario de 
Estudios Medievales, 26/2 (Barcelona, 1996), p. 692-693, i Robert I. Burns, “Valencia City in Transition: 
Urban Spaces, 1264-1270”, XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó..., vol. 2, p. 35-42.

26. Miguel Ángel Ladero Quesada, “La dimensión urbana...”, p. 37; Jean-Pierre Leguay, La rue 
au Moyen Age, Éditions Ouest-France, Rennes, 1984, p. 92-98.

27. Ambrosio Huici Miranda, María Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I 
de Aragón, vol. 2: 1237-1250, Editorial Anúbar, València, 1976, p. 338-339 (document núm. 522). Se’n fa 
esment també, de la concessió, en José Hinojosa Montalvo, Una ciutat gran i populosa..., vol. 1, p. 535. 
Originalment, la draperia a què al·ludeix aquesta font, i que es definí en el repartiment de la capital 
valenciana, es trobava a l’anomenada “Vall del Paradís” (María Desamparados Cabanes Pecourt, “Los 
primeros establecimientos comerciales...”, p. 283). Però, en aquest text de 1250, el monarca parla del 
moment quando draperiam alibi infra civitatem Valencie mutaverimus. Desconec (i no he pogut comprovar) si 
la intenció manifestada aleshores pel rei té a veure amb notícies posteriors, del mateix Dos-cents o dels 
segles XIV i XV, que assenyalen l’existència a València d’uns obradors nous de la draperia (Robert I. 
Burns, Diplomatari del regne croat de València. Els documents registrats de Jaume I el Conqueridor, 1257-1276, 
vol. 2: Documents 1-500. Els fonaments del regne croat de València. Rebel·lió i recuperació, 1257-1263, Editorial 
Tres i Quatre, València, 1995, p. 253 –document núm. 229–); d’una “draperia major”, d’una “draperia 
menor” i d’un carrer pannorum primorum (José Bordes García, Desarrollo industrial textil y artesanado en 
Valencia de la conquista a la crisis (1238-1350), Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i 
Bancaja, València, 2006, p. 234); o, genèricament, de “draperies” (María Milagros Cárcel Ortí, Vida y 
urbanismo..., p. 371 —document núm. 439—).
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tumaven a tenir una mesura reduïda (d’una longitud de metre i mig, per 
exemple) i que, utilitzades per al treball i/o la distribució, eren explota-
des directament pels habitants de les vivendes o es llogaven a uns altres 
artesans, botiguers o mercaders. De fet, les estratègies entorn d’aquests 
arrendaments arribaren a generar a València, d’una manera creixent fins 
al Quatre-cents, abundants fenòmens especulatius.28

En qualsevol cas, totes les demarcacions anotades pareixen estar 
intramurs i la majoria ocuparia l’antiga alcaceria musulmana i els seus 
voltants.29 La seua proximitat al mercat va reforçar, per tant, el paper del 
sud de la ciutat com a cor econòmic de l’urbs cristiana. Tanmateix, això 
no impedí llavors el desplegament d’altres nuclis d’activitat fora d’aquest 
sector i a l’entorn, per exemple, de l’almodí del gra i dels diferents 
alfòndecs. Sobre l’almodí (edifici d’emmagatzematge i repartiment dels 
cereals), aquest va estar situat a la vora de la carnisseria fins a 1261, quan 
es traslladà més cap al nord, al recinte de l’alcàsser andalusí.30 Sobre els 
alfòndecs, de clara filiació islàmica i heretats directament de l’època mu-
sulmana o de nova creació, alguns passaren a mans privades. Però, des de 
la dècada de 1270, la corona es reservà l’explotació com a mínim d’un 
d’ells al nord-oest de la ciutat, al costat de la moreria, i va mantenir-
hi les mateixes funcions que desenvolupava abans de la conquesta, tot i 
que adaptant-les a un context radicalment diferent (el del domini cristià): 
dipòsit de productes, lloc de negociació i recaptació de rendes, i acollida 
i allotjament d’agents forans, bàsicament musulmans.31

Amb totes aquestes característiques, i sempre per als espais mercantils 
(encara que no sols per a ells), el segle XIII valencià planteja qüestions 
relatives a la continuïtat o no des de l’etapa musulmana, a la dinàmica de 
construcció de la societat cristiana, i al protagonisme evident de la monar-

28. Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, p. 403.
29. Jacqueline Guiral, “L’évolution du paysage urbain...”, p. 1586; Jacqueline Guiral-Hadziiossif, 

Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Edicions Alfons el Magnànim, València, 1989, p. 
481-482; María Desamparados Cabanes Pecourt, “Los primeros establecimientos comerciales...”, p. 288; 
José Hinojosa Montalvo, Una ciutat gran i populosa..., vol. 1, p. 145-146.

30. Inmaculada Aguilar Civera, L’almodí de València..., p. 73 i 77-78; María Desamparados 
Cabanes Pecourt, “Los primeros establecimientos comerciales...”, p. 282 i 289; José Hinojosa Montalvo, 
Una ciutat gran i populosa..., vol. 1, p. 152 i 294. L’ordre de trasllat consta en Ambrosio Huici Miranda, 
María Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I de Aragón, vol. 4: 1258-1262, Editorial 
Anúbar, Saragossa, 1982, p. 300 (document núm. 1225). Segurament, és l’antiga seu de l’almodí la que 
rebé en 1272 la qualificació d’“almodí vell”, com es veu a l’apèndix 1.

31. Robert I. Burns, Colonialisme medieval. Explotació postcroada de la València islàmica, Editorial Tres 
i Qua tre, València, 1987, p. 96-109; Olivia Remie Constable, Housing the Stranger in the Mediterranean World. 
Lod ging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 
2003, p. 10, 163, 166, 176-177, 190 i 329; Jacqueline Guiral, “L’évolution du paysage urbain...”, p. 1586.
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quia en la delimitació material de la capital.32 Però aquest protagonisme 
es va unir, amb el pas dels decennis, a l’entrada en joc cada vegada més 
freqüent dels interessos particulars dels propietaris o explotadors del sòl 
urbà. En aquesta línia, entre 1280 i 1320 s’aprecia a la ciutat la fundació 
abundant de “pobles”, veritables operacions urbanístiques d’iniciativa priva-
da que permeteren crear barris nous, generalment fora de les muralles.33 
En aquests barris es combinà l’existència d’unitats d’habitatge amb focus 
d’artesania, comerç i serveis com botigues, forns i obradors. Fins i tot 
és possible detectar en algunes pobles una certa especialització professio-
nal, gràcies a l’acumulació de cases de pescadors, carnissers o pellissers, 
i de manufactures transformadores i contaminants lligades a la ceràmica, 
al vidre, al cuir o a la caldereria. La formació de les pobles respongué 
a un model urbanitzador en què la reglamentació de les autoritats era 
quasi inexistent, i on es deixava l’organització de l’espai al criteri dels 
promotors. Però aquesta situació no evità construccions força ordenades, 
regulars i planificades.

L’examen dels responsables de les pobles manifesta una procedència 
social variada, des de cavallers fins a ramaders i artesans en ascens, enca-
ra que els casos millor analitzats i més significatius pertanyien justament 
al grup mercantil. Això prova que la irrupció progressiva a València del 
capital comercial anà modificant nombrosos aspectes de la vida urbana, 
entre els quals s’hauria de considerar la conversió creixent i difusa del 
sòl i dels edificis en mercaderia susceptible de ser valorada. A més, no 
hi ha dubte que la creació de les pobles es féu en un context global 
d’expansió econòmica i demogràfica, i de recerca constant de noves (o 
renovades) fonts de renda i ingrés. Tot això va ajudar, també progressi-
vament, a la dispersió d’activitats al llarg de la ciutat, fet que obliga a 

32. Aquests aspectes han estat remarcats, per exemple, en Antoni Furió, Juan Vicente García 
Marsilla, “La ville entre deux cultures. Valence et son urbanisme entre Islam et féodalité”, La forme de 
la ville de l’Antiquité à la Renaissance, Stéphane Bourdin, Michel Paoli, Anne Reltgen-Tallon (dirs.), 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2015, p. 37-55; José Hinojosa Montalvo, “Valencia, centro 
mercantil...”, p. 604; José Hinojosa Montalvo, Una ciutat gran i populosa..., vol. 1, p. 17-19, 138 i 145-
146; i David Igual Luis, “L’economia comercial i marítima...”, p. 719-746.

33. Sobre les “pobles” esmentades, vegeu les recerques detallades en: Josep Torró, Enric Guinot, 
“De la ma dîna a la ciutat. Les pobles del sud i la urbanització dels extramurs de València (1270-1370)”, 
Saitabi, 51-52 (Va lència, 2001-2002), p. 51-103; Juan Vicente García Marsilla, Vivir a crédito en la Valencia 
medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, Universitat de València, València, 
2002, p. 143-145; i Juan Vicente García Marsilla, “Estructura de la propietat i mercat de les rendes a 
la València posterior a la conquesta (1238-1350)”, El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del 
feudalisme català, Miquel Barceló, Gaspar Feliu, Antoni Furió, Jaume Sobrequés (eds.), Universitat de 
València-Museu d’Història de Catalunya, València, 2003, p. 392-393. Aquestes apareixen sintetitzades en: 
Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, p. 383-388, que és d’on prové el resum que n’oferisc tot seguit.
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tenir en compte que, des de 1300, la localització que hem observat de 
les àrees artesanals i comercials —assegurada amb l’aparició de la llotja, 
demostrada com a mínim, ho recorde, a l’inici del mateix segle XIV— va 
conviure amb la presència paral·lela de moviments econòmics en moltes 
altres parts de la capital valenciana.

4. L’evolució del XIV al XV i la intervenció municipal en els 
espais mercantils

D’aquesta manera, és cert que, encara al començament del XVI, 
València mostrava els oficis separats per carrers, segons exposava l’anònim 
mercader milanès que visità la ciutat i que ja he citat abans.34 Però els 
estudis realitzats per al Tres-cents i el Quatre-cents sobre sectors com la 
draperia, la sederia, els mercaders locals i els mercaders estrangers ratifiquen 
la dualitat a què acabe d’al·ludir: d’una banda, la centralitat de la ubicació 
i el desenvolupament d’aquests sectors en districtes determinats, a vegades 
al voltant de punts d’encontre simbòlics com parròquies i confraries; de 
l’altra, la difusió més freqüent o ocasional de llurs establiments per la 
resta de València.35 Això no obstant, respecte a aquesta segona possibilitat, 
pense que és més simptomàtica, encara que puga resultar òbvia, l’extensa 
distribució al llarg de la geografia urbana d’altres professions molt vin-
culades a l’abastament alimentari quotidià.

Així ocorre amb els forns de pa o les carnisseries. Sobre els pri-
mers, se sap que en 1407 n’hi havia com a mínim setanta-sis dedicats a 
vendre el pa que consumien les classes po pulars. La seua projecció sobre 
el plànol comprenia la pràctica totalitat de l’urbs, amb nuclis especialment 
densos en llocs de trànsit com camins i carrers principals o la rodalia 
de les es glésies.36 Les carnisseries, com era habitual, eren recintes tancats 
on hi havia taules per ta llar i despatxar els animals. En el segle XIII 
n’existien vàries, com reprodueix l’apèndix 1. A banda de la carnisseria 

34. Així escrivia aquest mercader italià: València és bella città et mercantille, et [ha] le arte assay 
seperate; sono fra le altre 3 o 4 stratte, tutte de botteghe de capelli, che non è bottegha non habia in monstra 
100 cappelli bellissimi, totidem de berretari, totidem de calzantti, totidem de calzolari (Luigi Monga (ed.), Un 
mercante di Milano..., p. 142-143).

35. José Bordes García, Desarrollo industrial textil..., p. 231-246; Enrique Cruselles Gómez, 
Los mercaderes de Valencia..., p. 348-349; David Igual Luis, Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados 
y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo occidental, Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana-Bancaixa, Castelló, 1998, p. 221-223 i 227-230; Germán Navarro Espinach, Los 
orígenes de la sedería valenciana (Siglos XV-XVI), Ayuntamiento de Valencia, València, 1999, p. 48-50.

36. Juan Vicente García Marsilla, La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia 
bajome dieval, Diputació de València, València, 1993, p. 110-120.
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dels musulmans, l’apartat de l’apèndix relatiu a “carnisseries” inclou les 
refe rències se güents: la carnisseria que es trobava a la vora de l’almodí 
primitiu i que era la més antiga, orga nitzada i repartida per la corona 
des de 1238; una taula per tallar i vendre carn, que po dia construir-se 
en 1249 prope portam morerie sarracenorum de Roteros; unes altres taules ad 
usum carnicerie extra portam Exeree, que foren també concedides a cens 
per la monarquia en 1268; i una carnisseria autoritzada en 1272, ad 
carnes buvorum tenendas atque vendendas in platea mercati Valencie. Durant el 
Tres-cents, l’establiment més antic rebia ja el nom de “carnisseria ma-
jor”, mentre que en les fonts figura també el porxe appellat la Carneceria 
Nova del mercat. Fi nalment, entre la fi del XIV i l’inici del XV es definí 
l’existència més estable aparentment de sis carnisseries, inclosa la major, 
que es distribuïren de forma estratègica pel casc urbà.37

Amb imatges com aquestes, cada vegada fou més evident al llarg 
dels segles XIV i XV que, més enllà dels centres neuràlgics de negoci 
definits des de la conquesta cristiana, tot València s’havia convertit en el 
fons en un gran mercat.38 Des de la perspectiva espacial, a aquest fenomen 
contribuí un altre fet rellevant: l’ampliació del perímetre emmurallat, que 
arribà a triplicar la superfície de la València musulmana i de la del segle 
XIII (vegeu la figura 5). En 1356 començà a alçar-se la nova muralla, 
que englobà solars sense edificar, però també vells ravals, bastants pobles 

37. Per a les carnisseries del XIII, vegeu les fonts citades a l’apèndix 1 i Juan Vicente García 
Marsilla, La jerarquía de la mesa..., p. 107. Per a les del segle XIV consulteu aquest mateix llibre, en 
les p. 107-108, i Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat 
de València. I (1296-1345), Universitat de València, València, 2007, p. 147 i 156 (documents núm. 149 i 
161). Segons García Marsilla, la “carnisseria nova” s’anomenava també “del Palau”, perquè estava prop del 
palau bisbal. Per a la transició entre el XIV i el XV, vegeu novament Juan Vicente García Marsilla, La 
jerarquía de la mesa..., p. 107-109. D’acord amb aquest autor, l’explotació de les taules de les carnisseries 
es llogava als professionals del sector. En el darrer període citat s’ha constatat, a la “carnisseria major”, 
l’arrendament d’un màxim de set taules, a banda de la possible existència allí d’alguna altra taula que no 
es llogava per tal que el municipi poguera disposar-ne lliurement. És probable que la resta de carnisseries 
tinguera menys taules. Per això, García Marsilla dedueix que, aleshores, el nombre de llocs específics 
de venda de carn a València estaria entre quaranta i cinquanta. A totes aquestes dades, afegiu també les 
incloses en José Hinojosa Montalvo, Una ciutat gran i populosa..., vol. 1, p. 151-152 i 446-452.

38. Enrique Cruselles Gómez, Los mercaderes de Valencia..., p. 256. Açò seria l’expressió local 
del que, per als centres urbans de la Itàlia nord-occidental, ha estat qualificada com la presència d’un 
“mercat difús per a la despesa quotidiana” (Irma Naso, “In platea mercati. Il piccolo commercio in 
centri urbani dell’Italia nord-occidentale (secoli XIII-XV)”, “El mercat. Un món de contactes i intercanvis”. 
Reunió científica. XVI Curs d’Estiu Comtat d’Urgell (Balaguer, 6, 7 i 8 de juliol de 2011), Flocel Sabaté 
(ed.), Pagès Editors, Lleida, 2014, p. 109-112). En un sentit semblant, convé repassar les contribucions 
presentades a “Il commercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale, secc. XIII-XVIII”. Atti 
della 46ª Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” (Prato, 2014), Firenze 
University Press, Florència, 2015, especialment les corresponents al capítol “Il commercio al minuto in 
ambiente urbano” (p. 217-411).
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i, per descomptat, el mateix lloc de celebració del mercat, que ara que-
dà en una posició molt més cèntrica dins l’urbs intramurs. És conegut 
que aquesta ampliació va ser causada, entre altres motius, pels perills de 
la guerra oberta aleshores entre Castella i Aragó (la famosa “guerra dels 
dos Peres”). Però són innegables tant les conseqüències urbanístiques del 
procés, com els seus efectes expansius sobre la zonificació econòmica de 
la ciutat.39 A més, amb el nou circuit murat també va poder eixamplar-se 
i consolidar-se el sistema parroquial d’organització administrativa i muni-
cipal, que es dibuixà territorialment fins al XV tal com retrata la figura 
6. Dins aquest sistema, les parròquies de Sant Joan, Santa Caterina, Sant 
Martí i Sant Nicolau reuniren, ja durant el segle i mig final de l’Edat 
Mitjana, la majoria dels espais principals de treball i comerç que he anat 
mencionant fins ara, inclosos el mercat i la llotja. En definitiva, aquestes 
parròquies foren el pulmó econòmic de la capital.

Quasi de manera simultània al nou traçat emmurallat de València, és a 
dir, amb l’inici de la segona meitat del Tres-cents, es concretà així mateix 
un element que fou decisiu a partir d’aquest instant: l’assumpció plena de 
l’ordre urbà pel govern de la ciutat. Des de 1283, el Consell municipal 
gaudia de la facultat de promulgar ordenances i, fins i tot, d’esmenar 
les resolucions dels reis.40 Però, en realitat, només després d’ultrapassar el 
llindar de 1300 i amb un ritme creixent segons avançava el segle XIV, 
el Consell utilitzà clarament la facultat esmentada per tal de desenvolupar 
una política urbanística pròpia i independent de la monarquia.41 Sembla 
que això no dissuadí la corona de seguir intervenint en l’espai ciutadà. 
En tot cas, el que planteja des d’ara l’adopció constant de mesures per 
part del municipi és la confluència de dos poders sobre aquest mateix 
espai: el monàrquic i el municipal. Una confluència que provocà acords 
i lluites que haurien d’investigar-se a València amb més profunditat, pro-
bablement, entre altres coses per deduir si poden aplicar-s’hi arguments 
semblants als defensats per a diferents territoris europeus,42 que parlen de 

39. Salvador Aldana Fernández, Valencia. La ciudad amurallada..., p. 27; Paulino Iradiel, “Mercado 
inmobiliario...”, p. 380-381, 389 i 398; Ferran Esquilache, “Las murallas”, Ciudad y reino. Claves del 
siglo de oro valenciano, Rafael Narbona Vizcaíno (dir.), Ajuntament de València, València, 2015, p. 88-91.

40. Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver, “Estudi introductori”, Llibre d’establiments..., p. 24.
41. Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, p. 388; Antoni Furió, Juan Vicente García 

Marsilla, “La ville entre deux cultures...”, p. 49-50; Agustí Campos Perales, “Algunas consideraciones 
sobre el urbanismo público en Valencia durante la primera mitad del siglo XV”, Espacio, tiempo y forma. 
Serie III: Historia Medieval, 28 (Madrid, 2015), p. 111-112.

42. Marc Boone, Heleni Porfyriou, “Markets, squares, streets...”, p. 229.
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la batalla pel control de l’espai que es produí a la fi de l’època medieval 
entre les forces urbanes i les estatals.

Segons Paulino Iradiel, el moment en què el municipi rellançà el 
seu paper en la configuració material de València no és casual. A banda 
dels factors lligats a la consolidació institucional i financera del govern 
ciutadà, en aquesta realitat influïren el naixement d’una consciència nova 
(política, arquitectònica i simbòlica) respecte a l’espai urbà, les exigències 
del propi desenvolupament econòmic de la capital, i la pressió immigratòria 
que s’accelerà en el període de les acaballes del XIV. Per contra, més 
complicat és saber fins a quin punt les decisions municipals depengueren 
més o menys directament de les cèlebres teories que Francesc Eiximenis 
elaborà simultàniament sobre la ciutat i l’urbanisme. Convé que aquestes 
teories es contemplen a partir de la revisió freqüent de nocions tretes 
del món clàssic i, sobretot, de l’ambient social i cultural en què foren 
pensades: precisament, l’ambient de València a la fi del Tres-cents, on la 
repercussió per exemple de l’aportació italiana era gran. Tal vegada, només 
en algunes cir cumstàncies seria possible percebre una relació causal im-
mediata entre les propostes d’Eiximenis i l’edificació a la capital d’espais 
amplis, rectilinis i regulars.43

En qualsevol cas, quasi des de 1300 (encara més des de 1350) i fins 
a 1500, les normati ves municipals valencianes s’orientaren, en general, cap 
a diversos postulats: potenciar els òr gans i les magistratures encarregats de 
vigilar els múltiples aspectes del recinte urbà, com el mostassaf; eliminar 
les restes musulmanes que subsistien a la ciutat, considerades ja com a 
de formitats; vetllar per la bellesa i la neteja arquitectòniques de València; 
realitzar construccions que foren símbols monumentals, com la llotja; i 
preocupar-se específicament per la regulació del mercat.44 Des del mo-

43. Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, p. 388 i 391-392. Recordem que, segons Eiximenis, 
“la composició de la ciutat requer bella forma, e figura e esguart”. I per això, entre molts altres principis, 
Eiximenis defensa la necessitat que hi haguera una divisió en parts, “e en cascuna part poria estar 
qualque notable gent special, car si la ciutat era sobre mar, en la part sobre mar deurien estar mercaders, 
cambiadós, corredors d’orella, drapers. A més, en cada part de la ciutat, deu haver carniceria, pascataria, 
almodí e tot recapte per los habitants” (Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, ed. Xavier Renedo, 
Universitat de Girona-Diputació de Girona, Girona, 2005 [2006], primera part, vol. 1, p. 230 i 240-241).

44. Juan Vicente García Marsilla, La jerarquía de la mesa..., p. 95-131; José Hinojosa Montalvo, 
Una ciutat gran i populosa..., vol. 1, p. 29-45; Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, p. 389-391, 392-
394 i 407; Agustí Campos Perales, “Algunas consideraciones...”, p. 112-116. En les seues actuacions sobre 
l’espai urbà, el municipi valencià es guià per les motivacions esmentades, de caire diguem-ne estructural. 
Però també hagué d’afrontar circumstàncies més conjunturals, com les que podien derivar d’episodis 
catastròfics. Així ocorregué en 1447, després de l’incendi que assolà en març la rodalia precisament de 
la plaça del mercat i que obligà a la rehabilitació de la zona (Carmel Ferragud, Juan Vicente García 
Marsilla, “The great fire of medieval Valencia (1447)”, Urban History, 43/4 (Cambridge, 2016), p. 500-516).
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ment en què l’elit política es nodria en gran part de llinatges sorgits de 
les files dels mercaders, era lògic que aquesta elit legislara abundantment 
sobre un àmbit que li era pròxim i, a més, on es borraven les diferències 
entre l’interès privat i el col·lectiu.45

Sens dubte, la proliferació d’actuacions del municipi s’enquadrava en 
un esperit dirigista de la societat i l’economia, així com en un intent 
d’introduir regulacions més rígides en el desenvolupament de la vida 
urbana. En la intervenció més intensa del poder local sobre el món 
ciutadà segons s’aproximava la Modernitat, València no es trobava sola 
dins els regnes hispànics, ni per la forma ni pel contingut.46 En qualsevol 
cas, pel que fa al mercat, el repàs de les ordenances municipals i d’altres 
mesures preses pel Consell valencià demostra, sempre durant el període 
1300-1500, preocupacions bastant permanents (i també comunes de nou 
a moltes ciutats europees de l’època): garantir la seguretat i l’honestedat 
de les transaccions, assegurar l’abastament de les famílies i les unitats 
laborals, i refermar l’hegemonia comercial de la capital en el conjunt 
del seu regne.47 Però, en matèria d’espais, aquestes mateixes ordenances i 
intervencions insisteixen en altres tres assumptes principals més.

En primer lloc, en establir punts de venda específics per a determinats 
articles, tot cercant a vegades simultàniament la prioritat o l’exclusivitat 
d’aquests punts per a la distribució dels objectes referits. D’entrada, com 
s’aprecia a l’apèndix 2 a la fi del text, la presència entre els carrers de 
València de places anomenades dels alls, de les cebes, de la fruita, de 
les gallines, de l’herba, de la palla, dels pellissers o dels tints denotava ja 
els productes que s’oferien en cadascuna d’elles. De la mateixa manera, 

45. Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver, “Estudi introductori”..., p. 31.
46. Com es demostra en Juan A. Bonachía Hernando, “El espacio urbano medieval de Burgos”, 

“El espacio urbano..., p. 288-296; Ricardo Izquierdo Benito, Un espacio desordenado: Toledo a fines de la Edad 
Media, Diputación Provincial de Toledo-Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 1996; Miguel Ángel 
Ladero Quesada, Ciudades de la España medieval. Introducción a su estudio, Editorial Dykinson, Madrid, 
2010, p. 47-57; o Luis Rafael Villegas Díaz, “Los escenarios del intercambio comercial: feria, mercado, 
tienda en los territorios manchegos”, “El comercio en la Edad Media”. XVI Semana de Estudios Medievales 
(Nájera y Tricio, del 1 al 5 de agosto de 2005), José Ignacio de la Iglesia Duarte (coord.), Instituto de 
Estudios Riojanos, Logroño, 2006, p. 129-145.

47. Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver, “Estudi introductori”..., p. 32-36; Juan Vicente García 
Marsilla, “Las políticas económicas del consell municipal”, Historia, Geografía y Arte de la ciudad de Valencia, 
vol. 1: La ciudad de Valencia. Historia, Jorge Hermosilla Pla (dir.), Universitat de València, València, 2009, 
p. 205-210. El repàs de les normatives del municipi valencià el faciliten les sèries documentals publicades 
en María Milagros Cárcel Ortí, José Trenchs Ódena, “El Consell de Valencia...”; María Milagros Cárcel 
Ortí, Vida y urbanismo...; Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments...; Francisco 
Sevillano Colom (ed.), Valencia urbana medieval a través del oficio de Mustaçaf, Diputación Provincial de 
Valencia, València, 1957.
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la continuïtat de topònims que ja coneixem (com els de la draperia o 
l’esparteria) i l’afegit d’uns altres semblants recalcaven l’especialització 
econòmica de l’entorn urbà.48 Tanmateix, per exemple, segons els testimonis 
de la primera meitat del segle XIV, els majors esforços del municipi en 
aquesta línia tingueren com a objectiu el de concentrar la venda de caça 
a un porxo del mercat, de carn a les carnisseries, de peix a la peixateria 
i, molt particularment, de cereals a l’almodí.49

S’ha dit que la segmentació de la superfície ciutadana fou un dels 
instruments emprats pel govern local per tal d’incrementar els nivells de 
renda.50 També és cert que, en el cas de les carnisseries, la seua restricció 
quantitativa es relacionava amb el fet que eren un monopoli d’origen 
feudal a les mans de la corona. Des del segle XIII, aquesta en cedia el 
domini a nobles, eclesiàstics i membres del patriciat, els quals arrendaven 
per la seua banda les taules de l’interior als carnissers.51 Però, en general, 
les autoritats acostumaven a justificar el seu interés per agrupar sectorial-
ment i física alguns tractes mercantils a causa de les necessitats urbanes 
de provisió, de la conveniència de conservar uns preus assequibles dels 
productes, de controlar la qualitat d’allò que es distribuïa i evitar la de-
gradació de les partides emmagatzemades, de consolidar la recaptació fiscal, 
i de facilitar les tasques inspectores i supervisores del mostassaf.52 Tot això 
s’aconseguia, entre altres mitjans, gràcies a la visibilitat dels negocis que 

48. En aquest sentit, convé destacar que José Hinojosa, en la seua exhaustiva recopilació de 
topònims urbans de València entre els segles XIII i XV, n’ha registrat un total de cinquanta-vuit referents 
a oficis (José Hinojosa Montalvo, Una ciutat gran i populosa..., vol. 1, p. 141-143).

49. Algunes de les disposicions municipals sobre la venda de caça poden consultar-se en Antoni 
Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments..., p. 143-144, 147-148, 155-157, 183-184, 197-199, 
222-223, 258-259, 287-288, 311-312, 324, 326-327, 329, 339, 361-363, 435-436 i 470-472 (documents 
núm. 146, 149, 161, 195, 211, 213, 241, 277, 307, 338, 358, 361, 364, 376, 401, 402, 403, 502 i 549 
—anys 1323-1345—). Sobre la distribució de carn, en: Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre 
d’establiments..., p. 198-199, 308-310, 380-382 i 470 (documents núm. 213, 334, 424 i 548 —anys 1328-
1345—). Sobre la de peix, en: Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments..., p. 149, 
186, 201, 224-225, 265, 315 i 367-368 (documents núm. 151, 200, 215, 244, 286, 344 i 408 —anys 
1324-1341—). I sobre l’almodí, en Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments...,  
p. 135, 138-140, 162-163, 171-172, 204, 206-207, 210-211, 226-228, 236-237, 245-247, 251-253, 263-
264, 274-277, 307, 333, 347-348, 352, 378-380, 392, 416-417, 421, 451-453 i 458-459 (documents núm. 
135, 138, 139, 170, 178, 220, 224, 229, 247, 257, 266, 267, 269, 284, 285, 295, 296, 332, 369, 387, 388, 
394, 421, 422, 445, 474, 480, 523, 525 i 531 —anys 1323-1345—).

50. Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, p. 407.
51. Juan Vicente García Marsilla, La jerarquía de la mesa..., p. 107; José Hinojosa Montalvo, 

Una ciutat gran i populosa..., vol. 1, p. 152. Sobre el lloguer de les taules de carnisseria, vegeu el comentari 
de la nota núm. 37.

52. Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments..., p. 59-61, 138-139, 143-
144, 147-148, 201, 210-211, 224-225, 265, 308-310, 315, 367-368, 380-382 i 410-411 (documents núm. 
19, 138, 146, 149, 215, 229, 244, 286, 287, 334, 344, 408, 424 i 465 —anys 1308-1343—); Francisco 
Sevillano Colom (ed.), Valencia urbana medieval..., p. 339; Juan Vicente García Marsilla, La jerarquía de 
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he comentat a l’inici, i que és recollida explícitament per les ordenances 
valencianes quan declaren —amb reiteració— que les compravendes s’han 
d’efectuar sempre manifestament e pública.53

El segon assumpte sobre els espais mercantils que reprodueix la 
documentació municipal, força vinculat a l’anterior, és el de promoure el 
manteniment adequat dels llocs on es desenvolupava el treball comercial, i 
l’adaptació de llur grandària a la magnitud dels negocis que s’hi acorda-
ven. Ja he ressenyat l’exemple de la llotja. Però, a banda, potser l’altre cas 
més destacat és el de l’almodí. Al començament del XIV, aquest constava 
d’un pati central descobert al qual donaven galeries amb arcs. Almenys 
una d’aquestes galeries estava reservada, ja aleshores, per als forasters que 
duien blat a València.54 No obstant, al llarg d’aquesta mateixa centúria, 
l’almodí no tan sols anà quedant-se petit, sinó que també va veure per-
torbada habitualment la seua funció per raons de brutícia, desordre públic 
i acumulació excessiva de carregaments i mercaderies. La formulació de 
mesures per evitar aquests problemes va ser doncs re current, com també 
ho va ser l’agregació al nucli edificat original de cases i solars adjacents. 
Només a mitjan segle XV, el complex fou dotat d’un caràcter més unitari 
en reformar-se les galeries del pati, construir-ne d’altres noves i tancar 
l’immoble per l’exterior.55

Finalment, el tercer assumpte que absorbí l’atenció de les elits lo-
cals va ser vetllar per la lliure circulació de persones i béns pels carrers 
i les places. Aquestes vies eren l’objecte d’una tensió permanent entre 
llur concepció com a espai públic i els impulsos de privatització. I és 
enmig d’aquesta tensió on s’emmarca el nivell del control exercit per les 

la mesa..., p. 104. Per a la motivació fiscal de moltes normatives emeses pel Consell de València, vegeu 
també les disposicions incloses en la nota núm. 49.

53. Per exemple, en Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments..., p. 61-63, 
81-82, 132-133, 134-135, 142-144 i 197 (documents núm. 22, 67, 130, 133, 143, 146 i 211 —anys 
1308-1328—). En la mateixa línia de la visibilitat de les transaccions anirien les mesures que, des del 
XIII, pretenien evitar el cobriment i l’obscuritat dels carrers, especialment per tal que “hom pusque veure 
los esmerçs que s’i venen, et que’ls compradors o puxen veer et conéxer perquè frau no y sia feyta” 
(Francisco Sevillano Colom (ed.), Valencia urbana medieval..., p. 192-193 i 247-248).

54. Inmaculada Aguilar Civera, L’almodí de València..., p. 78; Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver 
(eds.), Llibre d’establiments..., p. 59, 106, 210-211 i 363-364 (documents núm. 18, 89, 229 i 404 –anys 
1308-1341–); Antoni Furió (dir.), Historia de Valencia, Editorial Prensa Valenciana-Universitat de València, 
València, 1999, p. 111 i 163.

55. Sobre els problemes, les reformes i les ampliacions de l’almodí entre els segles XIV i XV, 
vegeu Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments..., p. 106, 210-211, 363-364 i 424 
(documents núm. 89, 229, 404 i 484 —anys 1313-1344—); Inmaculada Aguilar Civera, L’almodí de 
València..., p. 78-89; María Milagros Cárcel Ortí, Vida y urbanismo..., p. 435, 454 i 619 (documents 
núm. 766, 860 i 1675 —anys 1420-1497—); i José Hinojosa Montalvo, Una ciutat gran i populosa..., 
vol. 1, p. 152 i 292-296.
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autoritats i la seua preocupació per mantenir les fronteres entre l’esfera 
pública i la privada.56 En aquest intent podríem dir que, a València, 
s’adoptaren dos grans tipus de comportaments: l’un, microespacial, dirigit 
a evitar quotidianament per exemple els obstacles que dificultaven l’accés 
al mercat i a les botigues, la grandària exagerada d’alguns llocs de venda 
o la disposició poc convenient d’aquests llocs, que podia ser utilitzada 
per a defraudar el fisc i enganyar els consumidors; l’altre, macroespacial, 
pel qual es projectaven obres majors d’infraestructura decidides, sobretot, 
per tal d’obrir i eixamplar carrers dins el recinte emmurallat. D’aquestes 
darreres actuacions, dues bones mostres en són les que conduïren entre 
1408 i 1413 a dissenyar un carrer nou entre la pelleria i el mercat, prop 
de la llotja, i en 1416 a ampliar el carrer de la corretgeria a petició dels 
veïns i per afavorir, evidentment, el trànsit humà i mercantil.57

Sobre cadascun dels tres assumptes que acabe de mencionar, la re-
petició de les deliberacions és notable i, tant en el XIV com en el XV, 
és molt senzill trobar en els registres municipals valencians un mateix 
contingut subratllat any rere any. ¿Significa això un fracàs dels actes dels 
dirigents locals? Evelyn Welch ha indicat per a Itàlia que la redundància 
a l’hora de prendre mesures semblants a la fi de l’Edat Mitjana, sobre 
l’espai urbà i mercantil, assenyalava més la preocupació de les autoritats 
al respecte que no la seua habilitat creixent per a imposar l’ordre.58 A 
València, com ha dit Juan Vicente García Marsilla, també és clar que els 
interessos, a vegades contraposats, de venedors, compradors i governants 
determinaren una dialèctica de fricció que complicà l’aplicació pràctica de 
les normes. A més, la pròpia complexitat de la realitat ciutadana, reflectida 
en el contrast entre la concentració i la dispersió de les activitats que he 
descrit abans,59 ultrapassava en moltes ocasions la capacitat reguladora del 

56. Juan A. Bonachía Hernando, “El espacio urbano...”, p. 288.
57. El comportament que he anomenat “microespacial” pot confirmar-se, com a mostra, en 

Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments..., p. 119, 257, 324 i 472 (documents núm. 
109, 275, 358 i 550 –anys ¿1316?-1345–); Francisco Sevillano Colom (ed.), Valencia urbana medieval...,  
p. 239; i María Milagros Cárcel Ortí, Vida y urbanismo..., p. 576 (document núm. 1460 —any 1448—). 
Però vegeu també les citacions contingudes supra en la nota núm. 53, i José Bordes García, Desarrollo 
industrial textil..., p. 233-234. L’obra del carrer de la pelleria al mercat consta en María Milagros Cárcel 
Ortí, Vida y urbanismo..., p. 362, 363, 366, 369, 370, 371 i 388 (documents núm. 391, 396, 413, 427, 431, 
440 i 526). I p. 404-406 sobre el carrer de la corretgeria (documents núm. 609, 612, 613, 614, 615 i 619).

58. Evelyn Welch, De compras en el Renacimiento..., p. 93.
59. Un contrast, per cert, que pot apreciar-se també a la fi de l’Edat Mitjana en altres indrets 

europeus (Peter Stabel, “From the market to the shop...”, p. 103; Irma Naso, “In platea mercati...”, p. 
112-113; Patrick Boucheron, Denis Menjot, Marc Boone, Historia de la Europa urbana, vol. 2, La ciudad 
medieval, Jean-Luc Pinol (dir.), Universitat de València, València, 2010, p. 152) i hispànics (Luis Rafael 
Villegas Díaz, “Los escenarios del intercambio...”, p. 144).
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municipi. En qualsevol cas, la successió de disposicions com les analitzades 
il·lustrava, com a mínim, el desig de les autoritats d’estimular el comerç 
i, al mateix temps, de simplificar la distribució dels indrets de venda amb 
la intenció de controlar millor el mercat.60

5. La influència del mercat immobiliari i la imatge de les botigues 
urbanes

A banda, és ben sabut que uns altres factors podien influir en la 
sociotopografia d’una capital com la nostra, novament coincidents amb 
allò que succeïa en diferents urbs europees. Entre aquests factors estaven 
la pretensió de marginar territorialment la ubicació de les professions més 
contaminants o perilloses des de les perspectives social i material, i el fet 
que l’emplaçament de moltes feines depenia d’elements d’accessibilitat, 
infraestructures variades o disponibilitat d’aigua, per exemple.61 Amb tot 
això, de manera més o menys planificada o espontània,62 s’anà aconse-
guint —encara que fóra parcialment— que una bona part del centre cívic 
i econòmic de les ciutats medievals quedara lliure de les activitats poc 
higièniques i nocives, mentre es reservava contràriament per als sectors 
que, a més de ser necessaris per a l’abastament urbà, atorgaven una imatge 
millor de cada nucli habitat.

Al costat de tots els aspectes marcats, en l’organització dels espais 
comercials valencians repercutí un fenomen que és visible, en particular 
també entre 1350 i 1500, tant des de la documentació del poder com des 
dels testimonis privats en els arxius notarials. És el fenomen del mercat 
immobiliari i de l’atribució de valors de propietat i de renda al sòl urbà. 
Aquest fet ja estava present a la València del XIII, com he explicat, però 
s’hi intensificà a partir de mitjan segle XIV com una mena d’alternativa 
d’enriquiment i progrés per a determinats grups socials.63 En el cas dels 

60. Juan Vicente García Marsilla, La jerarquía de la mesa..., p. 95-96 i 121.
61. Bruno Blondé, Peter Stabel, Ilja Van Damme, Jon Stobart, “Retail circuits and practices 

in medieval and early modern Europe: an introduction”, Buyers and Sellers. Retail circuits and practices in 
medieval and early modern Europe, Bruno Blondé, Peter Stabel, Jon Stobart, Ilja Van Damme (eds.), Brepols 
Publishers, Turnhout, 2006, p. 16-18; Irma Naso, “In platea mercati...”, p. 108; Peter Stabel, “From the 
market to the shop...”, p. 95; Evelyn Welch, De compras en el Renacimiento..., p. 100 i 103.

62. Però, almenys dins els regnes hispànics, és normal concloure que, en l’actuació del poder 
po lític sobre l’espai urbà de la fi de l’Edat Mitjana, no hi havia un projecte global i de llarg abast, ja 
que dominaven les intervencions desordenades i motivades per la conjuntura i el voluntarisme (Juan A. 
Bonachía Hernando, “El espacio urbano...”, p. 288-296; Miguel Ángel Ladero Quesada, “La dimensión 
urbana...”, p. 32).

63. Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, p. 377-415; Paulino Iradiel, “Les funcions 
econòmiques del patriciat urbà en el segle XIII”, Jaume I i el seu temps, 800 anys després. Encontres 
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grups que funcionaven al voltant del comerç, l’alternativa esmentada fou 
seguida bàsicament pels operadors de nivells mitjà i alt. Per a ells, la in-
tervenció en el mercat immobiliari i l’acumulació de cases i tendes, per 
compra o per lloguer, eren instruments de benefici econòmic, de diferen-
ciació social, de prestigi dins la comunitat (perquè el lloc de residència 
era un índex de posició i legitimitat socials), d’acceptació material de la 
seua pertinença a certes xarxes de clientelisme, i fins i tot de dominació 
política: com que l’elecció dels consellers municipals es feia entorn de les 
demarcacions parroquials, acaparar propietats en una parròquia o en més 
d’una podia implicar una estratègia destinada a obtenir poder polític.64

En relació amb aquest tema, i amb els significats múltiples que tenia 
la possessió d’immobles, les recerques realitzades sobre València emfatitzen 
en general la pluralitat de les presències jeràrquiques dins la ciutat. Una 
pluralitat que, molt superficialment, pot resumir-se considerant que, a 
l’urbs intramurs dels segles XIV i XV, es distingien barris pobres i barris 
rics. En aquest context, la mateixa dinàmica socioeconòmica valenciana 
conduí els mercaders i els artesans, amb independència de les orienta-
cions tradicionals de la monarquia i el municipi, a desplaçar-se al llarg 
de la ciutat i a concentrar-se en alguns llocs, molt més des del moment 
en què nombroses professions acostumaven a associar vivenda i treball. 
Per tant, el capital mercantil va ser capaç de penetrar l’ambient urbà i, 
sense modificar substancialment l’aspecte extern de la ciutat, contribuí a 
la caracterització interna dels seus barris.65

Tres estudis sobre la distribució de les cases i les tendes dels 
mercaders locals i estrangers de València durant el Quatre-cents (els de 
Jacqueline Guiral, Enrique Cruselles i jo mateix)66 concorden en un tret 
essencial: l’agrupament de la immensa majoria dels comerciants —sobretot 
els de les classes mitjana i elevada— en una zona específica, al centre 

acadèmics de Castelló, Alacant i València (2008), Rafael Narbona Vizcaíno (ed.), Universitat de València-
Fundació Jaume II el Just, València, 2012, p. 218-223; Juan Vicente García Marsilla, “Valorar el precio 
de las viviendas. Poder municipal y mercado inmobiliario en la Valencia medieval”, Expertise et valeur des 
choses au Moyen Âge. I. Le besoin d’expertise, Claude Denjean, Laurent Feller (eds.), Casa de Velázquez, 
Madrid, 2013, p. 139-152.

64. Les lògiques que justificaven la intervenció en el mercat immobiliari dels grups comercials 
poden trobar-se, aplicades no sols a València, en: Jaume Aurell, Alfons Puigarnau, La cultura del mercader..., 
p. 176; Enrique Cruselles Gómez, Los mercaderes de Valencia..., p. 347 i 351-352; i Paulino Iradiel, 
“Mercado inmobiliario...”, p. 414-415.

65. Enrique Cruselles Gómez, Los mercaderes de Valencia..., p. 350-351; Paulino Iradiel, “Mercado 
inmobiliario...”, p. 398, 400, 406-407 i 410.

66. Jacqueline Guiral-Hadziiossif, Valencia, puerto mediterráneo..., p. 601-605; Enrique Cruselles 
Gó mez, Los mercaderes de Valencia..., p. 254-263 i 340-356; David Igual Luis, Valencia e Italia..., p. 215-230.
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geogràfic de la ciutat, que comprenia part de les quatre parròquies que 
abans he destacat (les de Sant Joan, Santa Caterina, Sant Martí i Sant 
Nicolau: vegeu les figures 7 i 8). En aquesta localització, segons subrat-
lla Enrique Cruselles, els mercaders es van veure acompanyats per gent 
d’altres ocupacions, no sempre massa allunyades d’ells i, per tant, d’un 
estrat social paregut: mestres artesans, botiguers, notaris, experts en lleis 
i persones amb la categoria de “ciutadans”. En definitiva, es tractava de 
sectors que es movien en la rodalia del patriciat urbà, si és que no hi 
estaven plenament integrats, i que arribaven a emprar l’acumulació del 
patrimoni immoble com a via de promoció i, fins i tot, d’identificació 
amb les formes de la vida aristocràtica. Tant és així, que aquest districte 
comercial —articulat també, no ho oblidem, al voltant del mercat, la 
llotja i els carrers dels principals oficis— es trobava molt pròxim a la 
ciutat dels cavallers i els nobles (situada sobretot a la parròquia de Sant 
Nicolau, on estava el carrer anomenat precisament de “cavallers”) i, fins i 
tot, molt pròxim a les seus del poder religiós i polític edificades entorn 
de la catedral, a la parròquia de Sant Pere.67 És com si, per dir-ho una 
altra vegada amb les paraules de Cruselles, els grups urbans mitjans i 
alts tendiren a acaparar un espai social concret, que rodejava els centres 
econòmics i institucionals de la ciutat.

Al respecte, és força il·lustratiu el comportament que manifestaren 
els mercaders italians instal·lats a la capital valenciana. Al contrari del que 
ocorregué en altres ciutats, aquests estrangers —molts dels quals pertanyien 
a l’elit del comerç internacional— no constituïren ací un barri separat. 
Més aviat es mesclaren amb qui podríem considerar llurs iguals a la ma-
teixa zona que estic remarcant, i ho feien a través d’immobles pels quals 
pagaven preus probablement més cars que no els que hagueren trobat 
en altres demarcacions urbanes. Això ho acceptaven amb l’ànim d’entrar 
en contacte amb un focus d’irradiació d’informacions indispensables per 
als negocis i d’obtenir, gràcies al veïnatge amb els potentats autòctons, 
privilegis i vincles profitosos. Si ho expressem d’una altra manera, per 
als italians, la implantació en les parròquies de Sant Joan, Santa Caterina, 
Sant Martí i Sant Nicolau fou quasi un mecanisme d’inserció social, amb 
un valor anàleg al de l’aveïnament urbà (que practicaren poc), i dins el 

67. La divisió tripartida de València entre una “ciutat comercial”, una “ciutat dels nobles” i una 
“ciutat del poder religiós i comunal” procedeix de Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, p. 411-413.
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qual ser propietari o arrendatari era irrellevant perquè el més important 
era viure en un determinat carrer o barri.68

A més, els tres estudis que he citat (el de Guiral, el de Cruselles 
i el meu) dibuixen en paral·lel una realitat de les vivendes comercials 
valencianes del XV on, com abans he apuntat, es combinaven els espais 
domèstics i professionals, els àmbits de la vida privada i del treball. En 
un nucli com València, els indrets de tracte mercantil solien consistir 
en botigues construïdes i connectades o no amb les cases, en parades i 
estructures efímeres exemptes, o en simples prolongacions a l’exterior de 
les pròpies cases mitjançant bancs o taules coberts amb tendals i porxos.69 
Lògicament, quasi tot això provocava la invasió dels carrers i les places 
per a desesperació de les autoritats, com també he anotat ja. Segons ha 
indicat novament Enrique Cruselles, és possible que els operadors més 
potents de la ciutat posseïren una tenda separada de l’immoble que habitava 
la família. Però, per al tipus mercantil mitjà, en el qual solia confon dre’s 
la condició de mercader amb la d’artesà o botiguer, el més normal era 
integrar la casa i la tenda (o petita estructura de venda) en un conjunt 
únic. En aquest conjunt, Cruselles remarca que la botiga ocupava sempre 
la part més propera al carrer, i que les seues funcions eren les de servir 
per a ordenar i emmagatzemar les mercaderies, registrar la comptabilitat 
i la correspondència mercantil si fóra el cas, i contactar amb els clients a 
través de la finestra o la porta, al costat de les quals podien col·locar-se 
els bancs, les taules i els tendals que he comentat per tal d’exposar els 
productes i, fins i tot, ser llogats a uns altres professionals.

Totes les anàlisis que conec sobre els paisatges mercantils de les 
ciutats a la fi de l’Edat Mitjana, a escala hispànica o continental, tornen 
a coincidir amb el model de cases i tendes que acabe de descriure a 
València.70 Açò subratlla almenys tres coses bastant òbvies, encara que de 

68. David Igual Luis, Valencia e Italia..., p. 221-223; Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario...”, 
p. 413-414.

69. Sobre les tendes i els llocs de venda a València i a altres localitats valencianes, vegeu també 
David Igual Luis, “De la tienda a la banca. Los agentes del comercio mediterráneo medieval”, Los 
vendedores y las civilizaciones, Felip Masó Ferrer (coord.), Würth España, Barcelona, 2007, p. 140-157; 
i David Igual Luis, “Los espacios del comercio en las ciudades valencianas”, La Gran Historia de la 
Comunitat Valenciana, Francesc A. Martínez, Antonio Laguna (dirs.), vol. 3, Ocho siglos de historia medieval. 
De al-Ándalus a la sociedad feudal (711-1519), Enric Guinot Rodríguez (dir.), Editorial Prensa Valenciana, 
València, 2007, p. 165-167.

70. Són anàlisis, per exemple, sobre Toledo (Jean Passini, “Algunos aspectos del espacio doméstico 
medieval en la ciudad de Toledo”, “El espacio urbano..., p. 245-272), la Manxa (Luis Rafael Villegas Díaz, 
“Los escenarios del intercambio...”, p. 142), Barcelona (Jaume Aurell, Alfons Puigarnau, La cultura del 
mercader..., p. 111-120 i 147-157), Bruges (Peter Stabel, “From the market to the shop...”, p. 93-101) 
o Anglaterra (Derek Keene, “Sites of desire: shops, selds and wardrobes in London and other English 
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transcendència històrica diferent. La primera, quant a l’aspecte material, que 
és molt difícil distingir els punts urbans de venda tan sols segons el seu 
caràcter efímer o permanent. La segona, quant a la configuració social i 
jurídica, que la fragmentació radical de la superfície ciutadana en termes de 
públic o privat s’ha de matisar molt en el cas de les vivendes comercials. 
Aquestes significaven una transició des de l’esfera pública a la privada o, 
com vol Peter Stabel, combinaven el vessant privat (les habitacions de la 
quotidianitat familiar), el semiprivat o semipúblic (la tenda o l’obrador) 
i el públic (el carrer o la plaça on es projectava la casa). Finalment, la 
tercera cosa que he mencionat, quant als elements funcionals, és el poc 
sentit que crec que tenen les argumentacions que, normalment provinents 
dels historiadors de les èpoques moderna i contemporània, contraposen 
el comerç urbà de l’Edat Mitjana i de les etapes posteriors al voltant 
del predomini, en la primera fase, del mercat obert i, en les segones, de 
la tenda fixa i més tancada. Així, d’acord amb aquesta interpretació, la 
“modernització” en els terrenys de l’economia i el comerç suposaria el 
pas progressiu del mercat a la tenda.71

Com demostra València des del Dos-cents i, al seu costat, molts altres 
centres mercantils europeus fins i tot des d’abans, els segles que clausuraren 
l’era medieval observaren la coexistència i la interacció dels mercats i les 
tendes. I això, en condicions que no eren necessàriament antagòniques 
ni de reemplaçament o substitució dels primers per les segones. De fet, 
a la fi, tant els uns com les altres acabaven confluint en uns mateixos 
espais, que eren els carrers i les places que he anat assenyalant. Cadascun 
d’aquests carrers i d’aquestes places tenia la seua pròpia microgeografia, i 
quedava dissenyat com un àmbit quasi sempre concorregut i contradictori 
sobre el qual repercutien les múltiples expressions polítiques, econòmiques 
i socials que s’han reproduït al llarg de l’article.

cities, 1100-1550”, Buyers and Sellers. Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, Bruno 
Blondé, Peter Stabel, Jon Stobart, Ilja Van Damme (eds.), Brepols Publishers, Turnhout, 2006, p. 129-132). 
A aquests casos que poden comparar-se amb València, Enrique Cruselles (Los mercaderes de Valencia..., p. 
259) hi afegeix d’altres, relatius a Toulouse, Florència i Roma.

71. Sobre les tres coses assenyalades, vegeu Peter Stabel, “From the market to the shop...”, p. 
96-97 i 103-104, i Evelyn Welch, De compras en el Renacimiento..., p. 96-97, 125 i 162-163. En aquestes 
darreres dues pàgines trobareu també, discutida, la contraposició Edat Mitjana / etapes posteriors al voltant 
del mercat obert o la tenda tancada. Però el debat pot veure’s millor en: Bruno Blondé, Peter Stabel, 
Ilja Van Damme, Jon Stobart, “Retail circuits...”, p. 7-16.
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Apèndixs

Apèndix 1.72 Alguns espais de producció i de comerç de la ciutat 
de València, segons la documentació d’origen reial del període 
de Jaume I (1238-1276)

Els espais que es mencionen en la taula provenen de la lectura 
de la transcripció o el regest fets per diversos autors de fonts d’origen 
reial, corresponents al període de govern de Jaume I al capdavant del 
regne de València (1238-1276). Les obres consultades es col·loquen en la 
columna “Fonts” amb una abreviatura seguida, en el seu cas, del número 
de volum de la publicació en xifra romana i, sempre, del número de 
document dins la col·lecció editada. Les abreviatures i les obres esmen-
tades són les següents:

—HC: Ambrosio Huici Miranda, María Desamparados Ca banes 
Pecourt, Documentos de Jaime I de Aragón, vol. 1 (1216-1236); Editorial 
Anúbar, València, 1976; vol. 2 (1237-1250), Editorial Anúbar, València, 1976; 
vol. 3 (1251-1257), Editorial Anúbar, València, 1978) i vol. 4 (1258-1262), 
Editorial Anúbar, Saragossa, 1982.

—LP: Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie. I: Jaume I (1236-
1276), ed. Josepa Cortés, Universitat de València, València, 2001.

—D: Robert I. Burns, Diplomatari del regne croat de València. Els 
documents registrats de Jaume I el Conqueridor, 1257-1276, vol. 2, Docu-
ments 1-500. Els fonaments del regne croat de València. Rebel·lió i recuperació, 
1257-1263, Editorial Tres i Quatre, València, 1995; Robert I. Burns, 
Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia. The re gistered charters of 
its conqueror Jaume I, 1257-1276, vol. 3, Documents 501-1000. Transition 
in Crusader Va lencia. Years of triumph, years of war, 1264-1270, Princeton 
University Press, Princeton-Oxford, 2001, i vol. 4, Documents 1000-1500. 
Unifying Crusader Valencia. The central years of Jaume the Conqueror, 1270-
1273, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2007.

—MF: Jesús Ernesto Martínez Ferrando, Catálogo de la documentación 
relativa al antiguo Reino de Valencia contenida en los registros de la Cancillería 

72.  Tant aquest apèndix com el següent pertanyen a la versió original d’aquest treball, acabada 
en 2010 (vegeu la nota núm. 1). La publicació en 2014 de José Hinojosa Montalvo, Una ciutat gran 
i populosa..., 2 vols., amb l’extens nomenclàtor que inclou d’espais i topònims de la ciutat de València 
entre els segles XIII i XV, fa que els dos annexos (molt particularment el segon) hagen perdut gran 
part del seu sentit. Amb tot, he preferit mantenir-los no sols com a testimoni de la recerca que vaig 
realitzar al seu moment, sinó també perquè alguns fragments del meu text es basen molt, precisament, 
en aquests apèndixs.
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Real, vol. 1: Jaime I, el Conquistador, Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, Madrid, 1934.

La llista d’espais que s’ofereix no pretén ser exhaustiva, entre altres 
motius perquè, per exemple, n’han quedat excloses les referències als llocs 
d’activitat financera (les taules de canvi) o marítima (el port de la ciutat). 
En el cas de les al·lusions d’obradors situats en espais que posseïen un 
nom general (carnisseria, draperia, etc.), les citacions s’anoten en l’apartat 
d’aquests espais col·lectius i no en el relatiu a “obradors i/o tendes”.

Espais Anys Fonts

Adoberia (de Guillem Fuster) 1271 D IV, 1232
Alcaceria 1257, 1258 D II, 55, 96 i 103
Alcaceria dels jueus 1264, 1265 D III, 555 i 618
Alfòndecs 1240, 1241, 1261, 1268, 

1273, 1276
HC II, 308; LP 13; HC IV, 
1224 i 1225; D III, 810; MF 
1587 i 1893

Almodí 1238, 1250, 1258, 1261, 
1263, 1271, 1272

HC II, 287; LP 34; HC IV, 
1225; D II, 113 i 444; D IV, 
1185 i 1353

Almodí vell 1272 D IV, 1382
Carnisseries 1238, 1239, 1249, 1259, 

1261, 1268, 1271, 1272
HC II, 287, 288, 304 i 508; 
D II, 229; HC IV, 1225; D 
III, 791; LP 83; D IV, 1228 
i 1329

Carnisseria dels sarraïns 1268 D III, 786
Cellers 1268 D III, 762
Corral dels carnissers 1272 D IV, 1382
Draperia 1239, 1250, 1257, 1258, 

1259, 1263, 1268, 1269, 
1272, 1273

HC II, 304 i 522; D II, 14, 
189, 229 i 444; D III, 831, 
942 i 979; D IV, 1369; MF 
1450

Esparteria 1259 D II, 229
Ferreria (de la porta de Roteros) 1261 HC IV, 1224
Forns 1256, 1259, 1271, 1272 HC III, 722; D II, 229; LP 

60 i 91; D IV, 1290 i 1306
Freneria 1269 D III, 952
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Espais Anys Fonts

Mercadal 1266, 1271, 1272, 1274, 
1276

D III, 692; D IV, 1232 i 
1312; MF 1726 i 1957

Mercat 1259, 1261, 1266, 1272, 
1274

LP 60, 65 i 79; HC IV, 1222; 
D IV, 1329; MF 1710; 

Obradors i/o tendes 1238, 1246, 1250, 1254, 
1261, 1263, 1266, 1268, 
1269, 1271, 1272, 1273, 
1274, 1275, 1276

LP 4 i 22; HC II, 419 i 522; 
HC III, 644; D II, 372 i 
440; LP 65, 73 i 91; D III, 
758, 760, 810, 831 i 899; D 
IV, 1369 i 1382; MF 1491, 
1677, 1845 i 1991

Peixateria 1238, 1259, 1261 HC II, 287 i 288; D II, 229 
i 371

Pellisseria 1263, 1268 D II, 444; D III, 791
Plaça de la figuera (lloc on hi 
ha obradors)

1259, 1269 D II, 229; D III, 899

Plaça de Lleida (lloc on hi ha 
obradors)

1259, 1261 D II, 229 i 371

Sabateria 1239, 1258, 1259, 1268 HC II, 304; D II, 107 i 229; 
D III, 791

Teixidoria 1259 D II, 229
Tintoreria73 1252, 1259, 1260, 1261, 

1263, 1264, 1265
LP 49; D II, 229, 293 i 444; 
HC IV, 1224; D III, 555, 
576, 580 i 618

73

73. Com en el cas de l’almodí, també la tintoreria fou canviada de lloc durant el segle XIII. 
Inicialment es trobava situada en un alfòndec reial prope ferrariam porte de Roteros. Però en 1261 es va 
ordenar el seu trasllat al mateix alcàsser on anà també l’almodí (amb el document que, en aquesta fila 
de l’apèndix, és citat com a HC IV, 1224). Vegeu María Desamparados Cabanes Pecourt, “Los primeros 
establecimientos comerciales...”, p. 288, i José Bordes García, Desarrollo industrial textil..., p. 92.
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Apèndix 2. Topònims i espais de la ciutat de València, segons la 
documentació municipal, que indiquen la presència de llocs de 
producció i de comerç (segles XIV i XV)

Els noms del quadre procedeixen de María Milagros Cárcel Ortí, 
José Trenchs Odena, “El Consell de Valencia: disposiciones urbanísticas 
(siglo XIV)”, En la España medieval, 7 (Madrid, 1985), p. 1481-1545, i de 
María Milagros Cárcel Ortí, Vida y urbanismo en la Valencia del siglo XV. 
Regesta documental, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Barcelona, 
1992. D’ambdós estudis, vegeu-ne especialment els índexs de matèries. Sobre 
aquesta base informativa, al quadre s’han afegit també alguns pocs termes 
provinents d’Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver (eds.), Llibre d’establiments 
i ordenacions de la ciutat de València. I (1296-1345), Universitat de València, 
València, 2007.

Barris, carrers i places Altres espais
Adoberia (s. XV) Alfòndecs (s. XIV i XV)
Algepsers (s. XV) Almodí (s. XV)
Aluders (s. XV) Ballesteries (s. XIV i XV)
Apuntadors (s. XV) Carnisseria de la moreria (s. XIV i XV)
Argenteria (s. XIV i XV) Carnisseria del mercat (s. XV)
Armers (s. XV) Carnisseria dels conills (s. XV)
Assaonadors (s. XV) Carnisseria dels conversos (s. XV)
Blanqueria (s. XV) Carnisseria major (s. XIV)
Blanquers (s. XV) Carnisseria nova (s. XIV i XV)
Bosseria (s. XIV i XV) Casa del pes (s. XIV)
Caixers (s. XV) Forn d’En Borràs (s. XV)
Caldereria (s. XIV i XV) Forn d’En Codinats (s. XIV)
Cistelleria (s. XV) Forn d’En Çamarra (s. XIV)
Coltelleria (s. XIV i XV) Forn d’En Gençano (s. XV)
Cordellats (s. XV) Forn de Joan de Campos (s. XV)
Corders (s. XV) Forn de Joan Pérez (s. XV)
Cordoneria (s. XV) Forn de la carnisseria (s. XV)
Corretgeria (s. XIV i XV) Forn de la porta nova (s. XV)
Costureres (s. XV) Forn de Na Mascona (s. XV)
Draperia (s. XIV) Forn del vidre (s. XV)
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Barris, carrers i places Altres espais
Draperia del lli (s. XV) Llotja de mercaders (s. XIV i XV)
Esparteria (s. XIV i XV) Llotja/llotgeta del Mostassaf (s. XIV i XV)
Ferrers (s. XV) Peixateria (s. XIV i XV)
Freneria (s. XV) Pes de la farina (s. XV)
Fusteria (s. XV) Pes de la palla (s. XV)
Manyans (s. XV) Pont dels tints (s. XV)
Mercat (s. XV) Portal de la blanqueria (s. XV)
Pelleria (s. XIV i XV) Portal de la pelleria (s. XIV)
Pellissers (s. XV) Portal dels blanquers (s. XV)
Pescadors (s. XV) Portal dels tints (s. XIV i XV)
Plaça de l’herba (s. XIV i XV) Seca (s. XV)
Plaça de la figuera (s. XIV i XV) Taverna blanca (s. XV)
Plaça de la fruita (s. XV) Taverna d’En Robau (s. XIV) 
Plaça de la palla (s. XV) Taverna de Morvedre (s. XV)
Plaça de les cebes (s. XIV) Taverna del gall (s. XV)
Plaça de les gallines (s. XV) Torre de la ballesteria (s. XV)
Plaça del mercat (s. XIV)
Plaça dels alls (s. XIV i XV)
Plaça dels caixers (s. XIV i XV)
Plaça dels pellissers (s. XV)
Plaça dels tints (s. XV)
Sabateria (s. XIV i XV)
Sabateria grossa (s. XV)
Sedassers (s. XV)
Tapineria (s. XV)
Teixidors (s. XV)
Tendetes de la Saïdia o de Mar-
xalena (s. XV)
Tints (s. XIV i XV)
Tints majors (s. XV)
Tiradors xics (s. XV)
Voltes de la pelleria (s. XV)
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Figura 1. La ciutat medieval cristiana de València (Imatge: Rafael Narbona Vizcaíno, 
Pueblo, poder y sexo. Valencia medieval (1306-1420), Diputació de València, València, 1992, 

p. 34).

Figura 2. Aspecte contemporani de l’exterior de la llotja de València  
(Fotografia: Wikipedia en domini públic).

Apèndix gràfic
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Figura 3. Sala de columnes de 
l’interior de la llotja de València 
(Fotografia: David Igual).

Figura 4. La posició del mercat a la València cristiana (zona ombrejada), des del segle 
XIII (Imatge: Enrique Cruselles Gómez, Los mercaderes de Valencia en la edad media 

(1380-1450), Editorial Milenio, Lleida, 2001, p. 263).



186 David Igual Luis

Figura 5. Comparació del circuit emmurallat de València al segle XIII amb el cons-
truït a partir de 1356 (Imatge: Paulino Iradiel, “Mercado inmobiliario, crédito y 

crecimiento urbano medieval en Valencia”, Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el 
Occidente europeo. Siglos XI-XV. XXXIII Semana de Estudios Medievales (Estella, 17 a 21 
de julio de 2006), Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, p. 387, segons la representa-

ció de Miguel Falomir Faus).

Figura 6. Les parròquies de València dels segles XIV i XV (Imatge: David Igual Luís, 
Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio econó-

mico del Mediterráneo occidental, Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana-
Bancaixa, Castelló, 1998, p. 222).
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Figura 7. Detall de les parròquies de Sant Joan, Santa Caterina, Sant Martí i Sant 
Nicolau al segle XVIII (Imatge: David Igual Luis, Valencia e Italia en el siglo XV...,  

p. 223, segons el plànol de la ciutat de València del pare Tosca).

Figura 8. Concentració (zona ombrejada) de les cases dels mercaders de València al se-
gle XV (Imatge: Enrique Cruselles Gómez, Los mercaderes de Valencia en la edad media 

(1380-1450), Editorial Milenio, Lleida, 2001, p. 356).





1. La “Cataluña Nueva”, hacia la consolidación al amparo del 
poder

Construir un castillo y levantar una iglesia. Un punto de vigilancia 
y defensa en un lugar elevado, cerca de un curso de agua, y un tem-
plo donde encontrarse con Dios. Esos fueron algunos de los objetivos 
fundamentales para los repobladores cristianos que se asentaron en los 
territorios tarraconenses de la llamada Cataluña Nueva, recuperados al 
Islam. De modo que situaron sus viviendas al amparo de los castillos y 
en torno a las iglesias.1

No es difícil intuir que se habilitaban lugares de culto provisionales, 
de forma improvisada o aprovechando viejas construcciones, durante el 
proceso de instalación, para sustituirlos por otros más dignos a la mayor 
brevedad posible. Todos los integrantes del grupo participaban de algún 
modo en el proyecto, según sus posibilidades. Así surgieron numerosos 
emplazamientos rurales en la segunda mitad del siglo XII en la Cataluña 
meridional. Algunos de ellos se convirtieron, con el tiempo, en florecientes 
núcleos urbanos.

Esos primeros templos se adecuaban perfectamente a las necesida-
des de los moradores. Sólidas construcciones románicas de piedra sillar 
bien escuadrada, muros macizos con pocas aberturas, nave única, ábside 
semicircular a oriente, una ventana que iluminara directamente el altar y 
bóveda de cañón apuntado, de acuerdo con lo habitual en la época. Pero 

1.  Abreviaturas utilizadas: ACA, Archivo de la Corona de Aragón; ACB, Arxiu Capitular de 
Barcelona, AHAT, Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona; AHN, Archivo Histórico Nacional; AHPT, 
Arxiu Històric Provincial de Tarragona; MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya.

SANTA MARÍA DE MONTBLANC1

LA IGLESIA, NÚCLEO DE LA SOCIEDAD URBANA 
MEDIEVAL

eMMa liaño Martínez

Universitat Rovira i Virgili
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también abundaban modelos más sencillos, cubiertos con armaduras de 
madera sobre arcos diafragma de piedra, también apuntados. Muy cerca, 
si no al lado, algún tipo de defensa, normalmente una torre.

Las viviendas se edificaban con criterios de funcionalidad. Un do-
cumento de 1226, relativo a la ciudad de Cervera, en Lérida, describe 
el sistema constructivo de esas viviendas. Concedo… ut possitis licite et 
sine omni impedimento arcus construere in platea Cervarie ante furnum qui 
fuit Arberti de Podio Alto, et etiam super ipsos arcus et super totam frontem 
predicti furni usque ad celum construere et facere domum et domus...2. Así son 
exactamente las casas medievales que se han conservado en los barrios 
antiguos de numerosas localidades de la Cataluña meridional, incluida la 
propia Tarragona. Una sucesión de arcadas, normalmente apuntadas, sobre 
las que se colocaba una estructura plana de madera y, encima de esas 
arcadas, un piso “hacia el cielo”, con otras arcadas similares cubiertas en 
este caso por vigas, tablas y tejas, a doble vertiente. La planta inferior 
resultante era destinada a usos laborales y en la superior se instalaban las 
dependencias de la vivienda propiamente dicha.

En la última década del siglo XIII, consolidada ya la población, el 
crecimiento demográfico había dejado pequeñas algunas iglesias, por lo que 
la feligresía decidió renovarlas. Años antes de iniciarse esa renovación, el 
incremento de legados testamentarios indica que se recaudaban fondos. La 
“Obra” fue, en las iglesias medievales, un organismo de carácter financiero y 
administrativo, encargado de la provisión y gestión de los fondos destinados 
tanto a la construcción del templo como al mantenimiento del edificio 
ya construido, ampliaciones y otras necesidades semejantes. Al frente de la 
misma se encontraba el “obrero”. Estos términos no deben confundirse 
con las “obras” llevadas a cabo por los “obreros” que trabajaban como 
picapedreros, albañiles, carpinteros, herreros o cualquiera de los numerosos 
oficios que participaban en la realización del proyecto. No obstante, esos 
trabajadores cobraban su salario de la “Obra”, a través del “obrero”, y así 
se refleja en la contabilidad de los llamados Libros de Obra o Libros de 
Fábrica, cuando se han conservado. En ciertos casos, un gran retablo o 
una nueva capilla añadida podían tener fondos y administración propios, 
con un responsable encargado directamente de su control.

2.  Joan Papell Tardiu, Les propietats territorials i economía del monestir de Santa Maria de Santes 
Creus en temps dels abats fra Bernat Calbó, fra Arnau de Forès i fra Guerau, Universitat de Lleida, (tesis 
doctoral), Lleida, vol. 2, p. I (doc. núm. 1); AHN, Órdenes religiosas, Monasterio de Santa María de 
Santes Creus, Pergaminos, carpeta 2781, nº 19.
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Expresiones como dimito operi ecclesiae y dimito ad opus ecclesiae —dejo 
a la obra de la iglesia—, seguidas de una cantidad diferente según las 
posibilidades económicas de cada testador, se repiten insistentemente en 
los archivos parroquiales. Para interpretar si las donaciones se destinan a 
las funciones propias de la Obra de una iglesia ya construida o si, por el 
contrario, “se están haciendo las obras” de una nueva iglesia, una capilla 
o una ampliación importante, es preciso contrastar la información que 
ofrece el documento con las características artísticas del monumento que 
estudiamos y lo que era propio de esa época en la zona, donde ya se 
había producido por entonces la introducción del Gótico.

Cuando esa reiteración de pequeñas cantidades destinadas a la igle-
sia coincide en los mismos años con otro tipo de donaciones, menos 
frecuentes pero mucho más generosas, entregadas explícitamente para 
algo concreto, como la construcción de capillas, nos encontramos ante la 
realización de obras importantes. Las familias adineradas aportaban grandes 
cantidades para tener capilla propia en el interior del templo. Incluso se 
observa una cierta rivalidad por la consecución de un lugar privilegiado 
para la misma en el espacio sagrado. Como la fila uno en la platea del 
teatro o el palco especialmente bien situado para disfrutar de la ópera. 
Pues la iglesia, como edificio, es la sala donde se reúne con el sacerdote 
y ante el altar la asamblea de los fieles. El compromiso de financiar una 
capilla en una iglesia de nueva construcción llevaba consigo la fundación 
de un beneficium, el “beneficio eclesiástico”, dotado con una asignación 
económica, destinado al sacerdote que se encargaría de la celebración 
de misas por la salvación del alma del fundador y de sus allegados di-
funtos, en el correspondiente altar. Los financiadores elegían su sepultura 
en el interior de las capillas y decidían a qué santos serían dedicadas, 
según su devoción. La fundación de un beneficio pretendía garantizar el 
buen uso futuro de la capilla pero no supone que la misma estuviera ya 
construida en el momento de esa fundación. Periódicamente, los obispos 
titulares de las diócesis, enviaban un visitador para comprobar el estado 
de las iglesias, de los altares, retablos, ornamentos y diferentes objetos de 
culto. Los resultados de su inspección quedaron reflejados en los Libros 
de Visita Pastoral, con opiniones en general demoledoras sobre el grado 
de cumplimiento de los beneficiados. 

Las capillas se completaban con retablos, gracias a la devoción y 
generosidad de los fundadores. Se adaptaban a las medidas de la mesa 
del altar, no al fondo, sino contra el muro oriental de las capillas, como 
orientada estaba la capilla central y el retablo mayor. Hasta la mitad del 
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siglo XIV solían ser apaisados.3 Poco a poco evolucionaron hacia una 
mayor verticalidad. Tenemos noticias de la época a propósito de retablos 
pintados sobre tabla, retablos de piedra, retablos mixtos de escultura en 
piedra y tablas pintadas y, con menor frecuencia, ciertas variantes en otros 
materiales nobles como la plata o los esmaltes, mucho más costosos.

2. La iglesia, un empeño ciudadano incentivado por la Corona

La mayor parte de las iglesias góticas abovedadas construidas en 
Cataluña en el siglo XIV siguieron un modelo común, utilizado así 
mismo en diferentes lugares la Corona de Aragón y el Midi francés, de 
raíces mediterráneas. Nave única, de tipo salón y por tanto sin crucero, 
rodeada de capillas entre los contrafuertes. Un amplio espacio diáfano, 
por lo que aparentan mayores proporciones de las que realmente tienen, 
donde la gente podía encontrarse con la gente. El proceso solía iniciarse 
por las capillas de la cabecera y continuaba con el mismo sistema hacia 
los pies, normalmente por ambos lados a un tiempo, puesto que las ca-
pillas y sus propias bóvedas constituían un apoyo sólido para las bóvedas 
de crucería del presbiterio primero y de la nave después. Sólo en casos 
excepcionales el número de naves llegó a tres y las capillas entre los 
contrafuertes se multiplicaron, facilitando la participación de un mayor 
número de donantes. La pugna por hacerse con la concesión para la 
financiación de una capilla era un hecho habitual. Como dos ejemplos 
paradigmáticos de esta singularidad, la catedral y Santa María del Mar, 
en la ciudad de Barcelona.

Los fondos podían arbitrarse de diversas formas, según Joan Segu-
ra, autor de una historia de la iglesia de Santa María, en la localidad 
tarraconense de Santa Coloma de Queralt,4 a partir de la gran cantidad 
de documentación conocida al respecto. Con una suscripción voluntaria 
por parte de los vecinos que, al parecer, se iba anotando en el Llibre de 
les Prefertes. Con los donativos de los fundadores de beneficios. Con im-
puestos decretados por la “Universidad”, en el sentido del término latino 
universitas, en cuanto a la totalidad del conjunto de la población, que 
afectaban a diferentes productos como la carne, el azafrán y otros artículos 

3. Agustí Duran y Sanpere, Els retaules de pedra, I. Els retaules del segle XIV, Barcelona, Alpha, 
1932, p. 65. 

4. Joan Segura Valls, Història de Santa Coloma de Queralt, Bas Estamper, Igualada, 1953, p. 261 
(refundición del la edición original de Joan Segura Valls, Historia de la villa de Santa Coloma de Queralt, 
Imprenta V. Magriñá, Barcelona, 1879).
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del comercio y las industrias, que no fueran de primera necesidad. O con 
los numerosos legados testamentarios y todo tipo de fórmulas. Algunas 
veces la Universidad se veía obligada a pedir préstamos para invertirlos 
en la obra, por falta de recursos. Los datos referentes a Santa Coloma 
permiten establecer paralelismos con lo ocurrido en otras ciudades de la 
zona, cuyas iglesias conocieron un proceso de renovación similar.

Al menos desde 1298 se recaudaban fondos para la nueva parroquial 
de Santa Coloma. Las primeras noticias concretas sobre la construcción 
datan de 1331. Un grupo formado por los tres obreros, el maestro prin-
cipal de la obra y tres jurados como representantes de los vecinos, además 
de otros prohombres y consejeros, recibían una elevada cantidad de un 
destacado miembro de la comunidad para construir, según sus órdenes, 
una capilla totalmente de piedra sillar, con bóveda de crucería, credencia 
para las candelas, armario para la indumentaria litúrgica, una gran mesa 
de altar de buena piedra, un osario sobre ménsulas encastadas en el muro 
e iluminación directa.5 Esta información y otras descripciones semejantes 
nos indican las características de esas construcciones, hasta qué punto 
se implicaban los ciudadanos en su nueva parroquia, la distribución de 
responsabilidades, los compromisos y las exigencias.

3. Montblanc. De la carta puebla fundacional a la Santa María 
gótica

Después de la catedral y los dos monasterios cistercienses de Poblet 
y Santes Creus, la iglesia medieval más monumental de la provincia de 
Tarragona es Santa María de Montblanc. En 1155, un grupo de familias 
encabezado por Pere Berenguer de Vilafranca se establecía en la confluencia 
de los ríos Francolí y Anguera, en un enclave conocido por esta razón 
como Duesaigües, secundado en su intento repoblador por el conde de 
Barcelona Ramón Berenguer IV. El lugar tomó el nombre de Vilasalva.6 
En 1163 los habitantes de Vilasalva se trasladaban al cercano cerro de 
Santa Bárbara por orden del rey de Aragón Alfonso II el Casto, con 
finalidades estratégicas, por ser un lugar más seguro: 

5. Joan Segura Valls, Historia…, p. 261-262: una capela bona e bela de volta de croer ebe complida 
de pedra picada de dins edefora […], ab finestra de candeles e armari de pedra avestiments a tenir, e ab capitels 
de pedra fermats en la paret, en que sigui una tombeta ab son cobertor als ossos del cos dins de la capela […], 
lo pedró ho peu del altar ab la pedra del altar bona e bela, larga e ampla […], e finestre o finestres en la paret 
per claror arebre dins.

6. Según Antonio Palau i Dolcet (Antoni Palau i Dolcet, Guía de Montblanc (Conca de Barbarà 
I), Impremta Romana, Barcelona, 1931, p. 18), se dio el nombre de Vilasalva en sentido de blancura.
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Ego Ildefonsus, Rex Aragonensis et Comes Barchinonensis, consilio meo-
rum hominum muto ipsam villam meam que nunc appellatur Villasalva 
sicut pater meus mandaverat et stabilierat. Unde volo et mando tibi Petro 
Berengarii de Villafrancha ut tu mutes predictam villam et edifices et 
apopules eam in ipsum montem qui est super hanc villam quam mutari 
mando, qui mons nunc noviter appellatur Muntblanch.

Este nuevo emplazamiento se llamó definitivamente Montblanc.7 
Desde entonces, la ciudad de Montblanc fue villa real y dependió siempre 
de la Corona, favorecida a lo largo de su historia por numerosas ayudas 
y privilegios de los monarcas, deseosos de mantener una plaza próspera 
y fuerte en la ruta Tarragona-Lérida. Solo unos años más tarde, en 1170, 
tenemos noticia de una primera parroquia dedicada a Santa María a partir 
de un cartulario de Poblet. El 16 de septiembre de ese año Arnau de 
Montalt vendió a Donat y a su mujer una casa que afrontaba “con el 
cementerio y con la iglesia de Santa María”, habet affrontationes ex una 
parte in domum P. Francebre, ex alia vere parte, in cimitterio et in ecclesiam 
Sancte Marie.8 Muy escasa ha sido la información sobre este templo ro-
mánico hasta que, en 2008, una intervención arqueológica sacó a la luz 
sus restos. Bajo el ábside de la iglesia gótica apareció buena parte del 
muro meridional y de la cabecera semicircular que remataba la nave, de 
aproximadamente 30 m de longitud por 15 de anchura, que pudo ser 
construida entre el último tercio del siglo XII y principios del XIII.9 
Todo parece indicar que tendría bóveda de cañón apuntado y que los 
restos conservados constituyeron un elemento nivelador que facilitó la 
construcción de la iglesia nueva.

La nueva arciprestal de Santa María (figura 1) fue promovida en un 
momento de gran esplendor de la villa, según un proyecto muy ambicioso. 
Tánto, que nunca llegó a terminarse. Es de planta salón (figura 2) y, por 
lo tanto, sin crucero, con una cabecera poligonal de siete paños, cubierta 
por una gran bóveda de crucería gallonada. Está perfectamente orientada. 

7. Josep Maria Font Rius, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid-Barcelona, 1969, vol. 1, p. 172-173, doc. 119. 

8. Joan Pons i Marqués, Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de Tarragona, Institut d’Estudis 
Catalans, Barcelona, 1938, p. 216 (doc. n. 353). 

9. Jaume Felip i Sánchez, “Troballa de les restes de l’antiga església de Santa Maria de 
Montblanc”, Aplec de Treballs, 26 (Montblanc, 2008), p. 115-124; Miriam Garcia Fornós, Memòria de 
l’excavació arqueológica a l’església de Santa Maria de Montblanc (Conca de Barberà) 11-16 de febrero de 2008, 
Tarragona, 2011 (inédito); Laura Bricio Segura, “Montblanc. Iglesia de Santa María”, Enciclopedia del 
Románico en Cataluña. 4 Tarragona, José María Pérez González (ed.), Fundación Santa María la Real 
Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2015, p. 283-284.



La iglesia, núcleo de la sociedad urbana medieval 195

La única nave alcanza 38 m de longitud por 16,5 de anchura y 26 de 
altura. Sólo el tramo próximo al ábside se adapta a las dimensiones que 
marcan los contrafuertes y las correspondientes capillas. El que coincide 
con la portada dobla esta dimensión y el último, demasiado estrecho, 
indica una solución final precipitada cuando la falta de recursos obligó 
a renunciar a la construcción de más tramos a los pies, después de las 
numerosas interrupciones que se iniciaron con la peste de 1348. En todos 
ellos, sendas bóvedas de crucería gótica. Se ven por el exterior los muros 
que cierran las capillas alojadas entre los contrafuertes, que sobresalen li-
geramente como sencillas pilastras. Por encima de las capillas, cuya altura 
alcanza la mitad de la altura de la nave, continúan los contrafuertes hasta 
casi llegar al nivel de las claves de las bóvedas principales. Medios arcos 
abiertos en los contrafuertes de la cabecera, como sencillos arbotantes 
(figura 3), permiten el tránsito exterior por la parte alta de las corres-
pondientes capillas, y se convierten en simples huecos por encima de las 
restantes. No faltan los pináculos góticos (figura 4) con su decoración de 
crochet y numerosas gárgolas, algunas de gran calidad artística de las que 
posteriormente hablaremos. Es conocida la escasa importancia concedida 
al arbotante en el llamado gótico catalán, con sus características capillas 
envolventes (figura 5), y Santa María de Montblanc no es una excepción. 
La puerta principal se abre al Sur, en una fachada reconstruida, según 
parece, entre 1668 y 1685.10

De la cantidad de obreros contratados hablan las numerosas marcas 
de cantero.11 No conocemos la fecha de colocación de la primera piedra. 
Tampoco los primeros maestros de la obra. Sí abundan las referencias a 
generosas donaciones por parte de las poderosas familias locales.12 Parece 
demasiado prematuro que correspondiera a la nueva iglesia un beneficio 
fundado en 1282 bajo la advocación de Santa María, que debería estar 
destinado al altar mayor. Es más probable que la noticia se refiera al altar 
de la iglesia románica, aunque el beneficio pudiera mantenerse después 
en la nueva.

10. Aunque más adelante comentaremos sobre la existenia de una fachada gótica, hay opiniones 
encontradas a propósito de la fachada. Joan Fuguet i Sans, “Santa Maria de Montblanc”, L’Art Gòtic a 
Catalunya. Arquitectura, II. Dels palaus a les masies, Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
2003, p. 122-124.

11. Emma Liaño Martínez, “Signos lapidarios en las construcciones góticas de la diócesis de 
Tarragona”, Actes du Colloque International de Glyptographie de Saragosse, Centre International de Recherches 
Glyptographiques, Zaragoza, 1982, p. 352-353.

12. Jaume Felip i Sànchez, “L’església gòtica de Santa Maria de Montblanc”, Aplec de treballs, 
8 (Montblanc, 1987), p. 75-101. En este estudio se recogen interesantes datos sobre los beneficios que 
estuvieron relacionados con las capillas y sobre sus fundadores.
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Más relevante para conocer el comienzo y la evolución de la obra 
podría ser el que fundaron en 1313 Pere Colom y Margarida, dedicado 
a santa Catalina (figura 6). La capilla de santa Catalina se encuentra en 
el lado norte, en el segundo espacio a partir de la sacristía que ocupa 
el punto axial de la cabecera. Si la lista de beneficios13 no falla, se tra-
taría del primer indicio conocido de adjudicación, relacionable con el 
proyecto de construcción de una capilla para la iglesia gótica de Santa 
María de Montblanc.

El siguiente beneficio correspondería a la capilla colateral hacia los 
pies, fundado en 1323 por Tarroja, Simò de Forès y Francesca, para la 
capilla de la Ascensión de Nuestro Señor, dedicado a los santos Simón 
y Judas (Tadeo), presentes ambos en el episodio bíblico de la Ascensión. 
La línea del muro occidental de esta capilla marca, por el lado del evan-
gelio, el límite del espacio absidal. A partir de ese punto, comienzan los 
tramos de la nave.

Hasta 1334 no tenemos noticias de adjudicaciones que puedan afectar 
a capillas situadas en la parte meridional de la iglesia. Son los beneficios 
de los santos Felipe y Santiago el Menor, fundado en mayo por Arnau 
Alenyà, y el de las santas Águeda y Eulalia, fundado en octubre por 
Ramón Ambler o Amblard. Esta última capilla se construyó al Sudeste 
y cerró, por ese lado, el perímetro de la cabecera.

Quedaba aún por decidir en 1339 quién se haría cargo de la fi-
nanciación de la capilla simétrica, en el lado norte, junto a donde se 
encuentra la sacristía. Así se induce del contenido de un documento 
fechado ese mismo año. Se trata del testamento de Jaume Marçal,14 un 
rico comerciante de paños de la ciudad de Montblanc, otorgado en 
Lérida el 25 de agosto. En el texto de este interesante escrito destacan 
dos asuntos. Por una parte el testador dejaba una importante cantidad 
para construir, en una de sus propiedades, un hospital, entendido como 
una nave “de cuatro o cinco arcadas”, con funciones de iglesia, y entre 
los arcos un total de doce lechos, seis para hombres y seis para mujeres 
a cada lado, dispuestos de modo que los enfermos pudieran ver el altar. 
Todo ello perfectamente calculado y dotado. En ese mismo lugar elegía 
Marçal su propia sepultura. El texto, en concreto, ofrece una pormenorizada 
descripción de cómo se proyectaba un hospital en el segundo cuarto del 

13. Jaume Felip i Sànchez, “L’església gòtica…”, p. 100-101. 
14. Emma Liaño Martínez, “El testamento de Jaume Marçal de Montblanc”, Universitas 

Tarraconensis, 1 (Tarragona, 1976), p. 83-90. Original en el AHN, Sección Clero, Carpeta 2.482, nº 7 (3).
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siglo XIV.15 Por otra parte, y ya en relación con la cabecera del nuevo 
templo, el testador mandaba construir una capilla, volo et mando quod 
una capela construatur in ecclesia beate Marie, con todo lo necesario para 
su mantenimiento y la celebración de la misa diaria, bajo la advocación 
de la virgen María y su Anunciación, ipsius capelle sit virginis Marie et 
anuntiatione ipsius. Pero añade que, si se confirmara la concesión de esa 
misma dedicación a algún otro solicitante, sus albaceas podrían cambiarla, 
manumisores mei possint invocationem predictam mutare.16 Esta cláusula parece 
indicar que, en esa fecha, había al menos dos patrocinadores dispuestos 
a financiar la obra de esta capilla, uno de ellos el propio Marçal, y que, 
por lo tanto, aún debía comenzarse.

La iconografía y la heráldica resultan de gran ayuda. Efectivamente, 
la capilla que comentamos fue dedicada a la Anunciación. En el relieve 
de la clave discoidal de la bóveda de crucería, que ha sido atribuido a 
Guillem Seguer,17 el ángel se dirige a la Virgen, mientras sostiene con la 
izquierda la filacteria donde figuraban las palabras de la salutación. Todavía 
mantiene las alas desplegadas. Frente a él, la Virgen sostiene el libro de 
las profecías y realiza el gesto propio de la aceptación. Entre ambos, el 
jarrón con los tres lirios alude a la triple virginidad de María, ante partum, 
in partum et post partum, antes, durante y después del parto. Las figuras, 
en especial la de la Virgen, se incurvan en el interior del cuadrilóbulo 
inscrito en la clave. Esa acusada incurvación para representar a la Virgen 
Anunciada permite relacionar este relieve, en su momento policromado, 
con la difusión por Cataluña de la tendencia italiana derivada de la 
llamada escuela de Siena, uno de cuyos ejemplos más logrados estaría 
en la famosa Anunciación de los Uffici, pintada por Simone Martini y 
Lippo Memmi para la catedral de Siena en 1333. En la capilla aparece 

15. Emma Liaño Martínez, “El testamento…”, Apéndice, p. 87-88. 
16. Emma Liaño Martínez, “El testamento…”, Apéndice, p. 89. Item volo et mando quod una 

capela construatur in ecclesia beate Marie ubi celebret missa qualibet die unus presbiter. Item volo et mando quod 
manumisores mei emant ducentos solidos barchinone censualis sine laudimio et faticha atribuendos dicte capelle. Item, 
volo et mando quod dicta capella ornentur bene et egregie per manumisores meos in vocato autem ipsius capelle sit 
virginis Marie et anuntiatione ipsius verum si aliquis alius eandem invocacionem receperit in dicta ecclesia tunch 
manumisores mei possint invocationem predictam mutare et ordinare pro ut misum fuerit faciendum. 

17. El relieve de la clave ha sido atribuido a Guillem Seguer. Francesca Español, Guillem Seguer 
de Montblanc. Un artista trescentista: escultor, pintor i arquitecte, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, 
Montblanc, 1994.
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el escudo de la familia March18 además de otro no identificado. El de 
Marçal, no se encuentra.19

Para identificar el escudo de Jaume Marçal basta con visitar el edificio 
mencionado en el testamento, donde el prohombre de Montblanc deseaba 
fundar un hospital.20 La iglesia de San Marçal, convertida actualmente en 
museo. En la clave del arco de la puerta principal (figura 7), al pie del 
escudo, se lee la siguiente inscripción:

ANNO:DOMINI:M:CCC:XXX
NONO:VI:KLS:SEPTEMBER:

OBIIT:VENERABILE:IACOBUS:
MARCIALIS:PATRONUS

ET:FUNDATOR:HU
IUS:ECLESIE

Siglos de permanencia a la intemperie han acabado con la posibili-
dad de hallar policromía en esta obra. Pero no falta algún detalle curioso, 
como la representación del clavo y el cordel de los que cuelga el escudo. 
Es la misma peculiaridad que se utilizó en la capilla contigua a la de la 
Anunciación, la de santa Catalina, en el blasón (figura 8) de la familia 
Colom21 y en el otro que figura en el muro de enfrente, con un ala en 
el campo (figura 9). Aunque no puede afirmarse con certeza, sí existe la 
posibilidad de que el escudo del ala que se ve en esta capilla pertenezca 
a Marçal, porque los albaceas tenían la potestad de aplicar el legado del 
testador a otra capilla, en el caso de que la advocación propuesta ya se 
hubiera adjudicado. Es una hipótesis difícil de confirmar. No se apre-
cian restos de los colores originales, tan importantes en la heráldica, que 
aseguren una atribución. Aun con todo, la sugerencia resulta razonable 
y permite poner en duda de nuevo que la fundación de un beneficio, 
como el de santa Catalina por parte de Pere Colom en 1313, suponga 

18. De gules, un marco de oro. Martí de Riquer, Heràldica Catalana, des de l’any 1150 al 1550, 
Edicions dels Quaderns Crema, Barcelona, 1983, p. 546.

19. “Marsal, De oro, con un ala de gules. Bordura dentada del mismo color”. Alberto García 
Carraffa, Arturo García Carraffa, Armando de Fluviá y Escorsa, El Solar catalán, valenciano y balear, 
San Sebastián, 1968, vol. 3, p. 28, escudo 52.

20. Emma Liaño Martínez, “De nuevo sobre el testamento de Jaume Marçal de Montblanc”, 
Boletín Arqueológico, 6-7 (Tarragona, 1984-1985), p. 197-212.

21. “Colom”, De gules, con una paloma de plata. Alberto García Carraffa, Arturo García 
Carraffa, Armando de Fluviá y Escorsa, El solar…, vol. 2, p. 37-39, escudo 286.
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que la correspondiente capilla estuviera, en ese momento, completamente 
terminada, ya que se habría añadido en 1339 un nuevo patrón. Un patrón 
importante, cuyo escudo se repite también en la bóveda. El relieve de la 
clave fue realizado, a diferencia de los de la mayor parte de las capillas, por 
un excelente escultor, más en la línea del Gótico francés y, a juzgar por 
su estilo, podría rondar la mitad del siglo XIV. Inscrita en un polilóbulo 
aparece la representación de la santa titular. Catalina de Alejandría gozó 
de gran popularidad en la Edad Media.22 Muestra en la mano izquierda 
el principal instrumento de su martirio, la rueda de afiladas púas, cuyos 
radios interiores dibujan el signo de la cruz, aludiendo quizás a su título 
de “novia mística de Cristo”. No faltan la palma propia de las mártires 
y la corona del premio.

Las semejanzas que ofrece la heráldica de los apellidos Marçal y 
Alenyà ha suscitado diferentes hipótesis a propósito de la financiación 
de la capilla y del retablo de los santos Bernardo y Bernabé, la primera 
en el lado de la epístola, al Sur, junto a la portada principal de la igle-
sia. En unos casos las opiniones se inclinan a favor del patrocinio de la 
capilla y del retablo con el legado testamentario de Jaume Marçal23 y 
en otros con la iniciativa de la familia Alenyà.24 Pero el hecho de que 
Bernat de Alenyà propusiera en su testamento de 1338 el beneficio de 
san Bernardo y su esposa Leonor el de san Bernabé en 1359, unido a 
la coincidencia de esta doble advocación de la capilla con la iconografía 
de la bóveda y con los santos titulares del retablo, no deja margen de 
duda a propósito de que los Alenyà, cuyo escudo (figura 10) se repite 

22. Louis Réau, “Catalina de Alejandría”, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos. De 
la A a la F, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, tom 2, vol. 3, p. 273-283. El autor alude, en su 
explicación, a la gran popularidad de santa Catalina, “hasta el punto de sustituir a las patronas de los 
nombres de pila”. Y cita, como ejemplo, el hecho de que en la portada de la iglesia de la Cartuja de 
Champmol, en Dijon, “es ella y no santa Margarita quien presenta a la duquesa Margarita de Borgoña 
ante la Virgen”. Tal vez sea una casualidad pero vale la pena recordar que los fundadores de la capilla 
de Montblanc fueron Pere y Margarida. Casi un siglo separan una obra y la otra, lo cual indicaría que 
esa sustitución de patrocinio sería común, y habría tenido una notable difusión por Europa a lo largo 
de la Edad Media.

23. José Sánchez Real, “Jaime Marçal y Santa María de Montblanc”, Boletín Arqueológico, 5, 
(Tarragona, 1981), p. 7-12; Jaume Felip i Sanchez, “L’església…”, p. 82; Joan Fuguet i Sans, “Santa 
Maria…”, p. 122-124.

24. Emma Liaño Martínez, “Guillem Timor, un artista de Montblanc en el siglo XIV”, 
Homenatge a M. Antònia Ferrer i Bosch, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 1991, p. 273-293, en lo 
referente al retablo, sin pronunciarse sobre la capilla; Emma Liaño Martínez, “Pere Johan y la escultura 
gótica en Santa María de Montblanc”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 98 (Zaragoza, 2006), 
p. 239-256, desvinculando el retablo del legado de Marçal. En revisión, la heráldica de la capilla: Emma 
Liaño Martínez, “Guillem Timor i l’escultura trescentista a Montblanc”, L’Art Gòtic a Catalunya. Escultura 
1. La configuració de l’estil, Antoni Pladevall (ed.): Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p. 132-138, 
desvinculando el retablo del legado de Marçal. En revisión, la heráldica de la capilla.
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insistentemente en los muros y bóveda de la capilla, además del retablo, 
fueran los promotores de estas dos obras.

4. El retablo de los santos Bernardo y Bernabé, y Guillem de 
Timor. Una hipótesis de atribución 

De los numerosos retablos góticos que existirían en la iglesia de Santa 
María de Montblanc solo permanece in situ el de los santos Bernardo 
y Bernabé. La documentación conocida señala algunos artistas residentes 
en la localidad en las décadas centrales de la centuria. Uno es Guillem 
Seguer, que consta como escultor, pintor y maestro de obras. Otro es 
Guillem de Timor. Ya Durán i Sanpere llamaba la atención sobre estos 
dos artistas, en 1932, por si en un futuro podía descubrirse algún tipo de 
relación, directa o indirecta, entre ellos y el retablo de san Bernardo y 
san Bernabé.25 A pesar del tiempo transcurrido desde esta observación de 
Durán, la autoría del retablo de Montblanc no ha podido ser fundamentada 
documentalmente. Por lo que hasta ahora sabemos de las obras ciertas o 
atribuidas a Guillem Seguer, habría que descartar su participación en este 
retablo, pues no encontramos en él esa típica incurvación que caracteriza 
su estilo. Sin embargo, la presencia incuestionable de Guillem de Timor 
en la villa y las semejanzas estilísticas entre los relieves del retablo, espe-
cialmente el san Bernabé del compartimento central, y la imagen de san 
Andrés de La Selva del Camp, obra suya documentada, permiten plantear 
la posibilidad de esta atribución, con sus correspondientes argumentos. 

Debemos a Mn. Pié la publicación del contrato suscrito entre Guillem 
de Timor, pintor de Montblanc, y el rector de la iglesia de San Andrés 
de la localidad tarraconense de La Selva del Camp, Ramón Punyera, para 
la ejecución de la estatua (figura 11) del santo titular.26 Lleva fecha del 
8 de enero de 1345. En él se estipulan detalladamente todas las con-
diciones. Debía ser de mármol blanco, de tamaño natural, ocho palmos 
y medio de altura, con un libro en la mano, cuidadosamente descrito. 
La túnica azul y blanca, simulando seda, orlada de perlas en el escote y 
las mangas, con el forro color carmín. Los pliegues del manto per ple-
chs vertaders, “que parecieran de verdad”, que el propio manto estuviera 
decorado con flores oro y azul, azul su revés, y sembrado de algunas 
señales, también de oro y azul, refiriéndose probablemente a escudos. 

25. Agustí Duran i Sanpere, Els retaules de pedra..., p. 55. 
26. Juan Pié, Revista de la Agrupación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 1/2 (Barcelona, 1897) p. 157- 

158.
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La cruz, atributo de san Andrés, dorada. Rubios los cabellos y castaña 
la barba. También se comprometía el artista a hacer un pie de piedra, 
tan alto como el altar,27 para colocar sobre él la imagen. Cobraría por 
este encargo 8 libras, en dos plazos. Supervisaba la obra Ramón Albert, 
maestro de la Seo de Tarragona, junto con otra persona designada por el 
mencionado rector de la iglesia. Este encargo no era sino la primera parte 
de un retablo mucho mayor. Pié escribe que en el mismo siglo XIV se 
hicieron los retablos de san Andrés y de la Virgen de agosto pero que 
el de san Andrés no se sabe en qué año se hizo ni cuál fue su autor.28 
No obstante había encontrado en el Archivo Parroquial la información 
de que, en 1342, el apotecario de La Selva Francisco Arch, arrepentido 
“por haber injuriado a diversas personas en 134 sueldos barceloneses”, 
quería entregar esa cantidad al rector con intención de que se hiciera 
un retablo “bueno y bello”, para el servicio de san Andrés.29 Parece ser 
que el apotecario habría podido llevar a cabo algún tipo de estafa oculta. 
Arrepentido, se lo comunicaría al párroco bajo secreto de confesión y, por 
no desprestigiarse ante los vecinos si hacía pública su falta devolviendo 
el dinero a los afectados, terminaría financiando el resto del retablo y 
consiguiendo de ese modo la absolución.

Efectivamente, poco más de un año después de ese primer con-
trato, el 22 de febrero de 1346, el mismo Guillem de Timor firmó un 
contrato nuevo30 para continuar la obra. El párroco y los jurados de la 
población debieron quedar muy satisfechos cuando el artista les entregó 
la imagen, y decidieron completar el conjunto.31 Tenía de tiempo cuatro 
meses, hasta la fiesta de san Juan Bautista, el 24 de junio, ad festum beati 
Iohhannis babtiste mensis iunii primi venturi. Corrían a su cargo la madera, 
los colores, la plata y todo lo necesario para realizar en la parte inferior 
las imágenes propias de la historia de san Andrés y, más allá, los remates, 
cada uno de dos palmos.32 El artista había presentado una muestra o traza, 

27. Se entiende que se refiere al altar propiamente dicho, la mesa. En ningún caso al retablo, 
que todavía estaba por comenzar.

28. Juan Pié, Annals inèdits de la vila de La Selva del Camp de Tarragona, Instituto de Estudios 
Tarraconenses Ramón Berenguer IV, Tarragona, 1984, p. 487. 

29. Juan Pié, Annals inèdits…, p. 486-487.
30. Emma Liaño Martínez, “Guillem Timor, un artista…”, p. 292-293.
31. AHAT, Archivo Notarial de La Selva del Camp, Libri Notularum, 1346-1347, nº 36, fol. 104 v.
32. Las frases latitudinis infra quas imagines et istorie beati Andree […] et ultra pro filioliis duos palmos 

pro cuislibet unum, han sido aquí interpretadas como la contraposición entre la parte inferior del cuerpo 
de un retablo gótico, donde se representaban las escenas con la “historia” del santo titular, y los pequeños 
remates, apéndices en forma de gabletes o similares, que solían aludir a la Crucifixión, la Anunciación o 
a algún otro tema con mayor transcendencia simbólica que el exemplum derivado de la vida de un santo. 
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de acuerdo con lo que la obra requería, dibujada en un folio, secundum 
quod opus requiret et vobis dedi in quodam folio papirei monstratam. Había 
tomado como referente para calcular la altura del retablo un carrillón 
con campanillas que había en el presbiterio. La sacristía quedaría oculta 
detrás del retablo, sacristam clausam cum dicto retaule, en el sitio en que ya 
estaba entonces. El precio era, en esta ocasión, de 17 libras de Barcelona, 
cobradas por el mismo procedimiento.

De este retablo sólo se ha conservado parte de la estatua original de 
san Andrés, mutilada y rehecha,33 que había sido integrada en un nuevo 
retablo barroco y finalmente derribada contra el suelo durante la guerra 
civil. Todavía puede leerse buena parte de la inscripción en la peana:34

RAYMUNDUS:PUNYERA:MEFECIT:FERI:ANNO:DOMINI:M:CCC 
[ilegible]

Pié la transcribió así: Raymundus Punyera: me fecit: factus anno Domini 
Millessimo trescentessimo quadragessimo quinto.

Nada sabemos de las tablas pintadas con las historias del santo, lo 
que nos permitiría conocer con exactitud la faceta pictórica de Guillem 
de Timor. Pero sí existe una imagen que puede relacionarse con el san 
Andrés hasta el punto de haber sido atribuida al mismo autor.35 Se trata 
de una escultura (figura 12) de alabastro, con escasos restos de policromía 
y oro, que se expone en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). 
Se halla catalogada como un “Evangelista” y podría pertenecer a una de 
las capillas góticas de la nave lateral sur de la iglesia del monasterio de 
Poblet, la primera del lado de la epístola después del crucero, conside-
rada de los condes de Urgel y conocida como “de los Evangelistas”.36 
Se ignora cómo y cuándo llegó a formar parte del entonces Museo de 
Antigüedades de Barcelona.37 Con motivo de la restauración efectua-
da para ser incluida la estatua en la exposición de 1988, se descubrió 
que había sido arrancada de su pedestal y recompuesta posteriormente 

33. Juan Pié, Annals inèdits…, p. 487. El propio mossén Pié indica que, en 1890, él y su 
hermano habían encargado al escultor de Tarragona Joseph Verderol la mano derecha que le faltaba. 
Se supone que el encargo incluía los dos peces que aparecen en la fotografía antigua. La cruz de san 
Andrés, en aspa, ya no existía.

34. Para el calco de la inscripción, tal como quedó incompleta, Emma Liaño Martínez, “Guillem 
Timor, un artista…”, p. 284.

35. Emma Liaño Martínez, “Santo Apóstol”, L’època de les catedrals: Romànic, Gòtic: a la descoberta 
de l’art medieval, Ajuntament de Girona, Gerona, 1988, p. 167, nº 122. Emma Liaño Martínez, “Guillem 
Timor, un artista…”, p. 287-290.

36. Emma Liaño Martínez, “Guillem Timor i l’escultura…, p. 132-133.
37. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Inventario, núm. 1503.
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con escayola. En el pequeño pedestal campean las armas de la casa de 
Urgel.38 Las semejanzas de esta imagen con el san Andrés de La Selva 
son sorprendentes. A pesar de todo, se observa en el “evangelista” del 
museo barcelonés un tratamiento más natural del cabello y una cierta 
suavidad en las facciones del rostro, excesivamente duras en el san Andrés. 
El pequeño mechón sobre la frente, la disposición un tanto elevada de 
las orejas, el virtuosismo en las líneas, los exquisitos detalles del libro y 
el manto recogido a la izquierda en una magnífica cascada de pliegues 
cónicos, imprimen carácter a estas dos imágenes absolutamente hieráticas 
y distantes. Pero entre ambas se observa una evolución, que permite 
considerar algo más moderna la vinculada con los condes. No sabemos 
en qué momento se adjudicaron los condes de Urgel la concesión de 
la capilla. Al parecer, las siete capillas fueron mandadas construir por el 
abad Copons entre 1330 y 1333, y se supone que estarían acabadas en 
1336, pues en un documento se menciona una manda para poner lám-
paras “ante los siete altares situados en hilera en la parte derecha de la 
iglesia, hacia el cementerio”, ante illam septem altaria que sunt sita et seriatim 
posita in dextera parte ecclesiae, versus cimiterium.39 No obstante, esta noticia 
resulta un tanto confusa, porque no se habla de capillas sino de altares. 
Es cierto que, en la época del abad Copons, la comunidad de monjes 
era muy numerosa y los altares disponibles para la obligatoria celebración 
de misas resultarían insuficientes. Con frecuencia se recurría en esos casos 
a la colocación de altares junto a los muros de los templos, aunque no 
hubiera una capilla específica e, incluso, a la multiplicación de altares en 
una misma capilla. Y en todos ellos alumbraba la correspondiente lámpara. 
La nave de la epístola o nave meridional de la iglesia, plenamente gótica, 
mencionada en el documento como “la de la parte derecha”, debió ser 
reconstruida por el abad Copons. A él se deben también algunas de las 
capillas. Probablemente no todas porque no siempre figura su escudo. Co-
nociendo el interés del abad por la identificación, mediante su heráldica, 
de las obras que patrocinaba, podemos permitirnos ciertas dudas sobre si 
el conjunto de las siete capillas estaba terminado antes del fallecimiento 
de Copons en 1348, y sus altares en uso. Además de los Urgel, en esos 
espacios tuvieron monumentos funerarios propios los Anglesola, los Mur 
y también los Copons.

38. Martí de Riquer, Heràldica Catalana…, p. 196, define el escudo de los condes de Urgel 
como uno de los más antiguos de Cataluña, ajedrezado de oro y sable.

39. Agustí Altisent, Història de Poblet, Abadía de Poblet, Poblet, 1974, p. 206.
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Si en el retablo de 1345 Guillem de Timor constaba como “pintor” 
de Montblanc, pictorem montisalbi, en el de 1346 se le denomina “maestro 
pintor o escultor”, magistri pictor seu scultor, “residente en Montblanc”, 
habitator Montisalbi. Ambos detalles son interesantes. Resulta evidente, en 
el primer caso, que se le conoce más como pintor que como escultor. 
Se supone que realizaba pinturas sobre tabla y, tal vez, colaboraba en ta-
reas de pintura para otros escultores y en esculturas propias. Pero al año 
siguiente ya había demostrado su destreza en ambas especialidades, pues 
con la estatua del san Andrés y su exquisita policromía se había ganado 
la confianza de los clientes, que reconocían su maestría como pintor y 
como escultor. Aunque probablemente no había nacido en Montblanc 
vivía en esta ciudad por su proximidad a Poblet y por esa más que 
probable vinculación del artista con los talleres formados en torno a los 
Sepulcros Reales populetanos e incluso a otras obras promovidas por la 
nobleza en el monasterio, como la mencionada de los Urgel. En Poblet, 
y en contacto con la obra de los maestros principales que allí trabajaban, 
perfeccionaría su estilo el de Timor, practicando sus muchas habilidades 
artísticas entre las que no se encontraban la capacidad para representar 
abultados bucles en el cabello, la emoción o el movimiento, tan caracte-
rísticos en la obra del maestro francés Aloy de Montbray, que realizaba 
para Poblet los sepulcros de Pedro el Ceremonioso y sus tres primeras 
esposas. Practicó con notable éxito un estilo propio, para el que estaba 
muy bien capacitado, destacando por la elegancia de los detalles y el re-
cogido de los mantos. Consiguió, a su vez, lo que podría ser un cierto 
círculo de seguidores o colaboradores. Entre ellos, el hasta ahora anónimo 
autor del san Jaime de Vallespinosa40 y el también anónimo escultor de 
otro san Jaime, procedente de Ferran, hoy en el museo de Solsona.41

Si después de esto regresamos al retablo de los santos Bernardo y 
Bernabé (figura 13) de la capilla de Santa María de Montblanc, patrocinada 
por Bernat de Alenyà y su esposa Leonor, encontraremos razones para 
plantearnos al menos la posibilidad, no confirmada documentalmente, de 

40. Maria Rosa Terés Tomàs, “Sant Jaume, imatge titular de la parroquia de Vallespinosa”, 
Vallespinosa i el seu patrimoni monumental i artístic conservat (segles XII-XVIII), Francesc Anglès, Joan Fuguet, 
(eds.), Diputación de Tarragona, Tarragona, 2002, p. 103-112.

41. “Crònica de la Secció Arqueológica. Museu de Solsona”, Anuari MCMXI-MCMXII, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 1913, p. 709; Joan Serra i Vilaró, El ‘Musaeum Archaeologicum Diocesanum’ 
de Solsona, Musaeum Archaeologicum Diocesanum, Solsona, 1920, p. 5; Josep Bracons i Clapés, “Sant 
Jaume”, Millenum. Història i Art de l’Església Catalana, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989, p. 280; 
Josep M. Llobet Portella, “Sant Jaume”, Patrimoni dispers. L’esplendor medieval a la Segarra, Museu Comarcal 
de Cervera, Cervera, 2007, p. 112-113; Emma Liaño Martínez, “Sant Jaume”, Catàleg, Museu Diocesà 
i Comarcal de Solsona, Solsona, fig. 123, en prensa.
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que el autor fuera Guillem de Timor.42 Se trata de una obra de piedra 
labrada, con relieves y policromía. De forma apaisada, como es habitual 
en otros retablos de mediados del siglo XIV, se estructura en cuatro calles 
de dos pisos, simétricamente dispuestas a ambos lados del compartimen-
to central, donde aparecen las figuras de los dos santos titulares. En los 
montantes laterales, ángeles bajo tracerías góticas iluminan con sus cirios 
y muestran los libros sagrados, alternando con los escudos de la familia 
Alenyà (figura 14). Todo ello soportado por sendos atlantes. Una cenefa 
vegetal, idéntica a la de la peana de la estatua del MNAC, decora el 
marco superior, que casi no puede llamarse aún guardapolvo. Doce cua-
drilóbulos recorren la predela e inscritos en ellos, como en medallones, 
personajes de medio cuerpo entre los que se encuentran santas y santos, 
en su mayoría mártires, difíciles de identificar. Cabe la posibilidad de que 
sea el propio Cristo quien ocupa, junto a la Virgen (figura 15), uno de 
los cuadrilóbulos centrales, por más que sorprenda la ausencia del nimbo 
crucífero, puesto que ninguna de las figuras de la predela lleva aureola, 
mientras al lado derecho de María se encuentra el arcángel Gabriel, en 
el acto de la Anunciación. En las enjutas entre la Virgen y el arcángel 
aparecen dos pequeños animales. Un cordero y un jabalí (figura 16), en 
posible alusión a Cristo como Agnus Dei, el Cordero de Dios inmolado 
para redimir a la humanidad, y el jabalí, atributo de la lujuria personifi-
cada, a la que la castidad, identificada en este caso con la Virgen María, 
aplasta con su presencia.43 Bajo la predela, un sotabanco o marco inferior 
formado por cuatro piezas de piedra, donde hubo una inscripción. Aunque 
el retablo se conserva en bastante buen estado, hay que tener en cuenta 
que el paso de los siglos ha provocado algunas mutilaciones, que durante 
la Guerra dels Segadors los soldados se atrincheraron dentro de la iglesia 

42. El retablo ha sido atribuido a Reinard de Fonoll, el arquitecto inglés que trabajó al menos 
en Santes Creus, Santa María de Montblanc y la catedral de Tarragona, por una errónea interpretación 
de la actividad de este prestigioso artista, que supo rodearse de magníficos escultores en las obras 
donde intervino, pero no hay ningún indicio de que ejerciera él mismo como escultor. Todavía consta 
de este modo en la información turística local. Pere Batlle Huguet, por su parte, en “Cicles bíblics 
dels capitells del claustre de Santes Creus i de l’església de Santa Maria de Montblanc”, Santes Creus: 
Boletín del Archivo Bibliográfico de Santes Creus, IV/31 (Barcelona, 1970), p. 9-12, atribuye acertadamente 
esos relieves a un escultor que colaboraba con Reinard de Fonoll; No obstante, Jaume Felip i Sànchez, 
“L’església…”, p. 95, nota 50, piensa que son obras del propio maestro Reinard; esta opinión se reafirma 
en Jaume Felip i Sànchez, José Sánchez Real, “El autor del retablo de piedra de Montblanc”, Diari 
de Tarragona, Tarragona, 30 de septiembre de 1990, p. 11; Jaume Felip i Sànchez, José Sánchez Real, 
“Reinard Fonoll, escultor en Tarragona”, Diari de Tarragona, Tarragona, 31 de octubre de 1990, p. 13.

43. James Hall, Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza, Madrid, 1987 (primera edición: 
1974), p. 175. En esta predela la Virgen no se encuentra en pie pero sí que el jabalí está al pie de la 
figura de María.
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y que en las últimas décadas ha habido varias intervenciones, que han 
revivido la policromía pero también han contribuido a desfigurarlo, en 
algunos aspectos. Hasta la década de los años 90 del siglo XX, en cada 
una de esas cuatro piezas del sotabanco aparecía una letra epigrafiada. No 
se habían conservado bien pero fueron ya calcadas y publicadas,44 por 
tratarse de una inscripción del siglo XIV contemporánea a la obra. En 
la actualidad, tres de ellas han perdido todavía más su nitidez y la cuarta 
casi ha desaparecido por completo. Esta última letra ahora difícil de leer 
era, con toda claridad, una R. ¿Tal vez la R final de Timor? Todo hace 
pensar que, de hallarse completa la inscripción, podría haber desvelado en 
parte, o ayudado a conocer, el nombre del autor, tal como ocurre con 
el retablo de Cornellà de Conflent, obra de Jaume Cascalls. Pero, por el 
momento, no se ha podido interpretar su significado.

Bajo una elegante arquitectura gótica, Bernardo y Bernabé presiden 
la obra (figura 17). Las figuras destacan en un relieve poco abultado. En 
pie, como en sagrada conversación, muestran y señalan los libros que 
sostienen en las manos. El primero se distingue por la cogulla blanca 
del Cister, los pies calzados y el báculo abacial. Bernabé, por los pies 
desnudos, de dedos curvados, que asoman bajo la larga túnica. Es intere-
sante esta figura, de orejas altas, mechón en la frente, cabello largo y liso 
sobre los hombros, con un fruncido en la cintura y el manto recogido 
en abundantes pliegues, por su extraordinario parecido con la estatua del 
santo del museo barcelonés.

En cuatro escenas se sintetiza la “historia” de cada uno de los dos 
personajes. Pequeñas figuras, tracerías góticas y gabletes poco elevados so-
bre cuyas cresterías, en las enjutas, trepan animales fantásticos. Las fuentes 
de inspiración de la iconografía se encuentran en los biógrafos de san 
Bernardo, en sus sermones, en el Nuevo Testamento y, fundamentalmente, 
en repertorios hagiográficos como la Leyenda Dorada.

Los episodios seleccionados para ilustrar la vida de san Bernardo 
se inician con el sueño de la madre (figura 18) durante la gestación, 
según un pasaje, poco utilizado por los artistas, de Guillaume de Saint-
Thierry.45 Soñó que alumbraba un cachorro de perro blanco con el lomo 
negro, cosa que fue interpretada por un santo varón comparándolo con 
un poderoso mastín que defendería la casa del Señor y llegaría a ser 

44. Emma Liaño Martínez, “Guillem Timor, un artista…”, p. 280.
45. Santiago de la Voragine, La Leyenda Dorada, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 511-512. 
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un predicador famoso. Todo un presagio sobre el porvenir de su hijo.46 
Continúa el relato con la plegaria del santo, Sanctus Bernardus, ante el altar 
de un pequeño oratorio, mientras Jesús, Ihs, sobre una nube, le bendice 
e inspira su oración, de acuerdo también con la Leyenda Dorada. Le 
sigue la Lactatio (figura 19), fundamentada en el texto del Sermón de la 
Dominica Infraoctava de la Asunción,47 del propio san Bernardo, pues en 
la Leyenda Dorada no figura. Aparece en este caso la Virgen entronizada 
en la copa de un árbol, sujetando al Niño en su regazo. Sobre su figura, 
las letras B M, iniciales de las palabras Beata María.48 De las dos formas 
en que se representa habitualmente este episodio, con la Virgen en pie 
o sentada, el artista escogió la menos frecuente, aunque más cercana a 
la tradición escrita. La versión del retablo coincide con la fórmula uti-
lizada, para referirse al mismo tema, en la sala capitular del monasterio 
de Santa María de Poblet, unos cien años más antigua.49 En el centro 
de la escena, la mano derecha del Señor, la Dextera Domini, transmite la 
bendición divina. Y finaliza la historia de san Bernardo con el episodio 
de su muerte.50 Cuatro monjes, caladas las capuchas en señal de duelo, 
rodean el lecho. Pintada en el fondo, la elevatio animae, el ascenso del 
alma a los cielos conducida por los ángeles, confirma su acogida entre 
los justos.51

La historia de san Bernabé, Sanctus Barnabas, da comienzo en An-
tioquía, donde san Pablo, Sanctus Paulus, se despide de él por indicación 
del ángel (figura 20). Acompañado de su discípulo Juan, se dirige a Chi-
pre, su patria. Llevaba consigo el libro del evangelio de san Mateo, que 
imponía sobre los enfermos y de ese modo los curaba por el poder de 
Dios.52 De camino, coincidió en Salamina con el mago Elymas. El mago 
promovió una gran sedición contra él. Con la acusación de los judíos 
ante el juez y el suplicio de la muerte en la hoguera (figura 21), bajo 
la protección de la Dextera Domini, termina la historia de san Bernabé.53

46. Actualmente se lee I B9, de un letrero o titulus pintado en oro, alterado o incompleto.
47. Rafael Maria Duran, Iconografía española de San Bernardo, Monasterio de Poblet, Poblet, 

1953, p. 23-24.
48. A raíz de la última intervención en el retablo la B no se lee bien.
49. Emma Liaño Martínez, “Monasterio de Santa María de Poblet”, Tarragona. Enciclopedia del 

Románico en Cataluña, Jose María Pérez (dir.), Fundación Santa María La Real, Aguilar de Campoo, 
2015, p. 369-370.

50. Santiago de la Voragine, La Leyenda…, p. 521-522.
51. El tema de la elevatio animae deriva de la antífona que se recitaba durante la asistencia al 

moribundo: Suscipiat te Christus qui vocavit te et in sinum Abrahae angeli deducant te.
52. Santiago de la Voragine, La Leyenda…, p. 328.
53. Santiago de la Voragine, La Leyenda…, p. 328.
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No hay duda de que el autor del retablo conocía el retablo de 
Jaume Cascalls para Cornellà de Conflent54 o, al menos un dibujo, que 
este escultor habría llevado consigo, entre sus modelos, al monasterio de 
Poblet. Su imitación de la configuración de este retablo y, especialmente, 
aspectos ornamentales, como el bancal, los cardos de las enjutas o los 
monstruos rampantes de los gabletes, es evidente, aunque carece de la 
animación y los logros compositivos que caracterizan la obra del escultor 
de Berga. Según esto, el retablo de Montblanc debería ser posterior al 
comienzo de la vinculación de Cascalls con la obra de los Sepulcros 
Reales de Poblet, a finales de 1347, tras haberse asociado con el maestro 
Aloy de Montbray. Y así lo confirma la documentación conocida. Re-
cordemos que Bernat de Alenyà preveía en su testamento, en 1338, la 
fundación de un beneficio a su patrón san Bernardo, y que no fue hasta 
1359 cuando su esposa Leonor fundó el de san Bernabé. Una fecha que 
podría estar relacionada con la terminación de la capilla, del retablo y la 
consagración definitiva del correspondiente altar.

Hay más detalles que vinculan al autor de este retablo con el impor-
tante núcleo de creación artística que se formó en Poblet, en los últimos 
años del abadiato de Ponce de Copons (1316-1348), con la participación 
de Pedro IV el Ceremonioso y de las poderosas familias de la época, entre 
otras los condes de Urgel, los Anglesola, los Mur y los citados Copons. 
En el monasterio se conocía el arte francés y el italiano. Se sabe que 
el abad Copons estuvo en París en 1330 y se da por seguro que asistió 
al Capítulo General de la orden en varias ocasiones, antes y después de 
esta fecha.55 Dos años más tarde, el mismo abad firmaba un documento 
a favor de Mino de la Seda, platero de Barcelona, reconociendo que le 
debía 6.000 sueldos de Barcelona de terno, por varias obras que había 
hecho para el monasterio. Lo más importante, dos imágenes de plata. 
Una de ellas, un relicario y la otra, la estatua de la Virgen, junto con un 
tabernáculo, para el altar mayor de la iglesia.56 También estaba informado 
de las nuevas modas el rey, quien, en 1354, ordenaba incorporar a los 
relieves de los Sepulcros Reales plañideros sobre fondos de vidrio azul. 
El monarca había visto, en una de sus visitas al monasterio, una muestra 
de esas características en el taller que Cascalls compartía con Aloy. Nadie 
sino el maestro Aloy podía ser el autor, por su formación parisina. Del 

54. Los estudiosos no se han puesto de acuerdo sobre la fecha que aparece en la inscripción 
del retablo de Cornellà de Conflent, aparentemente 1345, que resulta dudosa porque contiene un error.

55. Agustí Altisent, Història…, p. 203.
56. Agustí Altisent, Història…, p. 208-209.
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mismo modo que suponemos la existencia de un dibujo del retablo de 
Cornellà de Conflent, podemos pensar en una muestra de los plañideros 
del sepulcro de Otón IV de Borgoña, realizados en el taller parisino de 
Jean Pepin de Huy, por encargo de su viuda, “la muy noble y poderosa 
señora” Mahaut de Artois quien, satisfecha con el resultado de la obra, 
entregó una generosa gratificación para los miembros de ese taller que 
intervinieron en el trabajo, entre los cuales figuraba el escultor francés.57 

Así mismo, había en Poblet información sobre las obras de los mejores 
artistas italianos de las primeras décadas del Trecento. Basta con observar 
la escena de la plegaria de san Bernardo para relacionar el oratorio con 
una de esas frágiles arquitecturas propias de la pintura del Giotto y su 
círculo de seguidores. La presentación de san Bernabé ante el juez re-
cuerda el pasaje de Cristo ante Caifás, pintado por el mismo artista en 
la Capilla Scrovegni de Padua, en los primeros años del siglo XIV. O 
detalles costumbristas, como los arcones y baúles, llenos de herrajes, para 
guardar ropa u otros enseres debajo de los lechos, en las casas de las 
familias acomodadas, con mantas y cubrecamas a rayas de colores, fre-
cuentes en las pinturas italianas, como en los murales de Simone Martini 
en la capilla de san Martín, de la basílica inferior de Asís. Pero, donde 
la influencia compositiva de estos maestros italianos resulta más patente 
es en el episodio de la muerte de san Bernardo. Las figuras dolientes y 
encapuchadas de los frailes, en este caso los monjes cistercienses, arrodi-
llados o inclinados junto al lecho fúnebre, casi de espaldas al espectador, 
como invitándonos a mirar por encima de ellos, para incorporarnos a la 
escena. Personajes corpulentos, situados en diferentes planos, que parecen 
inspirados en la escena de las Lamentaciones sobre el cuerpo de Cristo 
muerto y otras similares del mismo Giotto, donde no faltaban pequeños 
seres alados, ápodos, a los que parecen evocar los ángeles de la elevatio 
animae del retablo de Montblanc.

Se sabe que, con frecuencia, pintores y escultores se inspiraban en 
las ilustraciones de libros para realizar sus obras. Que los escultores, en 
el siglo XIV, solían policromar y dorar sus propias obras, antes de que el 
aumento de la demanda obligara, ya en la centuria siguiente, a constituir 

57. Sobre la personalidad y la obra del escultor francés Aloy de Montbray. Emma Liaño 
Martínez, “Aloy de Montbray imaginator. Del Reino de Francia a la Corona de Aragón en el siglo 
XIV”, Locus Amoenus, 12 (Bellaterra, 2013-2014), p. 29-53. Emma Liaño Martínez, “Aloy de Montbray 
o cómo trabajar para el rey, la nobleza y la Iglesia en el siglo XIV”, Entre la letra y el pincel: el artista 
medieval. Leyenda, identidad y estatus. Manuel Antonio Castiñeiras González (ed.), Círculo Rojo, Murcia, 
2017, p. 299-314.
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obradores grandes y se recurriera para esa función a pintores especiali-
zados. Ciertamente, al contemplar este retablo, con los polilóbulos de la 
predela destacando sobre un fondo rojo, pues “la Iglesia se sustenta con 
los pies en la sangre de sus mártires”, y las historias de los santos sobre 
fondo azul, imitando el vidrio, con flores y detalles en oro, resulta difícil 
saber si hay que referirse al artista como pintor o como escultor. De 
magister pictor seu scultor se califica a Guillem de Timor en el contrato 
de 1346. A falta de las deseables pruebas documentales, no se descarta 
su autoría para el retablo de los santos Bernardo y Bernabé de Santa 
María de Montblanc.

No conocemos más datos sobre la identidad de este artista. En el 
documento de 1345 se le denomina en una ocasión Guillermum Timor y 
en otra Guill. de Timor. En el de 1346, Guillelmus de Timor y Go de Timor. 
El linaje de los Timor se supone originario de la localidad de Timor, 
en la comarca de la Segarra, enlazado con el de Queralt, posiblemente 
como una línea de éste. Los Timor habían sido castellanos del castillo de 
Queralt y, al obtener el dominio pleno sobre ese castillo, pasaron también 
a apellidarse “de Queralt”.58 Varios miembros de la dinastía tuvieron por 
nombre Guillem. Pere V, barón de Queralt, señor de Santa Coloma, Ti-
mor y una larga serie de lugares, sucedió a su hermano Guillem II de 
Timor, que había perdido la vida de muerte violenta sin descendencia 
legítima, y se casó con Alamanda de Rocabertí. Consejero de Pedro IV 
de Aragón, acompañó al monarca en diferentes empresas. Falleció en 
1348. Su hijo Guerau heredó el señorío de Timor, mientras otro hijo, 
Dalmau I, fue barón de Queralt y señor de Santa Coloma.59 No sería 
extraño que algún miembro de una familia tan numerosa y tan compleja 
se dedicara al arte de la pintura y de la escultura. Tampoco sorprendería 
que se llamara Guillem. Y menos que tuviera la oportunidad de prosperar 
en el oficio, trabajando para la Iglesia y para la nobleza local, incluida 
su propia familia.

En varias ocasiones, y siempre como una hipótesis razonable, aun-
que provisional y no confirmada, he relacionado el nombre de Guillem 
de Timor con el retablo de San Juan Bautista y Santa Margarita, en el 
Museo Diocesano de Tarragona, procedente de la iglesia de La Sangre de 

58. Mercè M. Costa, “Timor”, Gran Enciclopèdia Catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1980, vol. 14, p. 424.

59. Armand de Fluvià, “Els Queralt i els Timor”, Gran Enciclopèdia Catalana, Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1978, vol. 12, p. 234.
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Alcover,60 el anónimo Maestro de Santa Coloma de Queralt, al que se 
atribuyen el retablo de los Santos Juanes procedente del castillo de Santa 
Coloma, el retablo de San Bartolomé de la catedral de Tarragona y las 
pinturas de las falsas ventanas de la Capilla de Santa María de los Sastres, 
así como algún tipo de relación, posiblemente de taller, con el retablo de 
la misma, también en la catedral de Tarragona.61 Una capilla que no se 
había terminado en 1359, puesto que todo indica que, hacia 1373-1374, 
es muy probable que aún se trabajara en ella, durante el magisterio del 
arquitecto inglés Reinard de Fonoll, y precisamente en las falsas ventanas, 
de trazado flamígero. El hieratismo de las figuras, la expresión adusta de 
los rostros, el pequeño mechón en la frente, la larga cabellera lisa, las 
orejas demasiado altas y los pies doblados hacia delante, se repiten de 
forma prácticamente idéntica en todas esas obras. La afición por los tituli 
de las pinturas y la inscripción epigrafiada en la peana del san Andrés, 
siempre con una excelente grafía y las abreviaturas necesarias, demuestra 
que el autor sabía escribir, lo cual no era frecuente en la época, cuando la 
cultura solo estaba al alcance de los privilegiados. Detalles como la cenefa 
del tallo ondulante y las hojas de roble aparecen, idénticos, tanto en la 
estatua del MNAC como en el retablo de Montblanc y en los marcos 
que delimitan los fondos de oro de los retablos más grandes entre los 
mencionados. Las mismas flores de oro sobre fondo azul del retablo de 
Montblanc decoran la ropa del san Bartolomé de Tarragona. Otros deta-
lles en la representación de los personajes y en la ornamentación podían 
variar, dependiendo de la voluntad de los donantes. La minuciosidad con 
que se redactaban los contratos así lo indica. Y ahí entrarían, entre otras 
cosas, la preferencia o no de los animales rampantes en las chambranas 
y, por supuesto, en algunas obras, el uso indiscriminado del oro, cuando 
los patrocinadores fueron personajes tan poderosos como los señores de 
Queralt. Todo eso indicaría una evolución cronológica, desde el retablo 
de Alcover y la estatua del san Andrés de La Selva del Camp, hasta los 
retablos de los santos Juanes y san Bartolomé, y la obra de los Sastres, 
partiendo de un protogótico más al gusto francés y evolucionando hacia 
un claro italianismo, con esa abundancia de oro en los fondos que tanto 
gustó a los poderosos, en la época del Gótico en Cataluña.

60. Emma Liaño Martínez, “Retaule de Sant Joan Baptista i Santa Margarida d’Antioquía”, 
Pallium. Exposició d’Art i Documentació, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1992, p. 98. Otra atribución en: 
Sofía Mata de la Cruz, Museu Diocesà de Tarragona. Pinacoteca gòtica, Escua, El Masnou 2012, p. 27-29.

61. Emma Liaño Martínez, “Guillem Timor i l’escultura…”, p. 134-135; Emma Liaño Martínez, 
“Pere Johan y la escultura gótica en Santa María de Montblanc”, Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar, 96 (Zaragoza, 2006), p. 243-244; Emma Liaño Martínez, “Aloy de Montbray…”, p. 48-50.
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El retablo de la capilla de Santa María de los Sastres en la cate-
dral de Tarragona guarda algunas semejanzas con el retablo de los santos 
Bernardo y Bernabé, que ya han sido comentadas en otras ocasiones,62 
tanto en el aspecto en el aspecto formal como por el interés narrati-
vo, que en el de Tarragona tiende, todavía, a una rigidez más acusada. 
Comparten ambos retablos una cenefa de polilóbulos similar, a modo de 
predela, figuras de atlantes en los extremos y el uso de la pintura para 
completar o sustituir en los fondos detalles del relieve.

5. Un programa iconográfico para el interior de la iglesia

En cada una de las capillas que envolvían la cabecera de la iglesia 
los respectivos promotores habían ordenado una iconografía hagiográfica, 
según los santos de su devoción, además de su heráldica familiar. Todavía 
no podemos hablar de un verdadero programa iconográfico, en referencia 
al conjunto del templo. A partir de ese momento, con el proyecto para 
la construcción de la bóveda del presbiterio y los tramos de la nave, se 
disponía ya de un espacio amplio y unitario, donde desarrollar ordena-
damente una ambiciosa propuesta. 

La nueva parroquial contaba con el apoyo incondicional del monarca. 
Pedro el Ceremonioso, Petrus Dei gracia Rex Aragonum, etc…, había solicitado 
el 21 de mayo de 1346 al papa Clemente VI, Sanctissimo ac beatissimo in 
Christo patri ac domino Clementi digna Dei providencia Sacrosante Romane et 
universalis Ecclesie Summo Pontifici…, que residía en Aviñón, un reconoci-
miento especial para esa iglesia, más adecuado a la importancia del nuevo 
templo y de la villa. La petición contemplaba el establecimiento de doce 
canónigos regulares, con un prior, vinculados a la catedral de Tarragona 
y hasta se incluían los “Capítulos y Ordenaciones de la iglesia parroquial 
de Montblanch”, lo que parece indicar la inminente consagración de la 
misma. En otra misiva de la misma fecha, el rey solicitaba la intercesión 
en este asunto de Pedro, obispo sabinense y amigo suyo personal, Reverendo 
in Christo Patri domino Petro…, Sabinensi Episcopo, speciali amico nostro… 
apud dictum dominum Summum Pontificem efficaciter intercedere placuerit…63 Es 
decir, que el Ceremonioso pedía para Santa María prácticamente el rango 
de concatedral o colegiata, donde se celebran los oficios religiosos como 

62. Emma Liaño Martínez, “Guillem Timor i l’escultura…”, p. 134.
63. Francisco de Bofarull y Sans, “Documentos para escribir una monografía sobre la villa 

de Montblanch”, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 6 (Barcelona, 1898), p. 461-
462 (doc. n.º 29).
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en las catedrales pero sin tener la condición de sede episcopal. Finalmente 
Santa María de Montblanc fue una Plebanía cuya comunidad sacerdotal 
estaba compuesta por doce presbíteros beneficiados bajo la autoridad del 
Plebano o Plebà, caso único en Cataluña.64 

No faltarían, entre los miembros de esa comunidad, expertos teó-
logos que acordaran un programa iconográfico completo, previsto para 
ser desarrollado en el interior conforme avanzaran las obras del templo, 
hasta su culminación. Pero las obras nunca se terminaron y el programa 
previsto no se completó. A juzgar por la parte realizada, el proyecto in-
cluía dos temas fundamentales, complementarios entre sí. En la cabecera, 
la Gloria de la Trinidad en la Creación.65 En la nave, la Recreación del 
mundo, desde la Encarnación de Cristo a su Resurrección, como plenitud 
de todo lo creado.

El relato se inicia en el lado de la epístola, al Sur, en el contrafuerte 
entre la portada principal y la capilla de los santos Bernardo y Bernabé, con 
un ciclo dedicado al Génesis, en la ménsula donde descansan los arcos de 
las bóvedas. En un solo relieve resumió escuetamente el artista los cuatro 
primeros días de la Creación, según el texto bíblico, con la paloma que 
representa al Espíritu Santo, acompañada del Sol, la Luna y las estrellas. 
“Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y 
vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el espíritu de Dios 
se cernía sobre la superficie de las aguas” (Génesis 1, 1-2). “Dijo luego 
Dios: ‘Haya en el firmamento de los cielos lumbreras para separar el día 
de la noche […] y luzcan en el firmamento de los cielos para alumbrar 
la tierra”. “Hizo Dios los dos grandes luminares, el mayor para presidir 
el día y el menor para presidir la noche, y las estrellas. Y los puso en 
el firmamento para alumbrar la tierra” (Génesis 1, 14-19). Sorteando el 
quinto día, se pasó directamente al sexto. Díjose entonces Dios: “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza […]. Y creó Dios al 
hombre a imagen suya” (Génesis 1, 26). En el capitel situado bajo el arco 
de triunfo absidal cobra protagonismo el propio Dios (figura 22), con 
nimbo crucífero, como creador y redentor a un tiempo, modelando el 
cuerpo de Adán (Génesis 1, 26), en la parte del relieve que mira hacia 

64. Gabriel Serra i Cendrós, “La parroquia de Santa Maria de Montblanc a primers del segle 
XIX”, Aplec de treballs, 18 (Montblanc, 2000), p. 71-98.

65. Juan Pablo II, “Audiencia General. 22 de enero de 2000”, Catholic.net, 13 Septiembre 
2017, <http://es.catholic.net/op/articulos/14666/la-gloria-de-la-trinidad-en-la-creacion.html>. Consultado: 
13 Febrero 2017. Sirácida, 42, 22.24-25; 43, 27-28; Juan 1, 1.3; Pablo, Colosenses, 1, 16-17; Salmos, 8, 
2; 96, 10; 93,3-4; Pablo, 1 Corintios 8,6; Hebreos, 1, 2; Juan, 3, 5-6. Salmos 19, 2-5; Sabiduría 13, 5; 
Pablo, Romanos 1, 20.

http://es.catholic.net/op/articulos/14666/la-gloria-de-la-trinidad-en-la-creacin.html
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el altar. En el mismo relieve, más centrado hacia el arco de triunfo, un 
ángel en genuflexión sostiene el escudo de Montblanc. Enfrente, al otro 
lado de la nave, son dos los ángeles tenentes que protegen el escudo 
símbolo de la villa, al modo de los ángeles custodios de las ciudades. 
A partir de la creación de Adán, los siguientes episodios del relato se 
suceden a lo largo de los otros seis capiteles que rodean el ábside, en el 
orden temporal que marca el texto bíblico. Una Eva adulta (figura 23) 
sale de la espalda de Adán, con la ayuda de Dios (Génesis 1, 27), y es 
conducida, junto con su pareja, a la casa del Paraíso (figura 24). El Árbol 
de la Ciencia del Bien y del Mal, con la serpiente enroscada en el tronco, 
preside la escena de la Tentación (figura 25), donde se intenta exculpar 
a Adán, que muestra gestualmente sus dudas ante el requerimiento de 
la mujer (Génesis 3, 1-6). Pronto aparecen las consecuencias del Pecado 
original. Un frondoso arbusto centra la composición del relieve en el 
que la primera pareja humana se halla escondida (figura 26), avergonzada 
de su desnudez (Génesis 3, 9-10). A un lado, Dios sostiene el extremo 
de la filacteria: “Adán, Adán, ¿dónde estás?”, Adam : Adam : ubi : es. Por 
el otro, es Adán quien le responde: “Señor, he oído [tu] voz”, Domine :  
audivi : vocem (figura 27). El arcángel Uriel, colocado por Dios como 
guardián en la puerta del Jardín del Edén, expulsa a Adán y Eva del 
Paraíso. Alguien, en algún momento, ejerció la censura y destrozó total-
mente la figura de la mujer. Caín y Abel ocupan el relieve del capitel 
siguiente. Abel apacienta su rebaño y ofrece el sacrificio del cordero, que 
tan agradable resulta a los ojos de Dios, pero es finalmente atacado y 
muerto por su propio hermano (Génesis 4, 1-8), convirtiéndose, así, en 
una prefigura de Cristo. Desde los cielos, Dios pide responsabilidades al 
primer homicida (Génesis 4, 9-11). El último relieve historiado de estos 
capiteles hace referencia a Noé y el arca (Génesis 6, 13-16). No faltan 
la familia del protagonista y la paloma, que regresa con una rama de 
olivo en el pico, como señal de que ha terminado el Diluvio (Génesis 
8, 10-11). Finalmente Noé, siempre tocado con la kipá judía, se presenta 
en actitud piadosa ante un Jahvé dispuesto a perdonar y sellar con la 
humanidad una nueva alianza (Génesis 9).

Una gran representación de la Trinidad (figura 28) preside la clave 
discoidal de la bóveda del ábside. Dios Padre aparece entronizado ma-
jestuosamente. Con los brazos abiertos sostiene el madero donde cuelga 
el Hijo, crucificado. El nimbo crucífero tras la cabeza del Padre alude a 
su identidad divina con el Hijo. La paloma del Espíritu Santo se sitúa 
entre ellos. A ambos lados, dos pequeños ángeles músicos tañen sus ins-
trumentos, en pie, sobre los brazos del trono de Dios. El fondo de la 
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clave se halla decorado con un diseño radial, a modo de vidriera, como 
si los personajes destacaran sobre un gran rosetón gótico.66 Los arcos (fi-
gura 29) de los gallones se desparraman sobre los episodios del Génesis, 
transmitiendo la Fuerza de Dios (figura 30) creadora del universo, cuyo 
símbolo aparece en la clave del arco de triunfo, personificada en un ros-
tro humano masculino situado encima del escudo de la villa (figura 31).

Es evidente la relación que existe entre esta primera parte del pro-
grama iconográfico de Santa María de Montblanc y el Ciclo del Génesis 
realizado en el claustro de Santes Creus aunque, a pesar de las coincidencias, 
hay que destacar algunas diferencias notables. En Santes Creus, el diálogo 
entre Dios y el hombre después del pecado, la única inscripción común 
que se encuentra en ambos monumentos, aparece más completa. Escrita 
en perfecta minúscula gótica, dice así: Adam, Adam, ubi es? Respondit Adam: 
Domine, audivi vocem tuam et timui, “Adán, Adán, ¿dónde estás? Respondió 
Adán: Señor, he oído tu voz y he sentido miedo”. Tampoco se representan 
en Montblanc Adán trabajando la tierra con el arado y Eva hilando, pero 
sí está el episodio de Noé y el arca, que no vemos en Santes Creus. 
Probablemente los fieles, en su gran mayoría iletrados, recibían de los 
clérigos las explicaciones sobre la debilidad moral del ser humano y la 
existencia de un Dios, a la vez compasivo y justiciero, de que habla la 
Biblia, “escritas” en las imágenes de unos capiteles demasiado altos para 
distinguirlas. Pero a los monjes, más preparados, les bastaba con recorrer 
el claustro para interpretar, por sí mismos, el significado de esas imágenes. 
La otra diferencia importante entre ambos monumentos, en cuanto a los 
relieves historiados,67 es el modo de representar la vinculación del Pecado 
Original con el Juicio Final. Los dos temas aparecen en el monasterio 
en diagonal. El primero en el ángulo suroccidental de la galería, junto 
a la Puerta Real, y el segundo en el ángulo nordoriental, en la puerta 
que comunica la zona de monjes con la iglesia. En Montblanc, con unos 
condicionantes arquitectónicos, sociales y temporales distintos, el Juicio 
Final está enfrente, en el capitel del otro lado de la nave.68

66. Éste y algunos otros indicios parecen relacionar al escultor con la catedral de Tarragona, por 
su intento de imitar de algún modo el rosetón de la fachada principal de esta Seo, donde también se 
representó la Fuerza de Dios creadora del universo e, incluso, ofrece ciertas coincidencias con algunas 
de las estatuas de los profetas situadas en las jambas.

67. La mayor parte de los relieves conservados en el claustro de Santes Creus no corresponden 
a una temática bíblica historiada. No obstante hay que recordar que buena parte de esos relieves fueron 
destruidos y se desconocen los temas tratados.

68. Emma Liaño Martínez, “La primera escultura trescentista al monestir de Santes Creus”, 
L’Art Gòtic a Catalunya. Escultura 1. La configuració de l’estil, Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona, 2007, p. 92-97. 
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El segundo gran tema, la Recreación del mundo, complementario 
del que acabamos de describir e igualmente importante, comienza en el 
primer tramo de la nave, a continuación de la cabecera. Como motivo 
principal, en la clave de la bóveda, se representó la Anunciación del arcán-
gel Gabriel a la Virgen María. La Anunciación equivale a la Encarnación. 
Los teólogos cristianos aprendieron en el libro sagrado que “la Gloria de 
la Trinidad se hace presente en el tiempo y en el espacio, y encuentra 
su epifanía en Jesús, en su encarnación y en su historia. En Cristo se 
unen el lazo filial con el Padre de los Cielos y el lazo con la madre 
terrena, María”. Pero, en la Encarnación participa también el Espíritu 
Santo, cuya intervención produce esa generación única: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios” (Lc 1, 
35). En el año 687 el papa Sergio I introdujo en la Iglesia Romana la 
fiesta de la Anunciación, que se estableció desde un principio el 25 de 
marzo, porque Jesús se había encarnado coincidiendo con el equinoccio 
de primavera, tiempo en el que, según los antiguos, fue creado el mundo 
y el primer hombre, como lo comenta Anastasio de Antioquía el 599, 
en su Homilía sobre la Anunciación. Ulteriores precisiones de naturaleza 
teológica fueron hechas por Máximo el Confesor en el 662 en la Vida 
de María, 19.69 María es entendida como la Nueva Eva. El nexo entre el 
ciclo del Génesis y la Anunciación se establece a partir del capitel de la 
creación de Adán. “La concepción de Cristo, segundo Adán, se entiende 
como la recreación del mundo por parte de Dios en la Encarnación, 
con vistas a la Resurrección, plenitud de todo lo creado”.70

Según esto, no podían faltar en el programa iconográfico de Montblanc 
las alusiones a otros pasajes de la historia de Jesús. Los más importantes, 
referidos a los llamados “Ciclo de la Infancia” y “Ciclo de la Pasión”, 
serían la Natividad, la Adoración de los Magos, presente en uno de los 
relieves del lado norte en el último tramo y, entre otras posibilidades, 
muy especialmente la Resurrección. Rehecha como está la gran bóveda 
del tramo de la portada y sin terminar la iglesia en toda su longitud, 
ignoramos cuál podía haber sido el resultado.

69. Jesús Martí Ballester, “María es Madre de Dios, y no sólo Madre de Jesús”, Catholic.
net, 13 Setiembre 2017, < http://es.catholic.net/op/articulos/40429/la-encarnacion-del-verbo.html >. 
Consultado: 13 Febrero 2017.

70. Jesús Martí Ballester, “María es Madre de Dios, y no sólo Madre de Jesús”... Consultado: 
13 Febrero 2017. 
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6. Reinard de Fonoll, MagiSter operiS de Santa María de Montblanc

La peste de 1348, especialmente virulenta, causó una gran mortan-
dad que interrumpió temporalmente las obras de muchos templos. La 
construcción de la nueva Santa María de Montblanc no tardó demasiado 
en recuperarse. En 1352 era magister operis, el arquitecto o maestro de la 
obra, Reinard de Fonoll.71 Es la primera vez que conocemos el nombre 
de un arquitecto, en relación con esta importante iglesia. Tenía tras de 
si el aval de su larga intervención en el monasterio de Santes Creus.

A pesar de que se ha supuesto su llegada a España hacia 1321 para 
trabajar en la fachada principal de la catedral de Tarragona, de donde 
habría pasado al monasterio de Pedralbes, a Santes Creus, a la catedral 
de Lérida, al monasterio de Bellpuig de les Avellanes, al monasterio de 
Poblet, a Tarragona de nuevo y luego a Santa María de Montblanc,72 lo 
cierto es que documentalmente sólo se le puede asociar, por ahora, a tres 
de los conjuntos monumentales que se le han atribuido. Y no es poco, 
si se tiene en cuenta la magnitud de cada uno de ellos. Son, por este 
orden, el monasterio de Santes Creus primero, la iglesia de Santa María 
de Montblanc después y, finalmente, la catedral de Tarragona.73 

El primer dato conocido sobre la biografía del artista se remonta a 
1332. Se trata del contrato firmado el 3 de febrero, con el abad Pedro 
Alegre, el monje obrero y la comunidad de Santes Creus.74 El documento 
nos lo presenta como Raynardus dez Fonoyll, Anglicus lapicida, lapicida inglés, 
escrito en latín, con pronunciación y sintaxis a la manera inglesa, poseedor 
de suficiente edad y prestigio como para hacerse cargo de una obra de 
gran envergadura, el claustro y el refectorio de Santes Creus. Prometía 

71. Agustí Altisent, “El mestre Fonoll i Santa Maria de Montblanc”, Boletín del Archivo Bibliográfico 
de Santes Creus, 3/28 (Santes Creus, 1968), p. 377-381. Menciona como trabajos precedentes los realizados 
por Eduard Toda, Joan Poblet i Teixidó y Lluís París.

72. José Vives i Miret, El maestro Reinard des Fonoll “lapicida” inglés en Cataluña (1320-1360), 
Publicaciones del Archivo Bibliográfico, Santes Creus, 1961; José Vives i Miret, El portal del claustre, 
Publicaciones del Archivo Bibliográfico, Santes Creus, 1965; José Vives i Miret, Reinard des Fonoll, escultor 
i arquitecte anglès, renovador de l’art gòtic a Catalunya (1321-1362), Blume, Barcelona, 1969. Según Vives i 
Miret, habría sido arquitecto, escultor y “operario o cantero”, pues atribuye al artista una gran cantidad 
de construcciones y de escultura, además de asignarle como marca de cantero personal la cruz, en sus 
versiones simple, pomada y potenzada. 

73. Emma Liaño Martínez, “Reinard de Fonoll Maestro de obras de la Seo de Tarragona. Una 
hipótesis sobre su obra”, Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Diputación de Tarragona, Tarragona, 
1991, p. 379-402; Emma Liaño Martínez, “Reinard de Fonoll y el Gótico flamígero en Cataluña”, 
Actas. VIII Congreso Nacional de Historia del Arte, Cáceres, 3-6 de octubre de 1990, Editora Regional de 
Extremadura, Mérida, 1993, vol. 1, p. 81-86.

74. Josep Puig i Cadafalch, “Un mestre anglès contracta l’obra del claustre de Santes Creus”, 
Anuari de la Secció Històrico-Arqueológica de l’Institut d’Estudis Catalans, 7 (Barcelona, 1921-1926), p. 123-138.
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total dedicación, conocimiento y corrección. Llegaba acompañado de dos 
discípulos, colaboradores suyos, y dejaba bien claro que trabajarían a sus 
órdenes todos los lapicidas y operarios seglares que se contrataran para 
esa obra.75 Los monjes, a su vez, no podían poner ningún otro maestro 
sin su consentimiento y se comprometían, de presente y de futuro, a 
respetar los pactos. Juró cumplir, por Dios, y sobre los cuatro Evangelios.

La presencia del inglés, formado probablemente en el círculo de 
Thomas de Witney, maestro de la catedral de Exeter desde 1316, representó 
una auténtica innovación artística en Cataluña donde, por prematura, no 
logró en ese momento arraigar. Por una parte, la singularidad del uso 
sistemático del arco conopial en la arquitectura, generalizado ya unos 
años antes en el Gótico inglés. Y por otra, la participación, junto a este 
maestro, de un selecto grupo de artistas, en su mayor parte foráneos, que 
aportaron a la obra una temática muy especial, más propia de la Europa 
del Norte que de nuestras latitudes, acompañada de un extraordinario 
dominio, técnico y expresivo, del arte de la escultura.

Ya existía en el monasterio, a su llegada, un claustro románico, muy 
probablemente sin terminar, y lo mismo puede decirse de una parte del 
refectorio, que había sido comenzado en 1302,76 sin que sepamos hasta 
dónde había llegado la obra de este último, que ha desaparecido totalmen-
te. La preferencia de Pedro III el Grande y su hijo Jaime II por Santes 
Creus, donde decidieron levantar sus monumentos funerarios, favoreció 
una etapa de excepcional prosperidad para el monasterio, lo cual había 
repercutido en la promoción artística.

El mismo año de 1332, el maestro Reinard había pedido la con-
tratación de otros cuatro lapicidas más, para incorporarlos a la obra.77 
Aumentaba, pues, la plantilla, pero con obreros que trabajaban picando 
piedra en la cantera y colocándola en el lugar conveniente, por un sa-
lario previamente acordado. No necesitaban, por tanto, dejar sus marcas 
en los sillares. Al menos en 1336, en 1340 y en 1344 vuelve a firmar 
como testigo en documentos vinculados con el monasterio. A partir de 
esa fecha perdemos su pista como maestro de la obra de Santes Creus, 
lo que no quiere decir que no lo fuera durante unos años más, sino 

75. Es de suponer que esa mención a “lapicidas y operarios seglares” indica que algunos miembros 
de la comunidad monástica también participaban en los trabajos.

76. Joan Papell Tardíu, Compendium abreviatum. Codex del monestir de Santa María de Santes Creus, 
dels segles XV i XVI, de fra Bernat Mallol y fra Joan Salvadó, Fundació Noguera, Barcelona, 2009. Así se 
desprende de la información proporcionada por el llamado Códice de Fra Bernat Mallol.

77. Josep Puig i Cadafalch, “Un mestre anglès…”, p. 123 y 125.



La iglesia, núcleo de la sociedad urbana medieval 219

que carecemos de confirmación escrita. La galería meridional del claustro 
de Santes Creus es fundamental para definir los rasgos de la obra de 
Reinard de Fonoll. Las tracerías de la galería norte han sido totalmente 
rehechas en el siglo XX. Y también lo fueron las de la galería occidental, 
según se desprende de la documentación conocida, pero no en el XX 
sino a principios del siglo XVI, cuando hubo importantes reparaciones 
que afectaron a las “claraboyas” de las arcadas.78 Efectivamente, a causa 
de los problemas provocados por el edificio de los conversos que corría 
a lo largo de la galería occidental del claustro, seguramente se venció 
ésta hacia fuera de la clausura y se hizo necesaria una reparación de las 
tracerías dañadas que, por las desigualdades que se observan, se realizaron 
en dos etapas, dentro de la moda del Gótico flamígero en Cataluña, que 
se desarrolla en el XVI.79 Sin embargo la galería sur, la que corresponde 
al lavacrum conservado y al refectorio desaparecido, ofrece una magnífica 
muestra de ese flamígero inicial, elegante y moderado, que combina sin 
estridencias el arco conopial y el polilóbulo, en el interior de las arcadas 
ojivales, todo ello realzado con molduras, y acompañado por un excep-
cional repertorio de capiteles y frisos esculpidos. Conocemos la identidad 
de esos picapedreros contratados para la construcción. Pero no los nom-
bres de los escultores. Se observan, aproximadamente, seis manos distintas, 
una de las cuales parece pertenecer, con mucha probabilidad, a Aloy de 
Montbray, el artista francés, de origen normando y formación parisina, 
escultor favorito de Pedro IV el Ceremonioso y maestro principal de los 
Sepulcros Reales de Poblet, que coincidió con el inglés en más de una 
ocasión, a lo largo de sus dilatadas trayectorias artísticas.80

El magisterio de Reinard de Fonoll en Santa María de Montblanc 
se prolongó, al menos, durante una década entre circa 1352, fecha del 
primer dato documental conocido,81 y circa 1362. Otros dos documentos, 
de contenido diverso, dan fe de ello. Uno es de 1359,82 cuando actuaba 
como testigo en una venta de tierras. El otro, más sugerente, nos sitúa 
al artista en la ciudad de Tarragona a principios de 1362, en el acto de 

78. Francesca Español i Bertrán, “Remarques a l’activitat de mestre Fonoll i una revisió del 
‘flamíger’ de Santes Creus”, D’Art, 11 (Barcelona, 1985), p. 123-131.

79. Emma Liaño Martínez, “Reinard de Fonoll Maestro…”, p. 384.
80. Emma Liaño Martínez, “Aloy de Montbray imaginator. Del Reino de Francia a la Corona 

de Aragón en el siglo XIV”, Locus Amoenus, 12 (Bellaterra, 2013-2014), p. 29-53. Con anterioridad se 
apuntaba esta posibilidad en Emma Liaño Martínez, “Reinard de Fonoll maestro…”; Emma Liaño 
Martínez, “Reinard de Fonoll y el Gótico…”.

81. Agustí Altisent, Història…, p. 208-209.
82. AHN, Pergaminos de Santes Creus, Carpeta 34, nº 1519, editado por: José Vives i Miret, 

Reinard des Fonoll,…, p. 33-34.
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reconocer como propios a los dos hijos habidos con una mujer soltera, 
llamada Elisenda, mientras que él no había tenido descendencia legítima 
en su matrimonio.83 Si tenemos en cuenta que en 1332, cuando se puso 
al frente de la obra de Santes Creus, Reinard de Fonoll ya aparentaba 
ser un maestro reconocido, podemos calcular que en 1362 rondaría los 
sesenta años, rebasando ampliamente la esperanza de vida de un varón de 
la época, situada en unos 44.84 Todo hacía suponer que estaba próxima 
su muerte y el artista deseaba regularizar la situación de sus hijos. No 
obstante, en un ápoca de Pedro de Aguilar, escultor del sepulcro de los 
condes de Queralt en Santa María de Belloc, datada en 1370, aparece un 
tal “R. dez Fonoll” calificado como lapicida de Almenara.85 La coinci-
dencia en la grafía es demasiado evidente como para no tener en cuenta 
la noticia pero no parece que sea muy importante en lo que se refiere 
al trabajo del artista. Tal vez alguna intervención en Santa Coloma de 
Queralt, mientras se dedicaba a otra tarea de mayor calado. Y esa tarea no 
podía ser otra que la de la noticia que se desprende de otro documento 
fechado en Tarragona, el 20 de mayo de 1373.86 Randus de Fonol magister 
operis sedis Terracone…, Reinard de Fonoll, maestro de la obra de la Seo de 
Tarragona, juntamente con su mujer Elisenda, vendía unas casas en dicha 
ciudad. El inglés había sobrevivido a la peste de 1348, había sobrevivido 
a su esposa legítima, a ese 1362 en que nos parecía próxima su muerte, 
se había casado con la madre de sus hijos y, rebasados los setenta años, 
culminaba su carrera profesional como arquitecto de la catedral.

Es necesario encontrar un denominador común entre la obra de 
Reinard de Fonoll en Santes Creus y la catedral de Tarragona, y lo 
encontramos en la Capilla de Santa María de los Sastres, la joya del 
Gótico en la catedral, en lo que consideramos una brillante etapa de 
remodelación de la misma, que coincidiría con esa época, y donde eligió 
sepultura el arzobispo Pere de Clasquerí.87 Más difícil es identificar esas 
mismas características en Santa María de Montblanc. Es de suponer que 

83. ACA, Cancelleria, reg. 1178, fol. 128v., editado por: José Vives i Miret, Reinard des Fonoll…, 
p. 32-33.

84. Se calcula que durante los años de la peste la estadística pudo bajar hasta diez años más.
85. Francesca Español i Bertrán, “Esteban de Burgos y el sepulcro de los Queralt en Santa 

Coloma (Tarragona)”, D’Art, 10 (Barcelona, 1984), p. 174, doc. 6. El actual “lugar” de Almenara pertenece 
al municipio tarraconense de Santa Coloma de Queralt.

86. AHN, Sección Clero, libro 14497, de 1373-1374, sin foliar, editado por Emma Liaño 
Martínez, “Reinard de Fonoll Maestro...”, p. 401 (doc. n.º 1). Por las características del manuscrito, es 
difícil asegurar si el manual notarial es de 1373 o de 1374.

87. Emma Liaño Martínez, “Reinard de Fonoll…”, p. 387-400; Emma liaño martínez, “Reinard 
de Fonoll y el Gótico…”, p. 84-86. Emma Liaño Martínez, “Aloy de Montbray imaginator…”, p. 47.
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en 1352, a la llegada del maestro Reinard, las capillas góticas que rodean 
la cabecera y el primer tramo hacia los pies estarían ya terminadas, y 
construidos los muros laterales aproximadamente hasta donde ahora se 
encuentran. Habría que continuar, pues, por las bóvedas del presbiterio 
y de la nave. 

Muchos templos de nueva construcción, en diferentes épocas, envol-
vieron con su arquitectura a los anteriores. No solo por motivos simbólicos 
fáciles de comprender, como la preservación de los espacios, los retablos y 
las imágenes ya consagradas. Era también una cuestión práctica. La iglesia 
vieja facilitaba materiales, que revertían de nuevo en la casa de Dios, e 
incluso permitía a los obreros acceder desde ella, como si se tratase de 
un andamio, a la parte alta de los muros en construcción, para realizar 
cierto tipo de trabajos. No sabemos si fue así en este caso, si la parroquia 
de Santa María cedió temporalmente sus funciones a otra iglesia de la 
localidad, como es posible, o si la prolongada duración de las obras no 
se consideró impedimento suficiente para la celebración del culto en la 
iglesia vieja. El caso es que correspondió a Reinard de Fonoll acometer 
la tarea de continuar con el recrecimiento de los muros sobre las capillas, 
con las consiguientes ventanas del claristorio, para poder levantar los arcos 
y cerrar sobre ellos los plementos de la bóveda de crucería gallonada, 
que tendría que cubrir el gran ábside. Todavía pueden verse los cambios 
derivados de la interrupción de las obras a raíz de la peste de 1348, en 
la parte de los contrafuertes que rebasa la altura de las capillas, en los 
arbotantes88 y en los muros (figura 32). Solo existen molduras en el tercio 
inferior (figura 33) de la mayor parte de los ventanales, porque antes de 
la peste no se habría llegado a construir más arriba.89 La continuación 
de los trabajos por parte del arquitecto inglés pudo verse marcada en un 
principio por una cierta escasez de recursos. No obstante, en esos diez 
años aproximadamente que duró su magisterio, se culminaría la bóveda 
sobre el presbiterio y con ella los arcos correspondientes, la gran clave 
discoidal central de la Trinidad y todo el rico repertorio escultórico 
del ciclo del Génesis que la acompaña, además de la posibilidad de una 
reforma que pudo producirse en la sacristía.

88. No hay que esperar en Montblanc arbotantes como los del Gótico francés sino algo mucho 
más simple.

89. Las molduras marcan la parte construida antes de la epidemia de peste de 1348. Este fenómeno 
se nota en casi todas las ventanas de la cabecera, con alguna excepción. Hay numerosos detalles en los 
muros, como cambios de grosor, de materiales, de hiladas, mechinales, etc. que ayudan a interpretar en 
lo posible el proceso de reanudación de los trabajos.
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La sacristía ocupa el espacio de una capilla en el punto axial de la 
cabecera. Esa ubicación no era excepcional. En el contrato suscrito por 
Guillem de Timor, en 1346, para completar el retablo de San Andrés de 
La Selva del Camp, se lee: sacristam clausam cum dicto retaule pro ut hodie 
est, “que la sacristía quede cerrada con dicho retablo, tal como hoy está” 
(figura 34). Y el caso no fue único. La sacristía de Montblanc se divide 
en dos pisos. En el inferior se encuentra la sacristía propiamente dicha, 
con su bóveda de crucería en cuya clave campea el escudo de la ciudad, 
los armarios para los ornamentos y objetos necesarios en la práctica de 
la liturgia, además de un interesante lavacrum (figuras 35, 36, 37). Está 
protegido por un arcosolio muy rebajado, para adaptarse a la ventana que, 
por encima, ilumina la estancia (figura 38). El elaborado diseño de esta 
ventana (figura 39) es cronológicamente posterior al de las ventanas de 
las capillas, donde se optó por un derrame facetado (figura 40), propio 
de las primeras décadas del siglo XIV. Detalles como éste, la presencia de 
un escultor caracterizado por exagerar los volúmenes, que encontramos 
también en algunas ménsulas de las ventanas altas y, al menos en una 
ocasión en Santes Creus, nos inducen a pensar que la sacristía pudo ser 
remodelada en tiempos de Reinard de Fonoll. Tal vez con intención de 
habilitar un piso superior como tribuna real. La carpintería de ambas 
puertas,90 la de entrada (figuras. 41, 42) y la del armario exterior (figuras 
43, 44, 45, 46, 47), son una magnífica muestra del trabajo en madera del 
siglo XIV, con una cenefa idéntica a la del retablo de los santos Ber-
nardo y Bernabé. Hay que añadir que en todas las dovelas del arco de 
la puerta de la sacristía aparece una letra R (figura 48), cuidadosamente 
epigrafiada con virtuosismo casi caligráfico. ¿La inicial de Reinard? A 
propósito de la existencia de una “marca de cantero” propia de Reinard 
de Fonoll ha primado la imaginación sobre la lógica, hasta el punto de 
atribuirle la cruz, en su forma más simple, +, pomada con puntos en 
sus extremos o incluso potenzada con pequeñas tildes en los mismos. Es 
decir, que habría sido el picapedrero de una parte del Románico y la 
mitad del Gótico de toda Europa, lo cual es difícilmente aceptable. Para 
resumir, el magister operis o arquitecto gozaba en la Edad Media de una 
elevada consideración social. Es más que probable que el maestro inglés 
no usara marca de cantero alguna, pues, en su calidad de arquitecto, pro-
yectaría las obras contratadas, seleccionaría a sus colaboradores, organizaría 

90. En toda esta obra aparece el escudo de la ciudad de Montblanc, que seguramente financió la 
obra, pero, en la puerta, se encuentra integrada en el mismo escudo la representación de una herramienta, 
aparentemente un hacha. Tal vez representa al gremio de carpinteros o entalladores.
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su taller, controlaría los trabajos que tuviera bajo su dirección, realizaría 
ciertas tareas burocráticas, negociaciones varias y otras actividades de su 
competencia. Es muy poco probable que se encargara personalmente de 
“picar” la piedra. Y, si alguna vez se dio esa circunstancia, su “sello” ten-
dría que ser una marca muy evidente y especial. Sobre todo si se tiene 
en cuenta que era un hombre culto y sabía escribir. Por eso podríamos 
aceptar que la R mayúscula de esta puerta fuera suya, casi un capricho 
personal de un determinado momento. 

En toda esa parte de la obra de la iglesia, tanto en la sacristía como 
en el claristorio y la bóveda, no aparece el arco conopial, tan caracte-
rístico de Reinard de Fonoll. Las únicas ventanas con tracería flamígera 
que se conservan en Santa María se encuentran en el primer tramo de 
la nave. Exactamente a un lado y a otro, sobre las capillas de los santos 
Bernardo y Bernabé y de los santos Pedro Mártir, Pablo y Domingo. Pero 
la bóveda de ese tramo no se hizo en tiempos de Reinard de Fonoll, 
sino en torno al segundo cuarto del siglo XV, según los argumentos que 
indicaremos más adelante. La ausencia del arco conopial, el elemento más 
importante para definir el llamado Gótico flamígero, puede resultar sor-
prendente en este caso porque lo asociamos habitualmente al repertorio 
que acompaña al maestro inglés. Tal vez no interesó una propuesta de 
ese tipo a los promotores, por ser demasiado costosa.

Hay otros indicadores que confirman la presencia de Fonoll en 
Montblanc. Entre ellos, la escenificación de una parte de ese calculado 
programa iconográfico, presente también, aunque no tan completo, en el 
claustro de Santes Creus y la participación de algunos de los escultores 
que habían trabajado con él en el claustro de ese monasterio.

El repertorio figurativo de los personajes distribuidos por las ménsu-
las y capiteles de las ventanas altas merece, por si solo, un breve estudio 
monográfico.91 Como es habitual en ese tipo de elementos, no parece que 
exista un programa iconográfico unitario y definido. No siempre se han 
conservado en buen estado. Una gran parte, sí. Trabajaron en ello varios 
artistas. Los modelos que emplearon y sus habilidades para expresarse a 
través de la piedra parecen ser muy diferentes. El “maestro de las figuras 
naïfs” (figuras 49, 50 51, 52) repitió modelos, alterando a conveniencia 
su disposición en el diseño de las ventanas, aparentemente ya en el siglo 
XV. El “maestro de las caras pequeñas” (figura 53), de rasgos menudos y 

91. La realización de un estudio completo y detallado sobre este aspecto rebasa los objetivos 
de este trabajo.
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aspecto más clásico, combinó sus realizaciones con las de otros maestros 
distintos, confirmando así la posibilidad de que en algunos casos se hi-
cieran los huecos de las ventanas, con su propio guardapolvo decorado, 
y hasta pasado cierto tiempo no se cerraran con las tracerías y vidrieras 
correspondientes. Por su parte, las obras del “maestro de las figuras apa-
recidas” (figura 54, 55) emergen de la piedra, como apariciones, y giran 
en escorzo hacia un lado, a la búsqueda de un interlocutor. Destaca un 
“maestro hiperrealista” (figuras 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64), con 
rostros, peinados y tocados tomados directamente del natural. En mi 
opinión, se trata del maestro Aloy, autoretratado en el varón de avanzada 
edad con la cofia protectora anudada bajo la barbilla (figura 65).

Entre todos esos altorrelieves llaman la atención, por varias razones, 
tres bustos coronados. Uno se encuentra al nordeste, casi oculto por el 
edificio que se alza junto a la iglesia, como carátula del arco envolvente 
que sirve de guardapolvo a la ventana de la capilla, en la planta baja. 
Representa un rostro venerable, barba poblada y corta, de aspecto imper-
sonal. Podría evocar la memoria de un personaje desaparecido, lejano ya 
en el tiempo, aunque querido y recordado como benefactor, en relación 
con la ciudad y con su iglesia. Seguramente Alfonso II el Casto (figura 
66), el rey directamente vinculado con el emplazamiento definitivo de la 
villa de Montblanc, a raíz de la carta puebla de 1163. Y los otros dos, 
un rey y una reina, que tienen una importancia singular.

Esta pareja real (figura 67) está situada en la ventana del claristorio 
correspondiente a la capilla de las santas Águeda y Eulalia. Mirándolos 
de frente, él está a nuestra izquierda, ella a nuestra derecha. Cobran vida 
en la piedra. El rey (figura 68) es un hombre de mediana edad, fuerte, 
de cuello ancho, mandíbulas firmes, boca carnosa, nariz proporcionada 
y recta con los orificios muy separados, ojos grandes y cejas bien per-
filadas. El bigote poblado, tipo imperial, se distribuye en dos crenchas 
hasta medio rostro, dejando libre el labio superior. Y la barba, más bien 
corta, se vuelve bífida a partir del mechón central. El cabello, ondulado 
en gruesos bucles, se esconde detrás de la nuca. La expresión refleja una 
fuerte personalidad. Ciñe la corona del rey de Aragón. La reina (figura 
69) es una mujer relativamente joven, de rostro afable y expresión dulce. 
La boca recta, de labios finos, con las comisuras muy marcadas. Tiene la 
nariz ligeramente mutilada. Se cubre con un velo, bajo el que asoma por 
detrás la melena larga, ceñido a su vez por la corona. Una gargantilla 
de perlas, símbolo de amor conyugal, adorna su cuello. Creo que nos 
encontramos ante la vera effigies, el verdadero retrato, de los monarcas 
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reinantes, en cuyo caso no cabe duda de que serían Pedro IV el Cere-
monioso y su tercera esposa, Leonor de Sicilia. El rey, que había nacido 
en 1319, accedió al trono en 1336 y falleció en 1387. La reina nació 
en 1325 y contrajo matrimonio con el Ceremonioso en 1349. Murió 
en 1375. La historiografía nos describe al rey Pedro como un hombre 
de baja estatura, robusto, de carácter fuerte, forjado en una infancia dura, 
huérfano de madre a los ocho años. Desconfiado por naturaleza, siempre 
con una daga al cinto, y amante del protocolo, se ganó los sobrenombres 
de Pedro el del punyalet y el Ceremonioso. La existencia de esas efigies 
sobre el lugar donde termina la escalera de caracol, corrobora que el piso 
alto de la sacristía, elevado con respecto al altar, dominando la totalidad 
del templo e iluminado por el sol del amanecer, era un espacio sagrado 
destinado al monarca. Seguramente una tribuna real. El escudo en la clave 
de bóveda perpetuaba, en su ausencia, la figura del rey.

El número de gárgolas es más limitado. Entre las mejor conservadas 
vemos al tubicífero (figuras 70, 71) tocando la tuba, el simio, el ave rapaz, 
el cerdo…, y reiteradamente, el león (figuras 72, 73). Entre los muchos 
significados que ofrece el león en la iconografía cristiana lo encontra-
mos como emblema de la resurrección y del Cristo resucitado, como 
la doble naturaleza de Jesucristo o emblema directo de su persona. Pero 
también es el león emblema bíblico de la muerte de Jesús. Los místicos 
de la Edad Media encontraron una imagen profética de su sacrificio en 
la muerte del león que Sansón venció en los viñedos de Timná. Los 
comentaristas de las Escrituras consideraron a Sansón imagen alegórica 
de la humanidad que da muerte al Cristo-Redentor.92 

7. ¿El maestro Aloy de Montbray en Santa María de Montblanc?

Aloy de Montbray imaginator es la frase que resume, en 1336, la 
primera noticia93 segura documentada sobre el maestro Aloy. Al año 
siguiente, unos meses después de acceder al trono Pedro IV el Ceremo-

92. Louis Charbonneau-Lassay, El Bestiario de Cristo, José J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 
1997, p. 39-40.

93. Josep Maria Madurell Marimon, “El pintor Lluís Borrassà: su vida, su tiempo, sus seguidores 
y sus obras”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 7 (Barcelona, 1949); Josep Maria Madurell 
Marimon, “Texto. Apéndice documental. Índices”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 8 
(Barcelona, 1950); Josep Maria Madurell Marimon “Addenda al apéndice documental”, Anales y Boletín 
de los Museos de Arte de Barcelona, 9 (Barcelona, 1952), p. 213, doc. 658, y Aloy de Montbray, o Mestre 
Aloy en el mismo artículo, referencia en p. 215, nota 1; ACB, Bernardo de Vilarrubia, man. año 1336 
[kal. enero – id. marzo]: 19 septiembre 1336 [13 kal. oct.].
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nioso elegía este artista para la realización del monumento de su madre 
Teresa de Entenza, cuyo cadáver se hallaba sepultado en el convento de 
San Francisco, extramuros de Zaragoza. Es impensable que un encargo de 
tal importancia para el monarca recayera en un desconocido. Las últimas 
investigaciones94 relacionan a este escultor con el taller de Jean Pepin de 
Huy, que trabajó en París para la condesa Mahaut d’Artois, sobrina de 
san Luis y viuda de Otón IV de Borgoña, hasta el fallecimiento de la 
dama, ocurrido en 1329. Muchos documentos hablan de este artista. Casi 
todos referidos a obras desaparecidas o difíciles de identificar, mientras 
se intuyen más que probables atribuciones de obras no documentadas. 
Así es la investigación. Digamos que, tras su etapa parisina, este artista 
normando debió trabajar en la catedral de Rouen, para trasladarse luego 
a la Corona de Aragón. Trabajó para la alta nobleza, para la Iglesia en 
lugares como el monasterio de Santes Creus o la catedral de Tarragona 
pero, sobre todo, fue escultor real para Pedro el Ceremonioso durante 
largos años, con numerosas interrupciones debidas a diferentes aconteci-
mientos históricos. Leonor de Sicilia le llamaba “su maestro”, para mostrar 
su agrado ante la belleza de la obra, cuando Aloy realizaba la tumba de 
la reina en el conjunto funerario del Panteón Real de Poblet, que había 
promovido el monarca a partir de 1340. Hay suficiente documentación 
e historiografía sobre el tema como para que no sea necesario comentar 
aquí las constantes vicisitudes ocurridas en torno a este conjunto funera-
rio. Solo mencionar que, en los primeros meses de 1361, esa tumba ya 
estaba terminada y que Aloy, cobrada su parte, abandonaba la obra de 
los Sepulcros Reales de Poblet.95

La destrucción de las tumbas de Poblet como consecuencia de las 
desamortizaciones y el abandono forzado del monasterio por la comuni-
dad, nos impide conocer cómo eran, en su origen,96 las estatuas yacentes 
de los reyes realizadas por Aloy de Montbray en las mismas fechas que 
ejercía en Montblanc Reinard de Fonoll. Tratándose de los monarcas vivos, 
serían auténticos retratos. Las imágenes de Santa María de Monblanc, que 
tan fielmente parecen representar los rasgos físicos de los protagonistas, 
podrían informarnos sobre el aspecto de las yacentes de Pedro el Cere-
monioso y Leonor de Sicilia en el Panteón Real de Poblet.

94. Emma Liaño Martínez, “Aloy de Montbray imaginator…”, p. 29-53; Emma Liaño Martínez, 
“Aloy de Montbray o cómo trabajar...”, p. 303-307.

95. El rey tendría 42 años en 1361 y la reina, 36.
96. Las tumbas, tal como las encontramos actualmente, son una recreación llevada a cabo por 

el escultor Federico Marés en los años centrales del siglo XX.
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Pero hay más razones para proponer la posible presencia de Aloy en 
Santa María de Montblanc. Muchas de las “carátulas” de los ventanales 
del claristorio y algunas de las gárgolas mencionadas son de extraordi-
naria calidad. Llaman la atención las dos en forma de león situadas en 
la parte alta de la fachada principal, a los pies de la Virgen y el Ángel 
de la Anunciación (figura 74), esta última algo más deteriorada que la 
anterior. No son las únicas con ese tema. Y, especialmente, la espectacular 
figura de Sansón (figuras 75, 76, 77, 78) con su larga cabellera, desquija-
rando al león, montado a horcajadas sobre la fiera. El episodio bíblico de 
Sansón (figura 79) que mata al león forzando sus fauces, hasta fracturar 
las quijadas, se encuentra en el claustro de Santes Creus, donde uno 
de los escultores más destacados fue probablemente Aloy de Montbray. 
También es recurrente el león, con unas determinadas características, en 
varias obras contratadas por este prestigioso escultor o relacionadas con 
él por atribución, como en la sillería del coro de la catedral de Gerona 
(figura 80), en los capiteles del claustro de Santes Creus (figura 81), en 
la escalera noble de la parte reformada, en época de Pedro el Ceremo-
nioso y Leonor de Sicilia, del Palacio Real (figuras 82, 83) del mismo 
monasterio o en la sacristía de la capilla de Santa María de los Sastres, 
de la catedral de Tarragona.97 No es en absoluto descartable que Aloy de 
Montbray participara en la obra que, como arquitecto, dirigía Reinard de 
Fonoll en Santa María de Montblanc. Ambos se conocían desde hacía 
tiempo. Y les unía su condición de extranjeros. El escultor era entonces 
maestro del Panteón Real de Poblet. Vivía en Tarragona, en el edificio 
conocido como Pretorio, el castillo del Rey, por concesión expresa de 
Pedro el Ceremonioso. Pero las obras de los Sepulcros Reales transcurrían 
tan lentas, que el artista compaginó habitualmente esa tarea con otros 
muchos encargos.98 Se conoce suficientemente bien la relación personal 
y profesional de Aloy con Pedro el Ceremonioso. Una relación personal 
que se intuye, incluso, cordial, comenzada cuando el rey, todavía muy 
joven, encargaba al escultor la monumentalización, en Zaragoza, de la 
tumba de su madre muerta, y parece que perduró hasta los últimos días 
del artista. La dedicación de Aloy de Montbray a una obra como Santa 
María de Montblanc no podía incomodar al monarca.

A falta de la deseable confirmación documental, creo que se pue-
de proponer la intervención del maestro Aloy de Montbray en la Santa 

97. Emma Liaño Martínez, “Aloy de Montbray imaginator…”, p. 32-34.
98. Emma Liaño Martínez, “Aloy de Montbray imaginator…”, p. 32-34; Emma Liaño Martínez, 

“Aloy de Montbray o cómo trabajar...”, p. 307-308.
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María gótica. A él pertenecerían, al menos, los leones y el Sansón de las 
gárgolas. Algunos de los personajes que decoran los ventanales del cla-
ristorio. Y, como obra principal conservada,99 las efigies de la pareja real 
que suponemos de Pedro el Ceremonioso y Leonor de Sicilia. Efigies que 
podían ser retratos esculpidos sobre los modelos tomados del natural que 
el artista utilizara para las yacentes del monumento funerario de Poblet 
y coetáneas a ellas. Una oportunidad única para conocer el aspecto que 
podían tener los originales desaparecidos.

8. La lenta continuación de las obras

Poco sabemos de la evolución de las obras a partir de la marcha 
de Reinard de Fonoll, durante el resto del siglo XIV. Posiblemente 
los recursos de la Universidad de la villa tuvieron que dedicarse a la 
construcción de las murallas, que se supone comenzadas en 1362.100 La 
deuda municipal alcanzó cotas inalcanzables para la población. Muchos 
vecinos abandonaron la villa ante la elevada carga de impuestos. La obra 
de la iglesia se interrumpió temporalmente. En 1387, el propio infante 
Martín, recién nombrado duque de Montblanc por su hermano el rey 
Juan I, influyó en el acuerdo firmado entre la Universidad y Pere Ciroll, 
como maestro mayor de la iglesia. Se trata seguramente de un hijo de 
aquel Pere Ciroll de Santa Coloma de Queralt que participó en el mo-
numento funerario de los condes de Queralt en la iglesia de Belloc de 
Santa Coloma y fallecía en 1362. Petrus Cirol lapicida ville sancta Columba 
egritudine detentus… facio testamentum… Dejaba 4 sueldos a la obra de la 
iglesia parroquial y 12 denarios a Santa María de Bel-loch.101

Los trabajos avanzaban tan lentamente que en 1397 Pere Ciroll y 
Pere Perull vendieron un carro y dos bueyes de su propiedad a los maes-
tros del Palacio del Rey Martín en el monasterio de Poblet.102 Aunque 
la noticia pudiera interpretarse como indicio del abandono de la obra, 
Pere Ciroll continuaba en Montblanc el 25 de mayo del año siguiente, 
como se refleja en un documento mediante el cual Petrus Ciroll, lapicida, 

 99. Por muy hermosas que sean las gárgolas o los altorrelieves de las ventanas, no hay que 
olvidar que en Santa María de Montblanc habría en esa época, al menos tantos altares como capillas, 
todos ellos con sus correspondientes retablos, de los cuales sólo conocemos el de los santos Bernardo y 
Bernabé, además de las tumbas de las familias donantes.

100. Jaume Felip i Sànchez, “L’església…”, p. 55.
101. AHPT, Archivo de Santa Coloma de Queralt, Caja 59, 1362, julio, 27.
102. Antoni Palau i Dulcet, Conca de Barberà, I. Guía de Montblanc, Barcelona, 1931, p. 80. 

Joaquín guitert i fontseré, Real monasterio de Poblet, Imprenta Casa de la Caridad, Barcelona, 1929, p. 174.
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magister operis ecclesie ville Montis Albi, emitía un recibo a favor Bernat 
d’Agraz, de Alcover, porque había cobrado la cantidad de 88 florines de 
oro de Aragón que éste le debía, a propósito de la intervención en una 
capilla en la iglesia mayor de esa localidad.103 No permanecieron mucho 
más tiempo en la obra.

La fundación de un beneficio dedicado a la Concepción de la 
Virgen María en el altar mayor en 1404 parece indicar la intención de 
hacer o renovar un retablo. La imagen de la llamada Virgen del Coro 
(figura 84), que perteneció al altar mayor, resulta muy evolucionada para 
coincidir con esa fecha, aunque es obra del siglo XV.

9. Una fachada gótica monumental

Había comenzado ya el siglo XV y quedaban todavía por construir 
las bóvedas de la nave, a partir del presbiterio. Una noticia de 1412 no 
comprobada indica que, “durante el tiempo que predicó en Montblanc 
san Vicente Ferrer, trabajaban en la iglesia de Santa María los arquitectos 
alemanes Ping de Ulm, padre e hijo, bajo el gobierno de Simón Salvador, 
rector, luego obispo de Barcelona”.104 No siempre el apellido corresponde 
a un topónimo pero, a falta de otros indicios, podemos apuntar la posi-
bilidad de que estos maestros procedieran de la ciudad alemana de Ulm, 
en una época en la que se trasladaron a España numerosos artistas del 
centro y Norte de Europa, por la gran aceptación que tuvo el Último 
Gótico en nuestras catedrales, cuando en Italia empezaba a imponerse 
el Renacimiento.

La catedral de Ulm había sido comenzada en 1377, en el interior 
de la ciudad, gracias a una iniciativa ciudadana para evitar los peligros que 
acechaban a la parroquia principal, ubicada extramuros. En 1392 se hizo 
cargo de las obras Ulrich Ensinger, que había trabajado en la catedral de 
Estrasburgo. Hasta 1417 este maestro se mantuvo al frente de las mismas. 
A él se debe la modificación del proyecto inicial, con un innovador 
proyecto que situó la imponente torre sobre la fachada principal, a los 
pies, en la parte occidental de la iglesia, con el uso constante de formas 
flamígeras. En 1405 había sido consagrada, todavía con unas cubiertas 
provisionales. Las bóvedas, la cabecera y el lado norte se terminaron entre 

103. AHAT, Manual Notarial de Alcover, Caja 30, man. 171, sin foliar. Citado por Sanç Capdevila, 
La Seu de Tarragona, Biblioteca Balmes, Barcelona, 1935, p. 107.

104. Antoni Palau i Dulcet, Conca de…, p. 80. Se basa en una información de Ramón Sabaté, 
procedente del periódico La Cruz de Tarragona.
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1446 y 1463, bajo la dirección del hijo de Ulrich, mientras continuaba 
la construcción de la torre. 

Es imposible, por ahora, conocer en qué momento se tomó en 
Santa María de Montblanc la decisión de cubrir el primer tramo, man-
teniendo las dimensiones que ocupaban en la parte baja una capilla por 
lado, y sin embargo ampliar al doble las dimensiones del siguiente. En 
cualquier caso, este hecho, que parece relacionado con la proporción de 
los módulos espaciales entre los tramos de las naves y las capillas de la 
catedral de Barcelona, debió vincularse a la intención de construir una 
fachada monumental, para albergar la puerta principal, en el mismo si-
tio donde ahora se encuentra. Bien sea por la supuesta presencia de los 
maestros alemanes procedentes de Ulm o por influencia del arquitecto 
barcelonés y los otros artistas que trabajaron en el Palacio del rey Martín 
en Poblet, el cambio se produjo en Santa María en pleno apogeo del 
Gótico flamígero. La materialización del proyecto, en esa nueva fase, lleva 
el sello inconfundible de Pere Johan.

10. Pere Johan y Santa María de Montblanc

Pere Johan está considerado el escultor más representativo del Gó-
tico Internacional en la Corona de Aragón.105 Nacido probablemente en 
Tarragona en torno a 1394-1398, alcanzó la fama en plena juventud, a 
raíz de los trabajos realizados por encargo de las instituciones barcelonesas 
entre 1416 y 1418, con el magnífico relieve de San Jorge y la princesa. 
Fue luego la catedral de Barcelona, donde esculpió en 1418 la clave de 
bóveda con el Padre Eterno, y una sucesión de obras monumentales, de 
tal envergadura, que permite comprender las desigualdades que en algunas 
de ellas se observan, debidas seguramente a la participación de miembros 
de su taller. La predela del retablo de la catedral de Tarragona,106 con 
el tema principal de la vida y martirio de santa Tecla, patrona de la 
catedral y de la ciudad, puede considerarse su obra maestra. El alabastro 
cobra vida con el extraordinario repertorio de personajes, destacados so-
bre fondos de vidrio azul, la composición de las escenas, la variedad y 
belleza de la indumentaria, el realismo en los detalles, la filigrana de las 

105. Maria Rosa Manote Clivillés, L’escultura gòtica catalana de la primera meitat del segle XV a 
la Corona d’Aragó. Pere Joan i Guillem Sagrera, Universidad de Barcelona, (Tesis doctoral), Barcelona, 1994. 
Maria Rosa Manote Clivillés, “El retaule major de la catedral de Tarragona, obra de l’escultor Pere 
Joan”, Revista de cultura de la Diputació de Tarragona, Diputació de Tarragona, Tarragona, 2000, p. 61-88. 

106. Emma Liaño Martínez, “Pere Johan entre el ‘exemplum’ medieval y la estética clásica. 
El retablo mayor de la catedral de Tarragona”, Goya. Revista de Arte, 282 (Madrid, 2001), p. 137-144. 
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arquitecturas, la memoria del mundo clásico y la profundidad de los sím-
bolos. Contratado el retablo en 1426 por el arzobispo Dalmau de Mur, 
la obra pudo quedar parcialmente en manos de sus colaboradores cuando 
el artista comenzó, en 1434, la ejecución del retablo mayor de La Seo de 
Zaragoza,107 al frente de cuya archidiócesis se hallaba este prelado desde 
1431. Muchas de sus obras han desaparecido total o parcialmente. Entre 
lo conservado, destacan por su interés el sepulcro del obispo Hugo de 
Urriés del Museo Diocesano de Huesca, el Ángel custodio del Museo 
de Zaragoza o la Virgen de la Huerta de la catedral de Tarazona. La 
Virgen de la Araña, de la parroquia de Bordón, en Teruel, desapareció 
durante la Guerra civil. El retablo de la capilla del Palacio arzobispal de 
Zaragoza, hoy en el Cloisters de Nueva York, ha sido relacionado con 
su estilo, así como la Virgen de la Misericordia de la sala capitular del 
monasterio femenino de Santa María de Vallbona. Trabajó en Nápoles para 
Alfonso V el Magnánimo y regresó a Barcelona tras el fallecimiento del 
monarca, en 1458. Probablemente se refiere a él una noticia documentada 
que sitúa a un Pere Johan al frente del equipo que realizaba, en 1459, 
el nuevo rosetón flamígero para la fachada de la iglesia barcelonesa de 
Santa María del Mar.108

Sin apoyo documental que confirme su intervención, existen pode-
rosas razones para relacionar a Pere Johan con el monasterio de Poblet 
y lugares aledaños, entre los que se encontraría Montblanc. El artista era 
hijo de Jordi de Déu, un escultor perteneciente a la comunidad greca, de 
origen bizantino, de la ciudad siciliana de Mesina, sometido a esclavitud, 
seguramente como prisionero de guerra, y entregado a Jaume Cascalls 
hacia 1361.109 Ese mismo año, el maestro Aloy de Montbray había dado 
por terminada su forzada asociación con Cascalls en Poblet y abandonado 
la obra de los Sepulcros Reales. Al frente quedaba éste último como único 
maestro. Necesitaba un buen colaborador. No sabemos si el siciliano fue 
manumitido por su amo o quedó liberado al fallecer Cascalls. Lo cierto 
es que Jordi de Déu, que tomó el nombre de Jordi Johan, fue nombra-
do maestro del Panteón Real, tras largos años de trabajo en Poblet, de 

107. María del Carmen Lacarra Ducay, El retablo mayor de la Seo de Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, Zaragoza, 1999.

108. Bonaventura Bassegoda i Amigó, Santa María del Mar, Editores Técnicos Asociados, Barcelona, 
1976, p. 99-100. Interpretación de la noticia en: Emma Liaño Martínez, “Pere Johan…”, p. 143, nota 8.

109. Emma Liaño Martínez, “Jordi de Déu, ‘maestre de images e de pinzel, de la ciutat de 
Mecina’”, Tra il Tirreno e Gibilterra. Un Mediterraneo iberico?, Luciano Gallinari, Flocel Sabaté (eds.), 
Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto de Storia dell’Europa Mediterranea, Cagliari-Milano-Roma, 
2015, vol. 1, p. 247-304.
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donde pasó a la Ciudad Condal. Nunca renunció Jordi de Déu, desde 
el punto de vista artístico, a sus orígenes sicilianos. Su estilo personal 
es, por esa razón, inconfundible. Se supone que su hijo mayor, Antonio, 
también escultor, participó en la decoración escultórica del Palacio del 
Rey Martín en Poblet, en la primera década de siglo XV, toda una 
renovación en su momento, a iniciativa de un monarca especialmente 
apasionado por las artes.

Se han encontrado en el monasterio algunos fragmentos de escul-
turas de gran calidad, seguramente de retablos desaparecidos, o bien del 
círculo del artista, dispersos en diferentes museos.110 Pero la gran sorpresa 
se produjo en 2006, con motivo de las obras de restauración de Santa 
María de Montblanc. Todo parecía indicar, entre la altura, la falta de 
iluminación y la suciedad acumulada durante siglos, que la bóveda del 
tramo de la nave más próximo al ábside se habría cerrado ya hacia 1400 
y que el movimiento que se intuía, en las figuras de la Anunciación de 
la clave correspondiente, permitía vincular esa obra con algún maestro 
del Gótico Internacional, de los que trabajaban en Barcelona por aquellas 
fechas. El acceso directo a la obra posibilitó la identificación del autor.

El relieve de la Anunciación se conserva en excelente estado (figura 
85). Incluso con restos de policromía oro y azul. Esto permite compararlo 
con otras obras conocidas del artista. En especial con el conjunto de la 
predela del retablo de la catedral de Tarragona que, aunque contratado por 
el escultor el 8 de marzo de 1426, no empezó a instalarse hasta 1429. 
En la clave de Montblanc el maestro se adaptó perfectamente al marco 
discoidal del elemento arquitectónico, como se había adaptado años atrás 
en el relieve del san Jorge de Barcelona. El arcángel, en posición genu-
flexa, hace el gesto de la salutación. Las alas casi se han replegado pero 
los bucles del cabello y la filacteria, que debía llevar escrito a pincel el 
texto del Ave gratia plena, todavía flotan en el espacio. Frente a él, María, 
sentada, expresa con su gesto recogimiento y aceptación. La mirada baja 
y la diestra sobre el pecho, mientras sostiene con la izquierda el libro 
abierto de las profecías. Ni arquitectura ni mobiliario. Sólo el jarrón de 
los lirios, símbolo de pureza, y el Espíritu Santo que desciende en dia-
gonal para alcanzar, con su pico, la cabeza de la Virgen.

110. Maria Rosa Manote Clivillés, “Cap d’home”, Thesaurus / Estudis. L’Art als bisbats de 
Catalunya 1000-1800, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, 1986, p. 196-197. M. Rosa Manote 
Clivillés, “Círculo de Pere Joan. Ceremonia de correr las armas”, Cathalonia. Arte gótico en los siglos 
XIV-XV, Museo del Prado, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1997, p. 158-159. 
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Ya había realizado el escultor la predela del retablo de Tarragona 
cuando hizo la clave de Montblanc, pues utilizó para el rostro del arcángel 
(figura 86) el mismo modelo con el que caracterizó, en el retablo, a santa 
Tecla. Y la Virgen Anunciada (figura 87) reproduce uno de los hermosos 
bustos de las peanas en torno al Varón de Dolores. El episodio se re-
presentó de una manera muy distinta de la Anunciación que aparece en 
el cuerpo superior del mismo retablo, donde la influencia centroeuropea 
se había acentuado, dando una extraordinaria ampulosidad a los ropajes 
y una mayor dureza a los rostros y los gestos, a pesar de que la paloma 
del Espíritu Santo es idéntica. El Pere Johan de Montblanc mantiene la 
frescura de la predela de alabastro de Tarragona, a pesar de trabajar en 
piedra caliza, y podría considerarse una obra inmediatamente posterior a 
ella pero anterior al comienzo del retablo mayor de La Seo de Zaragoza, 
del que se hizo cargo en 1434, compaginando los trabajos de los dos 
retablos al mismo tiempo, con un equipo de colaboradores. 

La certeza de la atribución a Pere Johan de esta Anunciación su-
puso una revisión de la cronología del edificio.111 La construcción de las 
tracerías flamígeras de los ventanales del claristorio, a uno y otro lado, en 
este tramo inmediatamente anterior al ábside, son ya de entrado del siglo 
XV. Y la totalidad de la bóveda del mismo corresponde a unas fechas 
algo anteriores a 1429 y ca. 1434. La intervención de Pere Johan en la 
Santa María gótica no terminó en esta clave de bóveda. En el capitel 
bajo el arco fajón que separa el tramo de la Anunciación del tramo 
de dobles dimensiones, en el lado de la actual Capilla del Santísimo, se 
representó un Juicio Final. La ubicación del capitel, frente a la puerta 
principal del edificio, debió convertirlo en blanco de la explosión de 
1651, lo que explicaría su deterioro. No cabe duda de que fue realizado 
por el mismo autor. Queda la incógnita de si Pere Johan había realizado 
también la clave de la bóveda de ese mismo tramo, que con posterioridad 
fue rehecha. Y, muy especialmente, la fachada gótica. Tal vez Alfonso el 
Magnánimo, que tanto interés mostró por Poblet, tanto por los Sepulcros 
Reales como por la Capilla de San Jorge, y contrató a Pere Johan para 
el Castel Nuovo de Nápoles, quiso también emular al Ceremonioso y 
favorecer con su generosidad a Santa María de Montblanc.

La zona superior de la fachada actual está llena de incongruencias 
arquitectónicas y decorativas. Improvisaciones, en suma, derivadas de la 

111. Emma Liaño Martínez, “Pere Johan…”, p. 246-248; Emma Liaño Martínez, “Guillem 
Timor…”, p. 137-138.
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necesidad de reconstruir lo antes posible la parte destruida. Es el pun-
to más alto, más alejado de la mirada del espectador, y allí se mezclan 
elementos góticos de los siglos XIV y XV con otros renacentistas de 
la fachada actual, del siglo XVII. Del XIV quedan las correspondientes 
gárgolas, entre ellas dos de los leones atribuibles a Aloy de Montbray, uno 
de ellos algo mutilado. Y del XV, los doseletes flamígeros de Pere Johan, 
que albergarían entonces las estatuas del arcángel góticas y la Virgen de 
la Anunciación (figuras 88, 89, 90). En la reconstrucción de esa fachada, 
al parecer casi inmediata a su destrucción,112 permanecería la memoria de 
la iconografía anterior, de modo que las dos estatuas del grupo de la 
Anunciación del siglo XVII podrían sustituir a las del XV, que habrían 
resultado dañadas.113

11. Una obra inacabada

Después pasó a depender, casi exclusivamente, de la universidad de 
la villa, es decir, del esfuerzo ciudadano. Y la obra quedó sin terminar. 
Todavía pueden verse por el exterior los muros comenzados, con sus 
dentellones al aire, y los huecos tapiados. Podría decirse que la presencia 
de Pere Johan protagonizó el último momento de gloria de esta impor-
tante construcción, en época medieval.

112. Joan Fuguet i Sans, “Santa Maria de…”, p. 124.
113. Tal vez las nuevas tecnologías puedan aportar más información sobre los posibles restos de 

esa fachada gótica que podrían permanecer ocultos por la fachada actual.
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Figura 1. Iglesia de Santa María, Montblanc. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 2. Iglesia de Santa María, Montblanc. (Planta: Emma Liaño y Carles Fargas).

Apèndix gràfic
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Figura 3. Iglesia de Santa María, Mont-
blanc, Arbotantes. (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 4. Iglesia de Santa María, Montblanc, 
Pináculos. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 5. Iglesia de Santa María, Montblanc, Inte-
rior, Capillas. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 6. Iglesia de Santa María, Montblanc, Capi-
llas lado norte. (Fotografía: Emma Liaño).



La iglesia, núcleo de la sociedad urbana medieval 237

Figura 7. San Marçal, Montblanc, Inscripción funda-
cional y escudo. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 8. Iglesia de Santa María, Montblanc, Escudo 
de la familia Colom. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 9. Iglesia de Santa María, Montblanc, Escudo 
de la familia Marçal. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 10. Iglesia de Santa María, Montblanc, escudo 
de la familia Alenyà. (Fotografía: Emma Liaño).
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Figura 12. Evangelista, Guillem de Timor, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

Barcelona, 2017. (Fotografía: Jordi  
Calveras, Marta Mérida, Joan Sagristà)

Figura 13. Retablo de los santos Bernardo y Bernabé, Santa María de Montblanc. 
(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 11. San Andrés, Guillem de 
Timor, La Selva del Camp. (Fotografía: 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Arxiu Mas, C-34949, 1920). 
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Figura 14. Retablo de los santos Bernardo y 
Bernabé, Detalle. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 15. Retablo de los santos Bernardo y 
Bernabé, predela. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 16. Retablo de los santos Bernardo 
y Bernabé, Anunciación (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 17. Retablo de los santos Bernar-
do y Bernabé, Santos titulares. (Fotografía: 

Emma Liaño).

Figura 18. Retablo de los santos Bernar-
do y Bernabé, Historias de san Bernardo. 

(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 19. Retablo de los santos Bernar-
do y Bernabé, Historias de san Bernardo. 

(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 20. Retablo de los santos Bernar-
do y Bernabé, Historias de san Bernabé 

(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 21. Retablo de los santos Bernar-
do y Bernabé, Historias de san Bernabé 

(Fotografía: Emma Liaño).
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Figura 22. Santa María de Montblanc, 
Historias del Génesis, Creación de 
Adán. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 23. Santa María de Montblanc, 
Historias del Génesis, Creación de Eva. 

(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 24. Santa María de Montblanc, 
Historias del Génesis, Hacia la casa del 

Paraíso. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 25. Santa María de Montblanc, 
Historias del Génesis, la Tentación. (Fo-

tografía: Emma Liaño).

Figura 26. Santa María de Montblanc, 
Historias del Génesis, Diálogo de Dios 

con el hombre. (Fotografía: Emma 
Liaño).
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Figura 27. Santa María de Montblanc, His-
torias del Génesis, Diálogo de Dios con el 

hombre. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 28. Santa María de Montblanc, La 
Trinidad, Clave de bóveda. (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 30. Arco de triunfo del ábside, 
La Fuerza de Dios creadora del universo. 

(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 29. Santa María de Montblanc, Bóve-
da del ábside. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 31. Arco de triunfo del ábside, 
Escudo de Montblanc. (Fotografía: Emma 

Liaño).
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Figura 32. Santa María de Montblanc, Exterior 
sobre las capillas. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 33. Ventanas del claristorio, Cambios de 
proyecto. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 34. Santa María de Montblanc, Sacristía y 
Armario. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 35. Sacristía interior, detalles (Fotografía: 
Emma Liaño).

Figura 36. Sacristía interior, detalles. (Fotografía: 
Emma Liaño). Figura 37. Sacristía interior, detalles. (Fotografía: 

Emma Liaño).
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Figura 38. Sacristía interior, Ventana. (Fotografía: 
Emma Liaño).

Figura 39. Ventana de la sacristía y óculo de la 
tribuna. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 40. Ventana planta capillas. (Fotografía: 
Emma Liaño).

Figura 41. Sacristía, Puerta (Fotografía: Emma 
Liaño).
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Figura 42. Sacristía, Puerta, detalle. (Fotografía: 
Emma Liaño).

Figura 45. Armario junto a la sacristía, detalle. (Fo-
tografía: Emma Liaño).

Figura 46. Armario junto a la sacristía, ménsula.  
(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 44. Armario junto a la sacristía, detalle.  
(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 43. Armario junto a la sacristía.  
(Fotografía: Emma Liaño).
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Figura 48. Sacristía, Puerta, detalle letra. (Fotografía: 
Emma Liaño).

Figura 47. Armario junto a la sacristía, detalle. 
(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 49. Claristorio exterior, “Maestro 
de las figuras naïf ”. (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 50. Claristorio exterior, “Maestro 
de las figuras naïf ”. (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 51. Claristorio exterior, “Maestro 
de las figuras naïf ”. (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 52. Claristorio exterior, “Maestro 
de las figuras naïf ”. (Fotografía: Emma 

Liaño).
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Figura 53. Claristorio exterior, “Maestro 
de las caras pequeñas”. (Fotografía: Emma 

Liaño). 

Figura 54. Claristorio exterior, “Maestro 
de las figuras aparecidas”. (Fotografía: 

Emma Liaño).

Figura 55. Claristorio exterior, “Maes-
tro de las figuras aparecidas” .(Fotografía: 

Emma Liaño).

Figura 56. Claristorio exterior, Maestro 
Aloy. (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 57. Claristorio exterior, Maestro 
Aloy. (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 58. Claristorio exterior, Maestro 
Aloy. (Fotografía: Jorge Portal).



La iglesia, núcleo de la sociedad urbana medieval 247

Figura 59. Claristorio exterior, Maestro 
Aloy. (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 60. Claristorio exterior, Maestro 
Aloy. (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 61. Claristorio exterior, Maestro 
Aloy. (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 62. Claristorio exterior, Maestro 
Aloy. (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 63. Claristorio exterior, ¿Maestro 
Aloy? (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 64. Claristorio exterior, ¿Maestro 
Aloy? (Fotografía: Jorge Portal).
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Figura 66. Claristorio exterior, Varón 
coronado, Alfonso II el Casto. (Fotografía: 

Emma Liaño).

Figura 67. Claristorio exterior, Aloy de 
Montbray, Pareja real. (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 68. Claristorio exterior, Rey, Pedro 
IV el Ceremonioso. (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 69. Claristorio exterior, Reina, Leo-
nor de Sicilia. (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 65. Claristorio exterior, Aloy de Montbray. ¿Autorretrato? (Fotografía: Jorge Portal).
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Figura 70. Gárgola, Tubicífero. (Fotografía: 
Emma Liaño).

Figura 71. Gárgola, Tubicífero.  
(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 72. Gárgola, León a los pies del 
arcángel.  

(Fotografía: Jorge Portal).

Figura 73. Gárgola, León con su presa.  
(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 74. Gárgola, León a los pies de la 
Virgen. 

(Fotografía: Jorge Portal).
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Figura 76. Gárgola, Sansón desquijarando 
al león, Aloy de Montbray (Fotografía: 

Jorge Portal).

Figura 77. Gárgola, Sansón desquijarando 
al león, Aloy de Montbray (Fotografía: 

Jorge Portal).

Figura 78. Gárgola, Sansón desquijarando 
al león, Aloy de Montbray (Fotografía: 

Jorge Portal).

Figura 79. Claustro de Santes Creus, 
Sansón desquijarando al león, ¿Aloy de 
Montbray? (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 80. Catedral de Gerona, Aloy de 
Montbray, Silla (Fotografía: Jorge Portal).

Figura 75. Gárgola, Sansón desquijarando 
al león, Aloy de Montbray (Fotografía: 

Jorge Portal).
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Figura 81. Claustro de Santes Creus, Ga-
lería meridional, León, Aloy de Montbray 

(Fotografía: Emma Liaño).

Figura 82. Santes Creus, Palacio Real, 
León, Aloy de Montbray.  
(Fotografía: Jorge Portal).

Figura 83. Santes Creus, Palacio Real, 
León, Aloy de Montbray.  
(Fotografía: Jorge Portal).

Figura 84. Santa María de Montblanc, 
“Virgen del Coro”. (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 85. Santa María de Montblanc, 
Anunciación, Clave de bóveda, Pere  

Johan. (Fotografía: Emma Liaño).

Figura 86. Catedral de Tarragona, Marti-
rio de Santa Tecla, Pere Johan.  

(Fotografía: Emma Liaño).
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Figura 87. Catedral de Tarragona, Retablo mayor, 
Rostro femenino, Pere Johan. (Fotografía: Emma 

Liaño).

Figura 88. Santa María de Montblanc, Doselete 
sobre el Arcángel Gabriel, Pere Johan (Fotografía: 

Jorge Portal).

Figura 89. Santa María de Montblanc, Doselete 
sobre la Virgen Anunciada, Pere Johan. (Fotografía: 

Jorge Portal).

Figura 90. Santa María de Montblanc, Doselete 
sobre la Virgen Anunciada, Pere Johan.  

(Fotografía: Emma Liaño).



Introducció1

La societat baixmedieval va destacar per un elevat grau d’integració 
del fet religiós en els diferents sistemes culturals i socials que la confor-
maven. Lògicament, aquells grups o estaments amb majors disponibilitats 
econòmiques van poder establir uns lligams molt més intensos amb 
l’Església, aquella que els havia de facilitar l’accés a la vida eterna. En el 
cas de les oligarquies, això era així per una raó ben senzilla: els beneficis 
obtinguts de les seves activitats comercials els permetien disposar d’uns 
diners que, a la pràctica, els ajudarien a adquirir el salconduit al Paradís. 
Si en l’Alta Edat Mitjana, l’objectiu era enterrar-se ad sanctos, cercant el 
benefici del poder de les relíquies, en la Baixa Edat Mitjana, tot i que 
aquesta pràctica no s’abandonarà, el que se cercarà primordialment serà 
el benefici de les oracions.2 

1. El present estudi s’emmarca entre els resultats d’un parell de projectes de recerca: Mundo urbano 
y producción artística en la Catalunya occidental: Lleida y su área de influencia (siglos XIII-XV) (HAR2008-04281, 
Ministerio de Educación y Ciencia, investigador principal Dr. Francesc Fité) y Expresividad, sentimiento 
y emoción (siglos XII-XV) (HAR2016-75028-P, Ministerio de Economía y Competitividad, investigador 
principal Dr. Flocel Sabaté). Igualment, el treball ha rebut el recolzament del Grup de Recerca d’Estudis 
Medievals. Espai, poder i cultura (Universitat de Lleida, grup consolidat i finançat amb reconeixement de 
la Generalitat de Catalunya, dirigit pel Dr. Flocel Sabaté). Abreviatures utilitzades: ACL, Arxiu Capitular 
de Lleida; ADMC Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli a Catalunya; AMM, Archivo Municipal de 
Mequinenza; BC, Biblioteca de Catalunya; BRAH, Biblioteca de la Real Academia de Historia.

2. En paraules d’Adolfo Carrasco, La fundación de conventos, iglesias y capillas, el interés por procurarse 
sepulcros espectaculares en lugares sagrados, la profusión de las armas de los linajes en los templos, las donaciones 
en dinero, objetos de culto y paramentos, en suma, la capitalización de los símbolos y de los espacios religiosos, eran 
signos visibles de la fama familiar o individual ante los ojos de los fieles y vinculaban el prestigio de la nobleza 
con las verdades de la fe (Adolfo Carrasco, “Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la 
cultura nobiliaria”, Cuadernos de Historia Moderna, 25 (Madrid, 2000), p. 235). Sobre aquestes qüestions 
vegeu també: José Orlandis, “Sobre la elección de sepultura en la España medieval”, Anuario de Historia 
del Derecho Español, 20 (Madrid, 1950), p. 5-49.

AD PERPETUAM MEMORIAM.  
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CATEDRAL DE LLEIDA (SEGLES XIII-XV)1 
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Dins d’aquest procés, la promoció artística aplicada sobre catedrals, 
parròquies i espais conventuals tenia un objectiu ben clar: articular i definir 
espais fàcilment identificables amb la família que perpetuessin la memòria 
del llinatge, tot establint un vincle perdurable amb el sagrat, ja que la 
presència de Déu en aquells indrets era permanent. Aquesta tendència a 
sacralitzar el llinatge propi es va veure materialitzada en la construcció 
de nombroses capelles i panteons funeraris, el que suposava l’apropiació 
per part d’aquestes famílies d’uns determinats espais de culte. Es tracta 
d’un procés perfectament pautat i ben conegut, el qual tenia entre el seus 
objectius que l’espai de sepultura de la nissaga fos el més bell possible 
per tal de remarcar la distinció i la diferenciació social dels finats.3

Igualment, en cas que darrere de la iniciativa hi hagués una vo-
luntat manifesta de superar l’abast individual, l’elecció d’un determinat 
espai per a l’establiment de la capella d’una família tenia entre els seus 
objectius principals, a part de la pròpia superació de la mort, aconseguir 
la supervivència del cognom més enllà de la dels propis membres de la 
nissaga. No cal dir que aquests mecanismes esdevindran un dels motors 
més importants de la promoció artística a l’Europa del moment, i en el 
cas de l’antiga catedral de Lleida, les diferents capelles promogudes per 
bisbes, dignitats eclesiàstiques i laics esdevindran un immillorable aparador 
del prestigi dels seus promotors. Ens trobem, per tant, en un cas ben clar 
on les formes artístiques es posen al servei de la promoció del record.

Diferents estudis han demostrat que la millor forma d’aconseguir els 
objectius assenyalats era la creació de panteons funeraris que alberguessin 
les despulles dels diferents membres de la nissaga.4 Dins d’aquesta política 

3. Vegeu aquestes reflexions aplicades al cas de la Seu Vella de Lleida a Francesca Español, “La 
Seu Vella: els seus promotors”, La Seu Vella de Lleida. La Catedral, els promotors, els artistes. S. XIII a S. 
XV, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991, p. 79.

4. La bibliografia sobre aquesta qüestió en relació als regnes hispans és molt àmplia. Vegeu 
Joaquín Yarza, “Despesas fazen los ommes de muchas guisas en soterrar los muertos”, Fragmentos, 2 (Brasil, 
1985), p. 4-19; Francesca Español, Marc Escolà, “Avinganya i els Montcada: la transformació d’una casa 
Trinitària en Panteó familiar”, D’Art, 13 (Barcelona, 1987), p. 147-184; Joaquín Yarza, “La imagen del 
rey y la imagen del noble en el siglo XV castellano”, Realidad e imágenes del poder: España a fines de la 
Edad Media, Adeline Rucquoi (ed.), Ambito, Valladolid, 1988, p. 267-292; Ermelindo Portela, María del 
Carmen Pallares, “Muerte y sociedad en la Galicia medieval (ss. XII-XIV)”, La idea y el sentimiento de 
la muerte en la historia y en el arte de la Edad Media, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela, 1988, p. 9-19; Joaquín Yarza, “La capilla funeraria hispana entorno a 1400”, La idea y el 
sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de la Edad Media, Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, 1988, p. 67-91; Isidro G. Bango, “El espacio para enterramientos privilegiados 
en la arquitectura medieval española”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 4 (Madrid, 
1992), p. 93-132; Lucía Lahoz, “La capilla funeraria del canciller Ayala: Sus relaciones con Italia”, Boletín 
del Museo e Instituto Camón Aznar, 53 (Madrid, 1993), p. 71-112; Raquel Alonso, “Las capillas funerarias 
en Asturias: siglos XIV-XV”, Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 147 (Oviedo, 1996), p. 91-

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=208875
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de prestigi la sacralització de la família era fonamental, i molts llinatges 
catalans de la baixa edat mitjana la van desenvolupar amb gran eficàcia 
servint-se dels mecanismes que l’àmbit de la fe i la litúrgia els oferien. 
Així, a Catalunya, des del segle XIII i, sobretot durant el segle XIV, la 
noblesa i determinades famílies van focalitzar el seu interès en el món 
funerari tot cercant instruments que els permetessin enaltir i perpetuar 
la memòria dels llinatges respectius a través de la promoció artística.5 En 
determinats casos s’ha pogut detectar que les pràctiques dutes a terme per 
materialitzar-ho van inspirar-se directament en processos previs encetats 
per la casa reial, essent paradigmàtics els panteons reials de Santes Creus 
i Poblet,6 que van servir de model per a altres iniciatives desenvolupa-
des en territori català, algunes d’elles a les terres de Lleida.7 Una part 
fonamental del procés era la tria del lloc destinat a l’enterrament propi 

102; 148, (Oviedo, 1997), p. 231-244; Felipe Pereda, “Magnificencia, también propaganda. Las capillas 
funerarias en la Península Ibérica durante la Baja Edad Media”, III Jornadas de Cultura Hispano-Portuguesa 
Interrelación cultural en la formación de una mentalidad. Siglo XII al XVI, e Noviembre, Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid-Instituto Camoes, Madrid, 1999, p. 313-324; María J. 
Gómez, María Moreno, “La capilla funeraria de don Femando de Coca en la iglesia de san Pedro de 
Ciudad Real”, Anales de Historia del Arte, 9 (Madrid, 1999), p. 67-89; María Teresa López de Guereño 
Sanz, “El patronazgo de los de La Cerda en la Catedral de Sigüenza: su capilla funeraria y el retablo de 
San Juan y Santa Catalina”, Imágenes y promotores en el arte medieval: miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza 
Luaces, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, Bellaterra, 2001, p. 477-493; Javier 
Martínez de Aguirre, “El sepulcro de la dama en la Navarra medieval”, La dama en la corte bajomedieval, 
Martí Aurell i Cardona (coord.), Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2001, p. 119-150; María 
Á. Jordano, “Linajes de Córdoba en las capillas funerarias de la Mezquita-Catedral medievales”, Meridies: 
Revista de historia medieval, 5-6 (Córdoba, 2002), p. 155-170; Laura Vivanco, Death in Fifteenth-Century 
Castile: Ideologies of the Elites, Tamesis, London, 2004, p. 145 i següents; Inocencio Cadiñanos, “Obras, 
sepulcros y legados artísticos de los Velasco a través de sus testamentos”, El Monasterio de Santa Clara 
de Medina de Pomar: “Fundación y Patronazgo de la Casa de Velasco”, Nicolás López Martínez, Emilio 
González Terán (coords.), Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Clara (Medina de Pomar), 
Valladolid, 2004, p. 177-206. Vegeu també algunes de les contribucions aplegades a: Arte funerario y cultura 
sepulcral en España y Portugal, Barbara Borngässer, Henrik Karge, Bruno Klein (eds.), Iberoamericana 
Vervuert, Madrid, 2006; Francesca Español, “Encuadres arquitectónicos  para la muerte: de lo ornamental 
a lo representativo”, Codex Aquilarensis, 31 (Aguilar de Campoo, 2015),  p. 93-119.

5. Sobre el tema vegeu: Francesca Español, “’Sicut ut decet’. El sepulcro y espacio funerario en 
la Cataluña bajomedieval”, Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval, Jaume Aurell, 
Julia Pavón (eds.), Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2002, p. 95-156.

6. Francesca Español, “Une nouvelle approche des tombeaux royaux de Santes Creus”, Memory 
& Oblivion. Papers given at the XXIXth International Congress of the History of Art, held in Amsterdam, 1-6 
September 1996, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston, 1999, p. 467-474; Francesca Español, 
Els escenaris del rei: art i monarquia a la corona d’Aragó, Angle, Manresa, 2001; María Rosa Manote, María 
Rosa Terés, “El panteó de Poblet”, L’art gòtic a Catalunya. Escultura I. La configuració de l’estil, Enciclopedia 
Catalana, Barcelona, 2007, p. 185-198.

7. Cas del panteó funerari dels comtes d’Urgell fundat al monestir de Santa Maria de Bellpuig 
de les Avellanes. Vegeu: Francesca Español, “Els comtes d’Urgell i el seu panteó dinàstic”, El comtat 
d’Urgell, Universitat de Lleida-Institut d’Estudis llerdencs, Lleida, 1995, p. 149-183; Francesca Español, “El 
panteó dels comtes d’Urgell al monestir de Bellpuig de les Avellanes”, L’art gòtic a Catalunya. Escultura 
I. La configuració de l’estil, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p. 80-86. 
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o de la família, ja fos la catedral o una església parroquial o conventual. 
La decisió, per motius obvis, era fonamental a l’hora de quantificar l’èxit 
d’aquestes accions. Els promotors particulars, ja fossin clergues o laics, 
maldaven per poder aconseguir un espai d’enterrament a les esglésies 
més importants, i a la capital lleidatana la catedral de Santa Maria era 
la de major prestigi. 

Per al cas de Lleida hi ha una dada que no pot ser considerada 
anecdòtica, relacionada amb el panteó funerari que Jaume II havia fet 
construir al monestir de Santes Creus (Tarragona). Al sepeli del monarca 
van assistir els personatges més poderosos de la Catalunya del moment, 
entre els quals no va faltar una bona representació de prohoms lleidatans. 
En aquest sentit, la documentació del consistori lleidatà revela un acord 
de la Paeria del 5 de novembre de 1327 per assistir corporativament al 
funeral, amb la llista dels prohoms designats per desplaçar-s’hi. Alguns 
d’aquests noms ens apareixeran al llarg del nostre treball —Domènec 
de Montsuar i Mateu Gralla, entre altres—, i cal pensar que el que van 
veure al monestir de Santes Creus va tenir algun tipus d’incidència a 
l’hora de decidir la forma en què ells volien ser sebollits.8 

Làpides, inscripcions i sepulcres van esdevenir importants vehicles 
de “comunicació pública perdurables en el temps”9 i, si es posseïen els 
suficients recursos econòmics, determinades famílies optaven per la funda-
ció d’un panteó dinàstic que servís d’embolcall als sepulcres dels diferents 
membres. En aquests projectes de major abast predominen els sepulcres 
llavorats amb pedra i policromats que incloïen la imatge del finat i les 
seves divises personals, les quals sovint s’incorporaven a l’entorn arquitec-
tònic que aixoplugava els monuments funeraris. Amb aquesta exhibició 
ostentosa de les armes privatives s’aconseguia que l’associació del projecte 
amb l’individu o la família fos clarivident, ja que l’heràldica esdevenia la 
plasmació física de la identitat personal i familiar.10 En el cas d’aquells 
promotors més distingits, els escuts familiars no només apareixien en els 

 8. Vegeu la relació completa de noms a Josep Lladonosa, Historia de Lleida, F. Camps Calmet, 
Tàrrega, 1972, vol. 1, p. 441, nota 79.

 9. Manlleven la frase de Marc Sureda, que l’ha aplicada per al cas de les inscripcions sepulcrals 
de la catedral de Girona (Marc Sureda, “La catedral i les seves sepultures: organització, economia, memòria. 
Una introducció”, Inscripcions i sepultures de la catedral de Girona, Josep M. Marquès (ed.), Diputació de 
Girona, Girona, 2009, p. 14-15).

10. Vegeu en aquest sentit les consideracions de Joan Molina per a les capelles promogudes 
per diferents eclesiàstics d’origen nobiliari a la capçalera de la catedral de Girona (Joan Molina, “‘De 
genere militari ex utroque parente’: la nobleza eclesiástica y los inicios de la catedral gótica de Gerona”, 
Anuario de estudios medievales, 37/2 [Barcelona, 2007], p. 767).
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sepulcres o a les estructures arquitectòniques, sinó que també s’incloïen 
en aquells objectes que contribuïen a l’embelliment de l’espai privatiu, 
com podien ser els retaules o les peces d’orfebreria, manuscrits i teixits. 
Era una manifestació més d’orgull dinàstic i una forma de promoció 
personal i estamental.11 

Es tractava, en definitiva, d’un pas més dins d’aquest procés d’apro-
piació dels espais religiosos en benefici propi, amb la finalitat d’enaltir 
i exaltar el llinatge davant la resta de la comunitat. No cal dir que tot 
plegat s’entenia dins de processos propagandístics d’abast més ampli, els 
quals perseguien idèntics objectius. Ens referim, per exemple, a l’apro-
piació de l’escenari urbà que determinades famílies efectuaven amb la 
construcció de grans palaus residencials.12 Aquest tipus de construccions 
van esdevenir importants mitjans de propaganda i autoafirmació de les 
famílies propietàries, a través de la magnificència i, també, de la presèn-
cia reiterada dels emblemes privatius. Amb ells, un altre cop, l’espai urbà 
esdevé un escenari ideal on projectar el poder de la família. En el cas 
de la ciutat de Lleida, emperò, les irreparables pèrdues provocades per 
diferents esdeveniments bèl·lics d’època moderna —guerres de Segadors 
i Successió— han motivat que no ens hagi arribat ni un sol testimoni 
d’aquests palaus, el que implica que no ens puguem fer una idea de 
quina seria la jerarquia en importància d’aquestes construccions.

En l’estat actual de coneixements, podem avançar que a Lleida les 
classes nobles i de l’oligarquia s’enterraven preferentment a la catedral, tot i 
que també elegiren els temples parroquials de major entitat, com els Sant 
Llorenç o Sant Joan. La pertinença a una parròquia determinada influïa 
en l’elecció de sepultura per part dels testadors, a part, evidentment, dels 
drets que aquesta posseïa sobre la sepultura dels seus feligresos. Igualment, 
com succeeix a la resta del Principat i del territori de la Corona d’Aragó, 
també van sebollir-se als convents dels mendicants, establint fundacions en 

11. Els emblemes heràldics van esdevenir una forma d’expressió més del poder d’aquestes 
famílies i de la seva preeminència social, en base a les connotacions militars i de noblesa que duien 
implícites (Marc Sureda, “La catedral i les seves sepultures...”, p. 37). L’heràldica privativa d’un individu 
o nissaga contribuia a l’estructuració de la memòria funerària durant el desenvolupament de la cerimònia 
de l’enterrament, l’acte que va esdevenir el colofó de la vida del noble i el cavaller. Era important 
que les seves armes i els seus símbols l’envoltessin el dia del funeral, seguint un model afí a l’ideal de 
fama nobiliària que tenia la missió d’aconseguir cohesió i control social, a la vegada que fer pública la 
supremacia d’uns determinats estaments. Vegeu José Antonio Jara, “Muerte, ceremonial y ritual funerario: 
procesos de cohesión intraestamental y de control social en la alta aristocracia del Antiguo Régimen 
(Corona de Castilla, siglos XV-XVIII)”, Hispania, 56/3, 194 (Madrid, 1996), p. 861-883.

12. Per al cas de Santander vegeu Begoña Alonso, “Linajes, casas y capillas. La promoción 
arquitectónica en Santander durante la Edad Moderna”, Liño, 13 (Oviedo, 2007), p. 9-31.
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llurs capelles eclesials o en les dels claustres respectius. La mort a l’edat 
mitjana era un negoci que calia gestionar correctament, però també s’ha 
de tenir en compte que la predilecció dels ciutadans per una determi-
nada parròquia o convent era indici del prestigi de la institució. Sigui 
com sigui, i com ocorria en altres indrets, la catedral lleidatana era la 
institució que rebia més ingressos per ratione sepulture, amb tot el que 
això suposava des del punt de vista pecuniari.13 

Com veurem al llarg del nostre treball, l’interior de la catedral de 
Lleida va convertir-se en un escenari d’apoteosi col·lectiva de determinats 
estaments, el que van motivar que uns altres restessin al marge. És el cas 
dels col·lectius artesans representats per gremis i confraries urbanes, que 
davant l’apropiació d’espais de la catedral efectuada pels canonges, bisbes 
i membres de l’oligarquia, no van poder contribuir a la promoció de 
capelles de l’interior de la catedral.14 Encara que manca per realitzar-se 
un estudi complet sobre el tema, les poques dades conegudes semblen 
demostrar que les confraries van instal·lar-se a les parròquies de la ciutat 
i, possiblement, a les esglésies dels convents mendicants. L’únic espai cate-
dralici on artesans, mercaders i professionals diversos van poder sebollir-se 
fou en el claustre, i ho van fer amb senzilles sepultures a terra o a les 
capelles del perímetre claustral.

Es pot dir que l’interès per la topografia funerària de la Seu Vella 
arrenca al segle XVIII, amb dos manuscrits de finals d’aquella centúria 
dedicats a recollir la memòria dels sepulcres i inscripcions de l’interior 
de la catedral, estudis que, d’altra banda, eren molt habituals entre els il-
lustrats de l’època. Un d’aquests s’intitula Topografia de la antigua cathedral 
con sus memorias sepulcrales, és d’autor anònim i es conserva a l’Arxiu 
Capitular de Lleida. L’altre, titulat Epitafios de los sepulcros i escritos de la 
iglesia vieja de la Cathedral de Lérida (1788), es custodia a l’Arxiu Episcopal 
de Vic entre els fons del canonge Jaume Ripoll, tot i que fou redactat 
pel notari lleidatà Josep Pocorull.15 

13. Sobre aquestes qüestions vegeu Juan R. Romero, “Morir en Madrid a fines del siglo XV. 
Economía monástica y mentalidades religiosas”, Anuario de Estudios Medievales, 19 (Barcelona, 1989), p. 
575 i següents.

14. Es tracta d’un cas paral·lel al de la catedral de Girona, on l’important protagonisme dels 
canonges en la promoció de les capelles de l’interior de la catedral va evitar que els ciutadans poguessin 
participar poc del procés constructiu (Sandrine Victor, “La cathédrale de Gérone durant la maîtrise 
d’oeuvre de mâitre Julià 1479-1490”, Lambard. Estudis d’art medieval, 10 [Barcelona, 1997]), p. 170; Joan 
Molina, “De genere militari…”, p. 770-773).

15. Aquests dos manuscrits han estat transcrits i estudiats per: Jesús Tarragona, “Inscripcions 
i làpides sepulcrals a la Seu Vella de Lleida”, Ilerda, 40 (Lleida, 1979), p. 247-324; Jesús Tarragona, 
“Reproducció del manuscrit d’’Epitafios de los sepulcros i escritos de la Iglesia Vieja de la cathedral de 
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A banda de breus comentaris o al·lusions d’erudits com J. Villanu-
eva, haurem d’esperar fins els anys vuitanta del segle XIX per trobar un 
estudi que abordi el tema amb garanties, fent fins i tot alguns coteigs 
entre els vestigis funeraris conservats i la documentació capitular. És el 
cas de Roca i Florejachs, que al seu treball sobre l’antiga catedral de 
Lleida va fixar-se àmpliament en les inscripcions sepulcrals de l’edifici i 
la seva relació amb la fundació i promoció de capelles.16 Joan Bergós va 
seguir l’estela iniciada per l’anterior, i també va abordar la qüestió amb 
rigorositat.17 

Als anys setanta del segle XX es van publicar un parell de treballs 
fonamentals sobre la distribució de capelles, altars i beneficis a la cate-
dral, els quals foren signats per F. Abad i G. Alonso, tot i que la manca 
d’un aparell crític adequat dificulta el seguiment de les informacions 
proporcionades.18 Destaquen també els treballs que Francisco Castillón 
ha dedicat a la litúrgia funeral de la seu lleidatana, amb una especial 
incidència en l’anàlisi dels obituaris conservats i de la topografia funeral 
del claustre catedralici.19 A banda dels diferents treballs que dedicà a la 
Lleida medieval, entre els treballs de l’insigne Josep Lladonosa ens in-
teressa especialment el que dedicà a les fundacions sobre il·luminació i 
causes pies a la catedral lleidatana, ja que va analitzar amb un cert detall 
la globalitat de fundacions particulars i capelles del temple.20 Igualment, 
tenen un valor especial per nosaltres els nombrosos estudis que Frances-
ca Español ha dedicat a la qüestió, amb una especial incidència en els 
àmbits de la promoció artística i la renovació dels espais interiors de la 
catedral a través de la construcció de capelles i monuments funeraris.21

Lérida’, de Josep Pocorull i Castells”, Gombau de Camporrells, bisbe de Lleida a l’alba del segle XIII, Isidro 
Bango, Joan Busqueta (eds.), Publicacions d’Amics de la Seu Vella, Lleida, 1996, p. 235-333.

16. Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida. Memoria de la Catedral antigua de esta Ciudad 
con el juicio crítico de este histórico monumento desde el punto de vista artístico, Sol y Benet, Lleida, 1911 (hi 
ha una edició anterior de l’any 1881). 

17. Joan Bergós, La Catedral Vella de Lleida, Ediorial Barcino, Barcelona, 1928.
18. Francisco Abad, “El culto divino en la Seo Antigua de Lérida”, Ilerda, 40 (Lleida, 1979), p. 

17-56; Gabriel Alonso, “Capillas, altares, imágenes, capellanías, presbiterios y beneficios de la Seu Vella 
desde su fundación hasta su cierre”, Ilerda, 40 (Lleida, 1979), p. 57-88.

19. Francisco Castillón, “Liturgia funeral en el claustro de la Seu Vella de Lleida”, Congrés 
de la Seu Vella de Lleida. Actes, Pagès Editors, Lleida, 1991, p. 225-231; Francisco Castillón, “Liturgia 
funeral en la Seu Vella de Lleida”, Seu Vella. Anuari d’història i Cultura, 4 (Lleida, 2002-2003), p. 445-530.

20. Josep Lladonosa, “Llum i fundacions pies a la catedral vella de Lleida”, El bisbe Ferrer 
Colom. La llum, els tapissos i les portades plateresques de la Seu Vella, Prim Bertran (eds.), Amics de la Seu 
Vella, Lleida, 1992, p. 29-126.

21. Francesca Español, “La Seu Vella: els seus promotors”, La Seu Vella de Lleida. La Catedral, els 
promotors, els artistes. S. XIII a S. XV, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
1991, p. 77-92; Francesca Español, “La catedral de Lleida: arquitectura y escultura trecentistas”, Congrés de 
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Aquesta relació de treballs ha permès que, a dia d’avui, el conei-
xement que tenim sobre la mort i els seus rituals a l’antiga catedral de 
Lleida sigui força ampli en relació a altres catedrals catalanes i hispanes. 
Sigui com sigui, algunes línies de recerca encetades en els darrers anys 
pels qui signen aquest treball han motivat l’elaboració de l’estudi que avui 
presentem aquí. Aquest article, a més, és la continuació d’un de previ signat 
per Francesc Fité en què ja s’abordava parcialment la topografia funerària 
de la catedral lleidatana en base al coteig d’informacions procedents de 
fonts diverses, com podrien ser els testimonis físics i la documentació 
catedralícia, amb un especial protagonisme dels protocols notarials i els 
obituaris.22 Ara, volem oferir una nova contribució al tema ampliant el 
que s’havia dit fins ara a partir d’algunes novetats documentals i d’aspectes 
que mereixien ser revisats. Aportarem, així mateix, informacions sobre 
alguns enterraments, sepulcres i projectes funeraris que no havien estat 
analitzats in extenso, ja siguin de membres adscrits a les elits eclesiàstiques, 
o de personatges i famílies pertanyents a les oligarquies de la ciutat, com 
els Requesens i els Gralla, o els casos particulars de Berenguer Marquès, 
Berenguer Gallart i Manuel de Montsuar. Per raons òbvies d’espai, no 
s’abordaran els episodis funeraris ja estudiats àmpliament per altres autors. 
En canvi, deixarem per a millor ocasió l’estudi dels enterraments de de-
terminats personatges individuals i d’algunes famílies que encara reclamen 
una anàlisi atenta i profunda, així com la topografia funerària del claustre 
de la catedral, qüestions que pretenem desenvolupar en el futur. Sigui 
aquest text, per tant, una visió prèvia del que haurà de venir.

1. Algunes iniciatives del segle XIV

La documentació i les estructures conservades demostren que des 
del segle XIV l’interior de la catedral de Lleida fou l’indret preferit de 

la Seu Vella de Lleida. Actes, Pagès Editors, Lleida, 1991, p. 181-213; Francesca Español, “Los Montcada y 
sus panteones dinásticos: un espacio para la muerte noble”, Els Montcada i Alfons de Borja a la Seu Vella 
de Lleida, Pagès Editors, Lleida, 1991, p. 37-82; Francesca Español, “Espais de la mort, espais de poder. 
Fundacions i capelles”, Seu Vella. L’esplendor retrobada, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura-
Fundació La Caixa, Lleida, 2003, p. 130-47; Francesca Español, “El claustro gótico de la catedral de 
Lérida: forma y función”, Der mittelalterliche Kreuzgang. Architektur, Funktion und Programm, Peter K. Klein 
(ed.), Schnell and Steiner, Regensburg, 2004, p. 353-367. A banda, esmentem en genèric tots els treballs 
que Español ha dedicat als diferents membra disjecta dels sepulcres de la catedral.

22. Francesc Fité, “Ritual i cerimònia a la Seu Vella de Lleida: les devocions, aniversaris i 
fundacions”, Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Servei 
de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2001, p. 373-390. Vegeu també 
Francesc Fité, “Devoción a los santos y sacralización en el mundo urbano medieval, a través de las 
fuentes. El ejemplo de Lleida”, Sanctorum, 10 (Roma, 2013), p. 17-80.
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sepultura de les oligarquies de la ciutat de Lleida. Un cop consagrada la 
catedral el 1278 (figures 1-2),23 les dignitats eclesiàstiques de la catedral 
i els membres de les famílies més poderoses van començar a establir 
fundacions a l’interior del temple, algunes de les quals van derivar en 
importants empreses artístiques d’abast divers. El procés relatiu a una 
fundació pietosa acostumava a ser sempre el mateix, independentment de 
si es tractava d’un membre de la noblesa laica o una dignitat eclesiàstica. 
El patronatge per part dels benefactors solia iniciar-se amb la fundació 
d’un benefici, que era una de les formes de pietat personal més habi-
tuals entre els més poderosos.24 En aquest sentit, a la catedral de Lleida 
trobem processos paral·lels als d’altres indrets, com per exemple Girona, 
on s’ha determinat que després d’un primer auge al segle XIII, a la 
següent centúria es detecta un increment en la fundació de beneficis 
encara major, gràcies sobretot a la conjuntura econòmica favorable i al 
bon ritme de l’obra catedralícia.25 

Durant el segle XIII, i prèviament a les grans iniciatives de la se-
güent centúria, s’endegaren fundacions de capelles als murs perimetrals 
de l’interior del temple,26 algunes de les quals esdevingueren funeràries. 
En línies generals, es tracta de capelles obertes al gruix del mur, com 
les del claustre, tot i que es donen algunes excepcions interessants. És el 
cas de la capella fundada el 1281 —es consagrà tres anys després— pel 
degà Arnau de Vernet darrera de l’altar major, dedicada a Santa Anna, 
on sabem que s’hi feu enterrar en morir el 1309.27 

23. Sobre la catedral de Lleida vegeu un estat de la qüestió actualitzat a Francesc Fité, “La 
Seu Vella de Lleida”, Arrels Cristianes. Presència i significació del Cristianisme en la Història i la Societat de 
Lleida, 2. Temps de consolidació. La baixa edat mitjana. Segles XIII-XV, Prim Bertran, Francesc Fité (coords.), 
Pagès Editors-Bisbat de Lleida, Lleida, 2008, vol. 2, p. 397-446, on es recull la bibliografia precedent.

24. Sobre aquestes qüestions aplicades als casos de Girona i Barcelona vegeu Montserrat Jiménez, 
“Una part de la gestació del poder i el patrimoni. L’adquisició de capellanies a la Seu de Girona durant 
l’època medieval”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 38 (Girona, 1996-1997), p. 1555-1568; Cristina 
Borau, “L’ascens social a la Barcelona del segle XIV vist a través dels promotors de capelles de la Seu i 
de les grans esglésies parroquials”, Anuario de estudios medievales, 32/2 (Barcelona, 2002), p. 693-722; Cristina 
Borau, Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV, Fundació Noguera, Lleida, 2003.

25. Marc Sureda, “Altars, beneficis i arquitectura a la Seu de Girona (993-1312)”, Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins, 45 (Girona, 2004), p. 669. 

26. Francesc Fité, “La Seu Vella de Lleida...”, p. 423-426. 
27. Luis Borrás, Efemérides del obispado de Lérida, Imprenta El Diario de Lérida, Lleida, 1911, 

p. 223; Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida..., p. 37-38; Joan Bergós, La catedral..., p. 118; Pere 
Sanahuja, Historia de la Beneficiencia en Lérida, Imprenta Escuela Provincial, Lérida, 1944, p. 72; Jesús 
Tarragona, “Inscripcions i làpides...”, p. 285-286; Francisco Abad, “El culto divino...”, p. 18-19; Jesús 
Tarragona, “Reproducció...”, p. 294-295; Josep Lladonosa, “Llum i fundacions...”, p. 57-58. A Vernet ja 
se’l documenta com a degà i almoiner de la seu el 1272 (Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta, (coords.), 
Pergamins. Catàleg de l’Arxiu Municipal de Lleida, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1998, p. 248, doc. 553).

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=223619
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També pot esmentar-se la capella de Sant Nicolau, fundada per Jaume 
Sarroca (o de Roca) el 19 d’agost de 1268, segons un instrument del 
notari Bernat de Tàrrega.28 La Consueta de la primera meitat del segle 
XV de la Seu de Lleida ens parla de la processó general que es feia el 
dia de la festa de Cap d’Any i, també, en la festivitat de la Circumcisió, 
la qual tenia lloc una estatio davant l’esmentada capella que, segons s’in-
dica, es trobava ubicada al mur de tancament del cor per ponent.29 En 
canvi, desconeixem el seu emplaçament en el moment de la fundació, ja 
que a la catedral encara no s’havia construït el primer cor documentat 
a la nau (1364-1367). 

El fundador, Jaume Sarroca, fou un personatge de gran volada que 
va gaudir d’una gran protecció per part de la família reial, ja que era 
un fill natural de Jaume I el Conqueridor i d’Elvira Sarroca, i per tant, 
germà del rei Pere el Gran i oncle d’Alfons el Lliberal, a qui coronà a 
Saragossa el 1286. Aquesta protecció es manifesta en els diferents càrrecs 
eclesiàstics i civils que ostentà, entre ells, el de rector de la parròquia 
d’Albalat de Cinca (Osca), canonge i degà de la seu de València, canonge 
sagristà de la seu de Lleida, bisbe d’Osca (1273-1289) i senyor de Torres 
de Segre (Lleida).30 El fet que fos notari particular de Jaume I va fer que 

28. Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 390. Un esment anterior d’aquesta fundació a: Jaime 
Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, Real Academia de Historia, Madrid, 1851, vol. 16, p. 
154. Tot indica que es tracta de la mateixa fundació esmentada per Piqué, malgrat que amb data de 
1278 (Joan Ramon Piqué, “Capelles, capellanies i beneficis. Capelles i beneficiats a la Seu de Lleida a 
finals del segle XIV”, Seu Vella. Anuari d’història i cultura, 2 [Lleida, 2001], p. 315). En canvi, Alonso va 
proposar, erràticament, que fos fundada per un tal Nicolau Roca l’any 1300 (Gabriel Alonso, “Capillas...”, 
p. 76 i 87), i d’aquí que un dels autors del present text incorrés en els mateixos errors (Alberto Velasco, 
“Memòria dels altars, pintures i retaules de la Seu Vella de Lleida en els segles del gòtic: una història de 
les desaparicions”, Arrels Cristianes. Presència i significació del Cristianisme en la història i la societat de Lleida, 
2. Temps de consolidació. La baixa edat mitjana. Segles XIII-XV, Prim Bertran, Francesc Fité (coords.), 
Pagès Editors-Bisbat de Lleida, Lleida, 2008, vol. 2, p. 473). Igualment, no és possible que la capella es 
fundés el 1304 com va suggerir Castillón (Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 
520), ja que Sarroca va morir el 29 de novembre de 1289. 

29. El mateix manuscrit, quan es refereix a la consagració dels olis durant la festivitat del Dijous 
Sant, situa la capella al costat de la porta que hi havia al rerecor. Vegeu: Francesc Fité “La Pretiosa 
LC0027 y la Consueta RC0031, dos interesantes manuscritos del Archivo Capitular de Lleida para el 
estudio de la litúrgia estacional en la Seu Vella de Lleida”, Arquitectura y litúrgia. El contexto artístico de 
las consuetes catedralicias en la Corona de Aragón, Eduardo Carrero (coord.), Objeto Perdido, Mallorca, 
2014, p. 121 i 124. 

30. Ricardo Del Arco, “El obispo don Jaime Sarroca, consejero y gran privado del Rey Don 
Jaime el Conquistador”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 9 (Barcelona, 1917), p. 
65-91; Joaquim Miret i Sans, Itinerari de Jaume I “el Conqueridor”, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 
1918, p. 539-541; Joan Ainaud de lasarte, “Jaume Sarroca i Jaume I”, Estudis Romànics, 10 (Barcelona, 
1967), p. 131-136; Pere Sanahuja, “Testamento de Jaime Sarroca, obispo de Huesca”, Ilerda, IV (Lleida, 
1946), p. 6-18; Agustí Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet, Poblet, 1974, p. 139; José Trenchs, 
“Jaume Sarroca y la escribania de Jaime I”, Jaime I y su época: X Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, Institución Fernado el Católico, Zaragoza, 1982, vol. 3, p. 607-621.
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l’acompanyés tot sovint en les seves estades a Lleida,31 i que consti com 
a testimoni al testament del monarca del 1277. Fins i tot s’ha especulat 
amb una possible intervenció seva en la redacció del Llibre dels Fets.32

Sarroca va fundar la capella, però a l’hora de la mort es va fer 
sebollir a la galilea del monestir de Poblet, a la capella del Sant Sepul-
cre, en una tomba que sabem fou executada per l’escultor Guillem de 
Tournai.33 Qui sí fou enterrat a la capella de la catedral lleidatana va ser 
el seu germà que, segons sembla, també va néixer de la relació entre el 
rei Jaume I i l’esmentada Elvira Sarroca. Es tracta del bisbe de Lleida 
Pere Sarroca (1299-1308) —esmentat als documents de l’època com 
Pere del Rei, o de Rege—, que abans havia estat canonge-sagristà de la 
catedral. Format a les aules de la universitat de Bolonya, ens trobem, 
un altre cop, davant un personatge d’una certa volada intel·lectual a qui 
s’atribueix un important protagonisme en la fundació de l’Estudi Gene-
ral de Lleida, a més de constar com ambaixador de Jaume II el Just a 
Roma i al Magreb. Prèviament, fou canonge de la catedral de València i 
prior del monestir de Sant Vicenç d’aquella ciutat, càrrec al qual accedí 
el 1269 per designació directa de Jaume I. El 1308 consta com un dels 
integrants de l’expedició que Jaume II va enviar a Almeria.34

31. Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 369 i 383.
32. Josep Maria Pujol, “¿Cultura eclesiàstica o competència retòrica? El llatí, la Bíblia i el rei 

en Jaume”, Estudis Romànics, 23 (Barcelona, 2001), p. 147-172.
33. Agustí Altisent, “El autor de la tumba de Jaime Sarroca”, Jaime I y su época: X Congreso 

de Historia de la Corona de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1982, vol. 3, p. 281-285.
34. Jaime Villanueva, Viaje literario..., p. 154-156; Ramon Gaya, Cancilleres y rectores del Estudio 

General de Lérida, La Editorial Leridana, Lleida, 1951, p. 15; Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 450 i 
463; Josep Lladonosa, “Llum i...”, p. 35 i 38; Roser Sabanés, Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica 
tarraconense a l’edat mitjana. 546-1460, Fundació Noguera, Barcelona, 2009, p. 296-297. Cal no confondre’l 
amb el seu oncle-avi homònim, fill il·legítim del rei Pere el Catòlic i germanastre de Jaume I, que fou 
igualment canonge sagristà de la seu de Lleida, a més d’ardiaca major. Consta ja com a canonge a Lleida 
el 1206 (Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 334, nota 6 i p. 338), i del 1247 data un document on 
apareix esmentat com a frater domini Regis Aragonis et sacrista Ilerdensis (Joaquim Miret i Sans, Cartoral 
dels templers de les comandes de Gardeny i Barbens, Tipografia L’Avenç, Barcelona, 1899, p. 27-28). Va 
traspassar el 1254, segons podem llegir al seu epitafi sepulcral encara conservat, el qual fou transcrit 
a finals del segle XVIII per l’autor de la Topografia... de l’Arxiu Capitular de Lleida (Jesús Tarragona, 
“Inscripcions i làpides...”, p. 263), i també pel notari Pocorull. Com ja hem esmentat més amunt, aquest 
darrer manuscrit es conserva a l’Arxiu Episcopal de Vic entre els fons del canonge Jaume Ripoll, que 
poc després d’adquirir-lo va publicar un opuscle on, entre altres coses, oferia la transcripció de l’epitafi 
en qüestió (Jaume Ripoll i Vilamajor, Epitafios ineditos de personas reales que yacen en el monasterio de SS. 
Cruces del orden del Cister y en la antigua catedral de Lerida, Ignacio Valls, Vich, 1834, p. 3). La inscripció 
també va cridar l’atenció de l’arxiver Pròsper de Bofarull (Próspero de Bofarull, Los condes de Barcelona 
vindicados, y cronología y genealogía de los reyes de España considerados como soberanos independientes de su 
marca, Imprenta de J. Oliveres y Monmany, Barcelona, 1836, vol. 2, p. 231), i ja més endavant de Lluís 
Roca i Florejachs (Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida..., p. 60-61, nota 2). Poc abans del 1888 
Estanislau K. Aguiló, de pas per la ciutat de Lleida, va transcriure també el text de la làpida, que llavors 
es conservava el Museu Arqueològic que va formando la Comisión provincial de Monumentos (Estanislau K. 
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Diferents fonts confirmen un canvi d’ubicació de la capella de 
Sant Nicolau amb la construcció del nou cor a inicis del segle XVI, 
que va suposar el seu trasllat a l’extrem occidental del mur sud de la 
nova estructura coral. Entre les fonts que confirmen aquest canvi tenim 
la Pretiosa redactada cap a 1540, on es recull que la tomba de Pere del 
Rei es trobava coram dictam dels Fillols versus et quasi coram capella sancti 
Nicolai ubi est sepultus.35 Aquesta ubicació es corrobora en el manuscrit 
de la Topografia de la antigua cathedral con sus memorias sepulcrales, on es 
comenta que es tractava d’una “sepultura alta arrimada a la columna úl-
tima del chor devant la porta dels Fillols”.36 Contemporàniament (finals 
del segle XVIII) en dóna la mateixa ubicació l’erudit Joaquin Traggia: 
Coram ultima columna cori D. Decani in pariete.37

Un cens de 1429 esmenta, equívocament, que la capella de Sant 
Nicolau de la catedral havia estat erigida pel bisbe Pere del Rei. Tan-
mateix, aquesta informació potser indica que l’havia redotat després de la 
fundació efectuada pel seu germà anys enrere.38 No és estrany, per tant, 
que s’hi fes sebollir. Ningú fins ara havia insistit en el seu monument 
funerari, però val la pena fer-ho ja que les descripcions antigues confir-
men que es tractava d’un sepulcre presidit per la imatge jacent del bisbe, 
amb un vas sepulcral que presentava sis escuts amb l’heràldica del finat, 

Aguiló, “Epigrafia”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, t. II, núm. 73 [Palma de Mallorca, 1888], 
p. 218). Finalment, d’ençà els treballs d’investigadors com Joaquim Miret i Sans (Joaquim Miret i Sans, 
Itinerari de Jaume I “el Conqueridor”, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1918, p. 428-429) ha estat 
habitual la confusió entre tots dos personatges i d’aquí que valgui la pena advertir sobre la situació, tal 
com ja va manifestar Robert I. Burns (Robert I. Burns, The Crusader Kingdom of Valencia: Reconstruction 
on a Thirteenth-Century Frontier, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1967, p. 297-298), i com 
també s’ha fet darrerament a la reedició crítica de l’estudi de Ferran Soldevila sobre el Llibre dels fets de 
Jaume I (Ferran Soldevila, Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei en Jaume, ed. Maria Teresa 
Ferrer, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2007, p. 525, nota 2581).

35. Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 517. 
36. Jesús Tarragona, “Inscripcions i làpides...”, p. 310.
37. BRAH, manuscrit del Pare Joaquín Traggia, signatura 9/5226, fol. 200v. Aquest conjunt 

d’informacions invaliden la ubicació donada per Josep Pleyán de Porta, qui ofereix una descripció 
erràtica en confondre el mausoleu amb el de l’ardiaca Berenguer Barutell: Está en su sepulcro, de gusto 
gótico y compuesto de un bello arco ojival con pilares piramidales á los lados, en cuyo interior hay una urna con 
una figura de un sacerdote joven. Dice así el epitafio (...). Es curiós que a continuació d’aquesta descripció, 
que concorda perfectament amb el monument funerari de Berenguer Barutell conservat al presbiteri de 
la catedral, inclogui la transcripció de la inscripció sepulcral de Pere del Rei. Desconeixem, per tant, a 
què es deu aquesta barreja d’elements, i més tenint en compte que Pleyán de Porta situa aquest sepulcre 
en el presbiterio (José Pleyán de Porta, Apuntes de historia de Lérida: ó sea compendiosa reseña de sus más 
principales hechos desde la fundación de la ciudad hasta nuestros tiempos, Imprenta de Carruez, Lleida, 1873, 
p. 216-217). Igualment, cal descartar la ubicació de la capella de Sant Nicolau que apareix a la planta 
de Ramon de Ros de Cárcer publicada a Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida..., s. p. (reproduïda 
al final de l’obra), en què se situa a l’esquerra de la porta dels Fillols.

38. Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 390.
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sostingut per dos lleons. Per sobre del jacent hi havia un relleu amb 
la cerimònia de les exèquies o un seguici funerari.39 Era, per tant, un 
sepulcre sumptuós, digne d’una alta dignitat eclesiàstica amb vinculacions 
amb la família reial. La capella, a més, va acabar convertint-se en una 
mena de panteó familiar, ja que segons el manuscrit de la Topografia allà 
van rebre sepultura “los pares del dit Jacob de Roca [sic] i los seus”.40 
També tenim constància de la sepultura d’un tal Jaume del Rei, beneficiat 
i batxiller en dret, rector de l’església de Castro (Osca).41 

Destacar, altrament, que aquesta no va ser l’única empresa artística 
de la Seu Vella en la qual Pere del Rei apareix implicat. En aquest sentit, 
un dels fragments de les pintures murals de la Pia Almoina, en concret 
el més antic (Museu de Lleida: diocesà i comarcal, inv. 3, ca. 1330), in-
clou una inscripció on es comenta que el bisbe va instituir un nombre 
indeterminat de pobres a la Pia Almoina de Lleida. Aquestes pintures 
mostren diferents registres amb la representació dels pobres, malalts i 
pelegrins que es beneficiaven del menjador d’aquesta institució benèfica, 
ubicada en unes dependències annexes del claustre de la catedral. Les 
representacions d’aquests personatges van acompanyades d’inscripcions 
que identifiquen els benefactors que van instituir els pobres pintats, i en 
alguns casos es conserven força bé. És el cas de Pere del Rei, i també 
de la que fa al·lusió a una deixa similar efectuada pel seu germà, Jaume 
Sarroca, bisbe d’Osca.42

39. “Esta alt una professo funeral gravada y baix una efigie de Bisbe sobre una urna sostinguda 
de dos lleons y desota altra urna com una basa, que te en sus compartiments al devant uns 6 escuts de 
armes aixi: apar un paner y sembla als de Requesens (...) lo Bisbe Petrus de Rege esta enterrat devant 
la porta dels fillols, son germa era Jaume de Roca, qui feu la capella de sant Nicolau. Esta es sens 
dubte de Petrus de Rege qui era germa de Jacobus de Rocha, bisbe de Huesca, que feu una capella 
de S... y funda dos racions. Y lo dit bisbe Petrus de Rege funda un benefici en dita capella (...)” (Jesús 
Tarragona, “Inscripcions i làpides...”, p. 310-311). Conservem una segona descripció del sepulcre, aquesta 
de Lluís Roca i Florejachs, la qual coincideix amb l’anterior: Adosada á la última columna del coro en la 
nave lateral de mediodía, y semejante á la que con doble hilera de blasones existe en el opuesto pilar de aquel 
primer arco formero, sostenían dos leones una urna sepulcral, encima de otra que simulaba ser su basamento. En 
su cara delantera grabáronse seis escudos, cuya mitad superior dividían cuatro barras verticales, llenando la inferior 
un trazado como de túnica ó dalmática. Yacía sobre la cubierta la estatua de un obispo, y coronaba su cima una 
procesión funeraria (Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida..., p. 60). Pel que fa a les seves armes, 
ambdues descripcions coincideixen amb un comentari de J. Villanueva, que apuntà que En su sello pintaba 
tres barras con una torre y dos peñas ó rocas y dos estrellas, y al rededor el lema: Gratia Dei sum id quod sum 
(Jaime Villanueva, Viaje literario..., p. 156).

40. “(...) hont diu estan enterrats los pares del dit Jacob de Roca y los seus, y quins, seran 
Rocas o Rochs los signes dels escuts” (Jesús Tarragona, “Inscripcions i làpides...”, p. 310).

41. Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 521.
42. Sobre les pintures de la Pia Almoina vegeu Gloria Fernández, “Imágenes de la caridad 

catedralicia. Orígenes y evolución formal de las pinturas de la Pia Almoina de Lleida”, De Arte, 2 (Lleó, 
2003), p. 87-125 (p. 100, esment a Pere del Rei i Jaume Sarroca), que recull la biblografia precedent.
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Com ja hem apuntat, tot indica que l’emplaçament de la tomba del 
bisbe no era l’original. Malgrat desconeixem la ubicació primigènia de 
la capella fundada el 1268 pel seu germà, és segur que no era en aquell 
indret, ja que en data tan reculada a la catedral encara no s’havia construït 
el cor dels dos primers trams de la nau central. Amb la construcció del 
primer cor entre 1364-1367, i per raons que desconeixem, la capella i 
el sepulcre de Pere del Rei es degueren traslladar al mur de tancament 
meridional, on apareix descrit pels erudits del segle XVIII. Sigui com 
sigui, i a diferència del que s’havia afirmat, la construcció del nou cor 
(1501) no suposà la desaparició de la capella de Sant Nicolau,43 ja que 
diverses notícies aplegades a la Pretiosa de circa 1540 demostren que va 
romandre al mateix emplaçament.44 Una d’elles és la relativa a la sepultura 
del canonge Rafael Rafart, la qual es trobava ad latus ianus minoris choris 
versus capellam Sancti Nicholai, el que demostra el que venim comentant.45 
Quelcom similar s’expressa al mateix obituari en relació a l’aniversari del 
beneficiat Bernat Ferrer, el qual s’efectuava coram ianua maiori [sic: error 
de l’escrivà] chori versus capellam Sancti Nicolau cum signo de Ferradura.46 

Un altre projecte funerari interessant és el de Pere Moliner, que 
ostentà els càrrecs d’ardiaca de Ribagorça, procurador de la Pia Almoi-
na, a més dels de rector (1312-1313) i canceller de l’Estudi General 
de Lleida.47 El 1319 va fundar una capellania amb l’advocació de Santa 
Bàrbara al claustre de la catedral, la qual va ser traslladada a l’interior 
del temple, just a la dreta del portal de l’epístola (figura 3). No posseïm 
gaire informació sobre aquesta fundació, però sabem que també va instituir 
una festivitat doble en honor de la santa.48 Interessa també mencionar 
el seu monument funerari, sortosament conservat, ja que difereix de la 

43. Sobre la construcció del nou cor vegeu Francesc Fité, “Franci Gomar y el nuevo coro de 
la Seu Vella de Lleida”, Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época, Institución 
Fernán González, Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Burgos, 2001, p. 559-572.

44. Per contra, Roca i Florejachs la situa, amb dubtes, a l’esquerra de la portada dels Fillols, 
a tocar de la capella dels Requesens (Luis Roca y Florejachs, Historia…, plànol desplegable al final 
de l’obra). Bergós també la situa allà, malgrat reconeixia que “(...) no disposem de dades documentals 
suficients per a fixar amb certesa absoluta la situació (...)” (Joan Bergós, La catedral..., p. 140-141).

45. Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 500. Rafart apareix documentat 
el 1512 com a prior de la confraria de sant Salvador (Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta (coords.), 
Pergamins..., p. 202, doc. 428). 

46. Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 517.
47. Pere Sanahuja, “Testamento...”, p. 73; Ramon Gaya, Cancilleres..., p. 23 i 46; Elena Gonzàlez, 

Joan J. Busqueta (coords.), Pergamins..., p. 80, 83 i 252, docs. 110, 118 i 563.
48. Abad va documentar l’existència a la capella d’un benefici del qual era fundador i patró 

Pere Moliner, señor de la Granadella (Francisco Abad, “El culto divino...”, p. 38), a qui cal identificar 
segurament amb el nostre personatge. La data de la fundació de la capellania l’ofereix Gabriel Alonso, 
“Capillas...”, p. 61; Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 505. Castillón va documentar en una de les 
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tipologia habitual. Consisteix en una lauda sepulcral que inclou una figura 
de jacent, situada sota d’una micro-arquitectura templària, i al dessota, 
l’heràldica parlant del finat, tres moles de molí (figures 4-6).49 Cal pensar 
que la capella va servir de lloc d’enterrament per a diversos membres de 
la seva família, ja que atestem que un tal Onofre Moliner es va sebollir 
just al davant.50 Altrament, a l’inventari de la sagristia de la catedral de 
1488 es documenta un drap d’or amb “lo qual y porta lo cos den Pere 
Moliner senyor de la Granadella”, a qui cal veure com un descendent 
del personatge homònim que aquí analitzem.51

Un dels projectes més desconeguts dels duts a terme en aquell 
moment és el del canonge Ramon de Montpeller, de qui gràcies a una 
làpida sepulcral conservada sabem qui construxit capellam sancti Vincencii. 
La capella de Sant Vicenç es trobava ubicada al costat de la porta del 
Lavacrum, i havia estat consagrada el 1285 pel bisbe Guillem Bernat de 
Fluvià.52 Deduïm, per tant, que el projecte del canonge Montpeller fou de 
renovació integral de l’espai. Traspassà el 1354, data que s’ha de prendre 
com a terminus ante quem per l’empresa, i malgrat la inscripció no ho 
confirmi, cal deduir que s’hi feu sebollir dins l’espai que havia contribuït 
a renovar.53 És molt probable que els seus descendents s’enterressin allà 
seguint el seu exemple, ja que el 1399 trobem a un Pere de Montpeller 
redotant el benefici de Sant Vicenç.54 

Pretioses que el seu aniversari se celebrava al mes de setembre, i també la institució de la festivitat doble 
assenyalada, per al 4 de desembre (Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 468 i 520). 

49. Francesca Español, “Espais...”, p. 136, que destaca la tipologia inusual del sepulcre en el 
context del panorama trescentista català.

50. El dia 4 de novembre, festivitat de santa Bàrbara, es feia l’aniversari per l’ànima del canonge 
Onofre Moliner, que estava sebollit coram capella Sancta Barbara (Francisco Castillón, “Liturgia funeral 
en la Seu Vella...”, p. 520).

51. Francesc Fité, “Jaume Ferrer, pintor de la Seu Vella, i la confecció de draps imperials”, Locus 
Amoenus, 8 (Bellaterra, 2005-2006), p. 79, doc. 2. El 1326 documentem un Pericó Moliner ostentant 
l’esmentat senyoriu (Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta (coords.), Pergamins..., p. 81-82, doc. 114). Sobre 
els Moliner, vegeu també Josep Manuel Martínez París, “L’eix comercial de Lleida:  diferents elements 
d’interès patrimonial”, Shikar: revista del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià, 3 (Lleida, 2016), p. 19-20.

52. Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida..., p. 42-3; Joan Bergós, La catedral..., p. 151; 
Jesús Tarragona, “Inscripcions i làpides...”, p. 313; Francisco Abad, “El culto divino...”, p. 35-36. Josep 
Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 106, tot i que amb algunes imprecissions cronològiques.

53. Per a la làpida vegeu Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida..., p. 43; Jesús Tarragona, 
“Inscripcions i làpides...”, p. 280-281. 

54. Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 106.
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2. El bisbe Guerau de Requesens i la capella de l’Epifania

Com hem dit més amunt, durant el segle XIV a la Seu Vella es 
van bastir les capelles privades funeràries més sumptuoses. Es tracta de 
projectes prou ben coneguts i estudiats a partir dels treballs de F. Es-
pañol, ja sigui a nivell de la pròpia materialització de l’obra, com dels 
seus promotors, i també de l’anàlisi detallada dels elements conservats. 
És per això que no els abordarem aquí i remetem, per tant, als treballs 
de l’esmentada historiadora.55 En tot cas, solament esmentarem que, per 
damunt de la resta, destacaran les iniciatives de personatges com Guillem 
de Soler (m.1354), ardiaca de Ribagorça i degà del Capítol, que fundà 
la capella de Santa Margarida als peus del temple, on va rebre sepultu-
ra; el bisbe Arnau Cescomes (1327-1334), posteriorment arquebisbe de 
Tarragona (1334-1346), qui fundà i contruí la capella de Jesús, on no es 
va arribar a enterrar, tot i que sí nombrosos membres de la seva família, 
com per exemple, el bisbe de Lleida Romeu Cescomes (1361-1380); la 
del bisbe Ferrer Colom (1334-1340), dedicada a la Concepció i ubicada 
a la capçalera; i la capella dedicada a sant Pere, erigida a la capçalera, en 
l’interior de la qual es va dur a terme un dels projectes funeraris més 
interessants de la Catalunya del moment: el panteó dinàstic promogut 
per Ot I de Montcada, en què havien de reposar els diferents membres 
de la nissaga.56 

Tots aquests projectes tenien enllestida la seva fàbrica cap al 1340.57 
Únicament ens faltaria per esmentar la darrera de les grans iniciatives 
dutes a terme al segle XIV, la fundació i construcció de la capella de 
l’Epifania per part de bisbe Guerau de Requesens (1387-1399) (figura 
7). Es tracta de la capella més sumptuosa de les esmentades, la qual fou 
bastida entre 1391 i 1399 sota la direcció del mestre d’obra i escultor 

55. Vegeu la nota 21.
56. La bibliografia sobre el panteó dels Montcada a la Seu Vella és força àmplia. Vegeu Francesca 

Español, “Espais...”, p. 84-85; Francesca Español, “La catedral...”, p. 192-193; Francesca Español “Los 
Montcada...”, p. 37-82; Pere Beseran, La memòria dels Montcada, Museu de Lleida: diocesà i domarcal, 
Lleida, 2003; Francesca Español, “Espais...”, p. 141-142; Pere Beseran, “Sepulcres dels Montcada”, Seu 
Vella. L’esplendor retrobada, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura Fundació La Caixa, Lleida, 
2003, p. 384-389. 

57. Els grans projectes, per tant, restaven fets. Emperò, entorn al 1424, advertim com encara 
es va construir una notòria capella a la part nord de la capçalera, la de de la família Gralla, que 
malauradament no hem conservat. A aquest llistat ha d’afegir-se la capella erigida als peus del temple, al 
col·lateral de migdia, que avui per avui desconeixem a quina família va poder pertànyer. Es va aixecar 
ja endegat el segle XVI. Els senyals heràldics que presideixen l’espai mostren al camper un arbre amb 
les seves arrels, emblema que s’ha interpretat de diferent manera (Joaquim Garriga, “La Seu Vella de 
Lleida en el llindar de l’època moderna: l’obra artística del segle XVI”, Congrés de la Seu Vella de Lleida. 
Actes, Pagès Editors, Lleida, 1991, p. 286-287).
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Guillem Solivella.58 L’espai es troba dividit en dos nivells, amb una ca-
pella superior i una cripta inferior. És una de les capelles que millor ha 
conservat el seu esplendor original, fins i tot pel que fa a les pintures 
murals que l’ornaven, que ens han pervingut parcialment —merament 
decoratives, imitant carreuats i teixits amb motius florals. A la capella 
superior, s’exemplifica perfectament el simbolisme celestial de la volta, 
ja que tots els nervis estan reblits de figures d’àngels i sants, intercedint 
per la salvació del bisbe, que apareix representat a la clau de volta prin-
cipal agenollat davant de la Mare de Déu. Quant als altars, sabem que 
existiren tres a la capella superior, el principal dedicat a l’Epifania, i els 
altres dos a la Santa Creu i l’Esperit Sant, mentre que la cripta, que 
havia de complir funcions funeràries, era presidida un altar dedicat a la 
Nativitat de Maria.59 

Com altres de les capelles fundades durant el segle XIV, el bisbe 
Requesens perseguia amb l’empresa l’enaltiment i la remembrança eter-
na del seu llinatge, i ho feia a través de la promoció d’una capella que 
pogués servir als diferents membres de la família per enterrar-s’hi.60 Un 
document de 1451, sobre el qual tornarem més endavant, deixa veure que 
els Requesens que tenien dret a sepultura a la capella lleidatana eren els 
descendents directes del bisbe, on encara es documenten enterraments al 
segle XVI. Això lliga amb el fet que fos el seu hereu qui tingués dret al 
nomenament de beneficiats.61 Sigui com sigui, alguns d’aquests descendents 
van preferir sebollir-se en altres capelles i esglésies vinculades a la família. 

58. La intervenció d’aquest mestre a la capella fou proposada per Francesca Español, “La catedral...”, 
p. 191. Es corrobora de forma definitiva la seva intervenció a Francesc Fité, La capella Requesens de la Seu 
Vella de Lleida: memòria històrica i estudi artístic, Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Lleida, 2004 (informe inèdit), on es publica 
un document que demostra que el 28 de maig de 1391 el bisbe va rebre l’autorització del Capítol 
per construir-la. Vegeu també Francesc Fité, “Els cancellers de l’Estudi General de Lleida i la promoció 
artística: l’exemple del bisbe Guerau de Requesens, fundador de la capella de l’Epifania de la Seu Vella 
de Lleida”, Lambard. Estudis d’art medieval, 20 (Barcelona, 2008), p. 61-90. 

59. Sobre aquests altars vegeu Francesc Fité, “Els cancellers...”, p. 61-90; Alberto Velasco, 
Memoria..., p. 471.

60. Per una butlla papal de 21 d’abril de 1408 ens assabentem que Guerau de Requesens, en 
fundar la capella, la va dotar amb dues capellanies i dues porcions beneficials, facultant als seus hereus 
per la presentació de persones idònies per ocupar-les. Així, l’hereu del bisbe, Joan de Requesens, va 
presentar en aquell any a Antoni Badia per ocupar una de les porcions (Ovidio Cuella, Bulario Aragonés 
de Benedicto XIII. II. La curia itinerante (1404-1411), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2005, 
p. 293, doc. 599).

61. Vegeu la nota 82. Amb anterioritat a la promoció de la capella per part de bisbe, els membres 
de les diferents branques de la familia Requesens es van sebollir en aquelles localitats i esglésies amb 
les que van mantenir relació, cas del notari Francesc de Requesens (mort el 1371), de qui es conserva 
el seu epitafi sepulcral llavorat sobre un fragment de sarcòfag romà (Museu d’Història de la Ciutat, 
Barcelona), o Guillem de Requesens (mort el 1335), sebollit a la capella de Santa Tecla de la catedral 
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És el cas de Galceran de Requesens, governador general de Catalunya, 
que en fer testament el 1457 a Cervera estant, va manifestar la voluntat 
de rebre sepultura a Sant Miquel de Molins de Rei, a coneixement dels 
seus marmessors.62 En canvi, un fill seu anomenat Lluís, sobre el qual 
tornarem més endavant, sí que es va enterrar a la capella de la catedral 
lleidatana, a diferència del seu germà Galceran, que va disposar ser en-
terrat a Palamós, ja que ell havia estat el primer en posseir el comtat.63

Pel que fa als orígens del llinatge, s’ha de dir que no els trobem a 
Lleida. L’ascendència dels Requesens és gironina, tot i que des d’allà es 
desplaçaren algunes branques que s’establiren a Tarragona i Lleida.64 Serà 
des del darrer quart del segle XIV, com a mínim, que documentem una 
branca dels Requesens establerta a la capital lleidatana. Segons consta al 
capbreu de 1382 la família tenia el seu palau al barri de la Suda, molt 
proper al dels Montcada, vorejant les denominades grades majors.65 Així, 
el 1390 un personatge anomenat Lluís de Requesens, domicellum civita-
tis Ilerdae, pagava a tres brodadors alemanys residents a Barcelona, una 
quantitat pels brodats que aquests havien fet en una supertunicalis sive sach 
coloris vermilii.66

Dins el llinatge ens apareixen una sèrie de personatges molt rellevants, 
alguns amb un cert interès per les formes artístiques. El principal per 

de Tarragona. Vegeu Isabel Rodà, “La iconografia de les estacions a Barcino. A propòsit d’un fragment de  
sarcòfag romà reutilitzat com a làpida de F. de Requesens”, Faventia, 1 (Bellaterra, 1979), p. 77-93.

62. La muller de Galceran, Isabel Joan de Soler, en canvi, va disposar que si moria a Barcelona 
fos enterrada a la sepultura dels seus avis (Pelai Negre, “El linaje de Requesens”, Anales dels Instituto de 
Estudios Gerundenses, 10 (Girona, 1955), p. 86 i 89).

63. Pelai Negre, “El linaje de Requesens…”, p. 115. Ja al segle XVI avançat detectem que 
diversos membres de la nissaga van escollir com a lloc d’enterrament l’església del palau reial menor de 
Barcelona, que havia passat a ser residència familiar d’ençà la donació de Joan II a Galceran de Requesens 
pels serveis prestats a la Corona. La capella fou renovada pel matrimoni format per Juan de Zúñiga 
(d. 1546) i Estefania de Requesens (d. 1549), i és a partir d’ells que es detecta aquesta tendència dels 
familiars per enterrar-se allà. Vegeu Pelai Negre, “El linaje de Requesens…”, p. 102-104 i 112. Sobre les 
obres de la capella vegeu Epistolaris d’Hipòlita Roís de Liori i d’Estefania de Requesens (segle XVI), Eulàlia de 
Ahumada (ed.), Universidad de Valencia,València, 2003, p. 40-41, 422, 427 i 430, docs. 218, 221 i 224).

64. Pelai Negre, “El castillo de Requesens”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, IX (Girona, 
1954), p. 210-212; Pelai Negre, “El linaje de Requesens…”, p. 25-148 (sobre Guerau de Requesens, p. 
67-68); vegeu també els arbres genealògics publicats a Gran Enciclopèdia Catalana, Edicions 62, Barcelona, 
1978, vol. 19, p. 266-268; Diccionari d’Història de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1992, p. 913-914; 
Santiago Sobrequés, “Entorn del llinatge dels Requesens”, Societat i estructura política de la Girona medieval, 
Curial, Barcelona, 1975, p. 303-313. Igualment, vegeu les matissacions als arbres genealògics efectuades a 
Francesc Fité, “Els cancellers...”, p. 61-90. Per a la relació dels Requesens amb la seu de Lleida vegeu 
Antoni Borràs, “El llinatge dels Requesens i la Seu Vella de Lleida”, El llinatge dels Requesens a la Seu 
Vella, la Verge del Blau, Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, Lleida, 1990, p. 31-43. 

65. Josep Lladonosa, Historia de Lleida, F. Camps Calmet, Tàrrega, 1972, vol. 2, p. 504.
66. Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida..., p. 63, nota 1.
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a nosaltres és el promotor de la capella de la catedral, el bisbe Guerau 
de Requesens, germà de Lluís, senyor d’Altafulla i governador general 
de Catalunya.67 Abans de ser nomenat bisbe de Lleida va ser plebà de 
Castelldans;68 canonge, prepòsit i degà de la catedral; així com canceller 
de l’Estudi General, succeint en el càrrec a Guillem Ramon de Mont-
cada i essent nomenat per Pere el Cerimoniós.69 El 1380 consta també 
com a procurador de l’Almoina de la Seu,70 mentre el 17 de novembre 
d’aquell mateix any fou nomenat bisbe electe de Lleida, confirmant-se 
el nomenament el 16 de gener de 1381. L’elecció no fou ratificada per 
la Santa Seu fins el 1387, per l’antipapa Climent VII. Tot indica que va 
tenir incidència en el nomenament la carta de recomanació tramesa el 
20 de març de 1386 per Berenguer de Fortià, germà de la reina Sibil·la 
de Fortià, la darrera esposa del Cerimoniós. Cal afegir que Guerau de 
Requesens mantenia un fort vincle d’amistat amb la casa reial, especial-
ment amb Joan I, a qui acompanyà en el trasllat de les despulles del 
Cerimoniós a Poblet l’any 1394.71

No cal insistir que el bisbe Guerau fou un dels personatges clau 
de l’Església lleidatana de la baixa edat mitjana. S’ha posat de relleu la 
seva forta personalitat, així com la gran preparació i el bon govern dut 
a terme al capdavant del bisbat, mirant d’impulsar la litúrgia catedralícia 
i el culte a la Mare de Déu.72 Destacà especialment com a promotor 
artístic, essent el seu projecte més important la capella fundada a l’antiga 
catedral, la qual va dotar amb importants beneficis.73 Va fundar, també, el 
benefici de Sant Marcial l’any 1384, a la capella del palau episcopal.74 

El bisbe Guerau va morir el 10 de febrer de 1399, però no hem 
conservat el seu testament. Tampoc ens ha pervingut el seu sepulcre, tot 

67. Pelai Negre, “El linaje...”, p. 67 i 72.
68. Era senyor del castell i el lloc de Jovals, al terme de Castelldans (Pelai Negre, “El linaje...”, 

p. 67).
69. Antoni Borràs, “El llinatge...”, p. 34; Ramon Gaya, Cancilleres..., p. 27-28; Josep Lladonosa, 

Historia..., vol. 2, p. 504; Josep Lladonosa, “Llum i...”, p. 115.
70. Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta (coords.), Pergamins..., p. 262, doc. 589.
71. Jaime Villanueva, Viaje literario..., p. 21-22, que publica en apèndix el text de la carta. 

Vegeu també Antoni Borràs, “El llinatge...”, p. 11-12; Cremona Vidal, Diccionario de los papas, Península, 
Barcelona, 1997, p. 22, 51 i 112.

72. Sobre aquestes qüestions vegeu: Francesc Fité, “Els cancellers...”, p. 61-90.
73. Lladonosa va documentar l’adquisició de censals sobre el senyoriu d’Almenar efectuada a Pere 

de Carcassona, destinats a la fundació dels beneficis de la capella, així com també per instituir pensions 
pels pobres de la Pia Almoina (Josep Lladonosa, Historia..., vol. 2, p. 504). 

74. Josep Lladonosa, El desarrollo urbano de Lérida a través de la història, Artis Estudios Gráficos, 
Lleida, 1954, p. 60; Eduardo Carrero, “Les palais episcopals dans les royaumes ibèriques mediévaux. Une 
interpretation fonctionelle”, Hortus Artium Medievalium, 13/1 (Zagreb-Turnhout, 2007), p. 194.
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i que conservem algunes descripcions de finals del segle XVIII que en 
parlen d’ell. La primera la trobem al manuscrit Topografia de la antigua 
cathedral con sus memorias sepulcrales (Arxiu Capitular de Lleida), on es 
transcriu un làpida localitzada “al costat de l’Evangeli” de la capella supe-
rior. L’epitafi, en parlar del bisbe, comenta que (...) qui istam et inferiorem 
capellas fundavit (...), el que deixa clar que el sepulcre era a la capella 
superior. La descripció de l’autor del manuscrit res diu, malauradament, 
del tipus de monument funerari on reposaven les despulles del prelat.75 
La seva tipologia la coneixem gràcies al relat del notari J. Pocorull, on 
després de comentar el sepulcre de Lluís de Requesens a la capella su-
perior, esmenta que el del bisbe es trobava en la misma capilla al lado 
del evangelio.76 Torna a transcriure l’epitafi i, a més, es menciona que la 
tomba incloïa una sepultura con el retrato de escultura de un obispo.77 En un 
altre moment, el mateix Pocorull —ara en català— detalla que la tomba 
es trobava “(...) a 6 palms del paviment i sobre dita inscripció hi ha un 
bisbe ab baculo i mitra ajagut i lo cap sobre un coixí, sota dita inscrip-
ció estan tres escuts (...)”, el que ens situa davant la típica tipologia de 
sepulcre presidida pel jacent del finat.78 

Sí que ens han pervingut importants restes, en canvi, del sepulcre 
d’un descendent que també es va fer sebollir a la capella superior. Es 
tracta del suara esmentat Lluís de Requesens, comte de Palamós i Gover-
nador General de Catalunya, qui va traspassar el 1509.79 Se’l sepultà en 
un aparent, però discret, sepulcre llavorat pels escultors Pedro de Saravia 
i Juan de Palacio entre 1510 i 1511 (figura 8). La tomba es va executar 
seguint les disposicions testamentàries del finat, publicades el 1509, on 
declarava que volia ser sebollit “en la dita Seu de Leyda, en la capella 
de la Adoració dels tres Reys (...) hont és la sepultura del bisbe Reque-
sens de Leyda, oncle nostre”. El monument funerari ens ha pervingut 
en un estat molt fragmentari, tot i que les restes conservades ens situen 
davant un projecte estructuralment gòtic, amb innovacions renaixentistes 

75. Jesús Tarragona, “Inscripcions...”, p. 296; Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida...,  
p. 64. A finals del segle XVIII l’erudit Joaquín Traggia també va transcriure la inscripció sepulcral (BRAH, 
manuscrit del Pare Joaquín Traggia, signatura 9/5226, fol. 200v).

76. Jesús Tarragona, “Reproducció...”, p. 308.
77. En una capilla grande de dicha santa Yglesia que se halla a la parte de medio dia al lado del 

cruzero, bien que media una capillita baxa i poco fonda, se encuentra en una sepultura con el retrato de escultura 
de un obispo la inscripción siguiente (Jesús Tarragona, “Reproducció...”, p. 289).

78. Francesca Español, “La Seu Vella...”, p. 90, nota 37.
79. Pelai. Negre, “El linaje...”, p. 93-99. Es conserva una carta del 18 de febrer de 1541 en què 

Hipòlita Roís de Liori, la seva vídua, sol·licita al seu criat Bernat Capeller que intercedeixi pel tema de 
la ració i un benefici de la capella lleidatana (Eulàlia de Ahumada (ed.), Epistolaris…, p. 419, doc. 215).
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en l’escultura. Tot plegat, amb un resultat, si més no, força efectista.80 
Tenim coneixement, també, que per remissió dels seus pecats va llegar a 
l’ornamenteria de la catedral un drap d’or, segons recull un acta capitular 
de 31 d’agost de 1512.81

Sabem del cert que altres membres del llinatge es van fer enterrar a 
la capella fundada pel bisbe Guerau. Amb tot, res es diu d’aquestes altres 
sepultures en les descripcions il·lustrades de finals del segle XVIII. Tenim 
constància, per exemple, que s’hi va fer enterrar Isabel de Requesens, 
la qual va fer testament el 4 d’agost de 1448.82 En aquest document, a 
més, informa sobre el dret d’enterrament dels Requesens a la capella, i 
manifesta la voluntat de ser sebollida al panteó familiar, in capella inferiori 
quam reverendus Geraldus Requesens instituit in sede ilerdense ex duabus capellis. 
Es comenta també que ja hi era enterrada Constança, la muller del seu 
germà Berenguer de Requesens.83 

80. José M. Madurell i Marimón, “Escultores renacentistas en Cataluña”, Anales y Boletín de los 
Museos de Arte de Barcelona, 5 (Barcelona, 1947), p. 236, nota 41; Joaquim, Garriga, “La Seu...”, p. 284-
285; Joan Yeguas, Ximo Company, “Fragments del sepulcre de Lluís de Requesens”, Seu Vella. L’esplendor 
retrobada, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Fundació La Caixa, Lleida, 2003, p. 428-432.

81. Josep Lladonosa, “Documents i notes dels Registres d’Actes Capitulars de la Catedral de 
Lleida (1496-1512) sobre ornaments, draps imperials i orfebreria de la seu Antiga”, Ilerda, 40 (Lleida, 
1979), p. 230, doc. 5. Aquest drap d’or apareix esmentat en un inventari de la sagristia del 1514 (Francesc 
Fité, “Jaume Ferrer...”, p. 80, doc. 3).

82. ACL, Protocols, notari Joan Alcolea (1440-1449), any 1448, fol. 698r-v.; referenciat a Francesc 
Fité, “Els cancellers...”, p. 61-90. A part d’aquest interessant document, cal esmentar la documentació 
relacionada amb un litigi pels drets de patronatge de la capella que tingué lloc l’any 1451 (ACL, Caixa 
112, Requesens, beneficis i testaments; referenciat a Francesc Fité, “Els cancellers...”, p. 61-90). El bisbe 
havia deixat com a patró de la capella al seu parent més proper, Joan de Requesens, establint que, un 
cop mort aquest, el dret passés al seu parent més proper, una disposició que creà discòrdies tan bon punt 
va morir Joan. Val la pena detallar el context familiar d’Isabel, ja que el motiu del litigi de 1451 fou el 
nomenament d’un nou beneficiat per la capella després del traspàs de Llorenç d’Alcoleia, que ho havia 
estat fins aquella data i que segurament havia estat nomenat per Joan de Requesens. Els candidats al 
benefici eren el nét d’Isabel, Francesc de Cabestany, i Guerau de Requesens, fill d’un Lluís de Requesens 
que s’afirma en el litigi que era besnét de Bartomeu de Requesens, un nebot a la vegada del fundador. 
Com a prova, s’aportava documentació que volia demostrar que aquest Lluís de Requesens actuava com 
a patró de la capella des d’almenys el 1430. A Francesc de Cabestany el presentaven els descendents de 
l’esmentada Isabel, Joan de Cabestany, Joan Barquer i Caterina que reclamaven el benefici, tot afirmant 
que la dita Isabel era la descendent més pròxima al bisbe per ser filla de Bernat de Requesens, germà 
del bisbe.

83. Segons el document de 1451 esmentat a la nota anterior, Isabel s’havia casat amb Bernat 
Barquer de la vila de Reus, on va viure i va acabar traspassant. Fruit del matrimoni van nèixer dues filles 
que apareixen esmentades al testament, així com als documents del litigi. Es tracta d’Elionor, abadessa 
del monestir de Salavert de Tragó de Noguera, i Caterina, muller del lleidatà Joan de Cabestany, que 
en el document al·ludit apareix com a jurista. En relació al darrer, uns anys abans es documenta a 
Lleida un notari homònim a qui el Capítol de la catedral va nomenar síndic el 1413 per al cobrament 
de determinades quantitats (Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta (coords.), Pergamins..., p. 171, doc. 345), 
segurament el mateix personatge a qui el 1424 se li concedeix sepultura al claustre, just en l’indret on 
hi havia una pintura de sant Pere (Francesc Fité, “Ritual...”, p. 379, nota 21). Aquesta darrera informació 
no acaba de lligar amb la que ofereix la Pretiosa de ca. 1540, on se’ns diu que la sepultura del notari de 
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A la segona meitat del segle XV la capella restà en mans de la 
branca dels Requesens senyors d’Altafulla i la Nou, i posteriorment 
comtes de Palamós i senyors de Molins de Rei. Un dels personatges més 
rellevants de la família en aquells anys fou Galceran de Requesens, comte 
de Triventino, primer comte Palamós i governador de Catalunya,84 qui el 
12 de març de 1504 nomenà procuradors seus al cavaller Felip Miquel 
Cardona, a Joan Francesc Olivo i a Ramon Solsona, canonge de Lleida 
i doctor en decrets, perquè arribessin a una concòrdia amb el capítol 
lleidatà sobre el presbiterat, l’aniversari, sepultura i altres institucions pies 
instituïdes a la Seu de Lleida pels Requesens.85

3. Els Gralla i la capella de sant Antoní

Una altra de les grans famílies lleidatanes de la baixa edat mitjana, 
els Gralla, va fer construir una capella d’ús privatiu a la catedral de Lleida, 
la de sant Antoní, ubicada al transsepte nord (figura 9). Com tindrem 
ocasionar d’analitzar, la materialització del projecte la devem a Nicolau 
Gralla, tot i que va partir d’una iniciativa del seu pare, Bernat Gralla. 
Malauradament, no conservem gairebé res de l’estructura de la capella, 
ja que l’espai s’ensorrà com a conseqüència de l’explosió del polvorí 
de la Suda el 1812 (figura 10). El 1992, emperò, s’efectuà una recerca 
arqueològica que va permetre corroborar que es tractava d’un espai de 
planta rectangular amb un contrafort a l’angle nord-est. L’arqueologia 
també ha permès certificar que estava coberta amb una volta estrellada. 
Sí conservem, en canvi, l’arc d’ingrés, mantingut de l’antiga estructura 
romànica, a més d’una credença amb dues petites mènsules de les quals 
una va patir una mutilació fa uns anys (figura 11).86

Lleida Joan de Cabestany es trobava a la capella dels Montcada (Francisco Castillón, “Liturgia funeral 
en la Seu Vella...”, p. 484). 

84  Luis Barceló, “El antiguo condado de Palamós”, Anales dels Instituto de Estudios Gerundenses, 
1 (Girona, 1946), p. 228-233. A ell li va correspondre la decisió d’enderrocar les fortificacions de Lleida, 
de Gardeny i Cappont durant la guerra de Joan II, el 1468 (Josep Lladonosa, Historia..., vol. 2, p. 700 
i 706).

85  ACL, Protocols, Notari Joan d’Alcolea, vol. 6, any 1504, fol. 15r i 15v; document referenciat 
Francesc Fité, “Els cancellers...”, p. 61-90.

86  Josep Gallart, Inmaculada Lorés, Montserrat Macià, Josep L. Ribes, “L’arquitectura de la 
Seu Vella de Lleida: l’evolució de la capçalera”, Lambard. Estudis d’art medieval, 8 (Barcelona 1996), p. 
130-133; Josep Gallart, Inmaculada Lorés, Montserrat Macià, Josep L. Ribes, “Consideracions entorn 
de l’arquitectura de la Seu Vella de Lleida”, Conservació del patrimoni monumental en la perspectiva del tercer 
mil·leni. Restauració, ús i manteniment… nous criteris?, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1999, p. 133-138; 
Francesc Fité, “Ritual...”, p. 384-385.
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Els Gralla conformaven una família de venedors i comerciants de 
draps documentada a Lleida des del segle XIII, i que a les dues següents 
centúries va esdevenir una de les més poderoses de la ciutat. Entre altres 
aspectes, ho prova el fet que el 1326 el besavi de Nicolau, Mateu Gralla, 
aparegui dins el Consell de la ciutat com a ciutadà honrat i prohom. 
Els Gralla regien també algun senyoriu, com el de Grealó, el qual fou 
adquirit per un fill de Mateu, Tomàs, que també era mercader. Bernat, 
el pare de Nicolau Gralla, fou ciutadà honrat, síndic i paer, a més de 
diputat del Braç Reial de la Generalitat. En relació amb Nicolau, sabem 
que era membre de la Mà Major de la Paeria el 1408, càrrec que repetirà 
el 1412 i 1430. Així, en representació de la ciutat de Lleida va assistir el  
1414 a les festes organitzades a Barcelona amb motiu de la coronació 
de Ferran I.87 Fou designat síndic de la ciutat a les corts celebrades a 
Barcelona el 1416, a Tortosa el 1419, i de nou a la mateixa ciutat el 
1429-1430. A banda, consta com a missatger de la ciutat davant deter-
minades qüestions que s’havien de negociar amb el rei el 1413, 1423 
i 1424. És curiós, altrament, que se’l documenti com a doctor en lleis, 
el que segurament li va valer que fos enviat a corts, però també com a 
mercader de draps, cosa que demostra que va seguir la tradició familiar.88 
Entre 1417 i 1418, a més, va actuar com a dipositari i administrador 
principal de les quantitats que el Capítol i el municipi van destinar a 
la confecció d’una nova campana per al rellotge de la seu, el que de-
mostra que era una persona de la màxima confiança dels representants 
d’ambdues institucions.89

L’impulsor del projecte dels Gralla a la catedral, com ja hem dit, 
fou Nicolau Gralla, el qual troba el seu precedent més immediat en la 

87. Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga dels Montsuar, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 
1982, p. 78.

88. Sobre els Gralla vegeu Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta (coords.), Pergamins..., p. 83, 142, 
156, 158, 167, 170, 177-8 i 255 docs. 118-9, 269, 306, 310, 333-4, 341-3, 361-2, 364 i 570; Esther 
Martí, Lleida a les corts. Els síndics municipals a l’època d’Alfons el Magnànim, Edicions de la Universitat 
de Lleida-Patronat Josep Lladonosa, Lleida, 2006, p. 110-111. Sobre Nicolau Gralla, vegeu també Josep 
Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 606 i 665. A les notícies esmentades s’ha d’afegir un document del 
14 de març de 1425 publicat darrerament per Josep Hernando, en el qual l’escrivà que tenia cura de 
l’arxiu reial, Diego Garcia, reconeix haver rebut de Nicolau Gralla, ciutadà de Lleida, la quantitat de 
16 lliures i 10 sous pel trasllat que havia fet d’un capbreu de rendes i emoluments de la terra del 
Marquesat de la diòcesi d’Urgell (Josep Hernando, “Del llibre manuscrit al llibre imprès. La confecció 
del llibre a Barcelona durant el segle XV. Documentació notarial”, Arxiu de textos catalans antics, 21 
(Barcelona, 2002), p. 361, doc. 49). A part dels membres de la familia esmentats, el 1344 ens apareix un 
Joan Gralla com a lloctinent de cort i veguer de Lleida (Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta (coords.), 
Pergamins..., p. 256, doc. 574).

89. José Ignacio Padilla, “Las campanas horarias de la catedral de Lleida: hacia una nueva cesura 
del tiempo urbano (s. XV)”, Congrés de la Seu Vella de Lleida. Actes, La Paeria, Lleida, 1991, p. 159-166.
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capella que la família va fer erigir prèviament a la parròquia de Sant 
Llorenç.90 Així, en virtut de l’evident ascens social i enriquiment familiar, 
els Gralla van pensar que eren mereixedors d’un espai privatiu que els 
dignifiqués i els conferís encara més prestigi. És en aquest sentit que 
cal entendre una iniciativa del 1397 del pare de Nicolau, Bernat Gralla, 
que va refundar una de les principals capelles de la catedral, la de sant 
Antoní, ubicada al braç nord del transsepte, on va instituir el culte a la 
Nativitat —o Purificació (?)— de la Verge.91 No en tenim constància, 
però és molt possible que Bernat ja tingués en ment el construir un gran 
panteó per a la família, projecte que potser es va estroncar amb la seva 
mort, ocorreguda entre 1397 i 1399. En aquesta darrera data sabem que 
ja havia traspassat, i que el seu fill Nicolau va assumir la iniciativa com 
a pròpia, ja que és en aquell any que es nomena el primer beneficiat 
de la capella, el qual es presentat al Capítol pel propi Nicolau, la qual 
cosa és força significativa.92 

Haurem d’esperar uns anys, emperò, per veure la materialització 
definitiva del projecte. Així, el 1424 Nicolau Gralla va iniciar un procés 
de reforma i reconstrucció completa que va suposar l’anorreament de 
l’antiga capella romànica, i l’erecció d’una de nova que en mantingué 
l’antiga advocació de sant Antoní. Culminava d’aquesta forma el projecte 
iniciat per Bernat Gralla, que molt probablement havia promogut algunes 
modificacions dins l’espai romànic, doncs coincidint amb la renovació 
en temps de Nicolau es documenta l’existència d’una “ymage de Santa 
Marie que sta al mig del altar”. La documentació relacionada amb la 
reforma especifica diu, a més, que el promotor havia d’integrar en la nova 
construcció la dita imatge “e altres ymages e pintures mudara e tornara 
en manera que la dita ymage de Santa Maria stiga en lo mig del altar 
e les altres segons stan ordonades”. Tot indica, d’altra banda, que l’obra 
ja era enllestida el 1426.93 

90. Josep Lladonosa, El templo románico-gótico de San Lorenzo de Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Lleida, 1972, p. 41-42; Francesc Fité, “Ritual...”, p. 383-385. Altrament, consta que el 1429 Nicolau 
Gralla, veí de la parròquia de sant Andreu, feia un censal de 60 sous a la capella de santa Anna de la 
catedral (Josep Lladonosa, “Llum i...”, p. 60).

91. Luis Roca y Florejachs, La Seo de Lérida..., p. 39; Joan Bergós, La catedral..., p. 122; 
Francisco Abad, “El culto...”, p. 29; Gabriel Alonso, “Capillas...”, p. 79. A voltes, s’ha esmentat que la 
fundació efectuada per Bernat Gralla estava relacionada amb l’advocació de la Purificació, però tot fa 
pensar que no fou així. En aquest sentit, Lladonosa va documentar que el benefici de la Purificació 
s’havia fundat en aquella capella el 1284 (Josep Lladonosa, “Llum i...”, p. 86).

92. Francesc Fité, “Ritual...”, p. 385, nota 47.
93. Sobre el projecte de reforma promogut per Nicolau Gralla vegeu Francesc Fité, “Ritual...”, 

p. 383-385; Alberto Velasco, Memoria..., p. 462-463.
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Un aspecte que no pot ser menystingut en l’avaluació de l’empresa 
promoguda per Nicolau Gralla és l’autoria del projecte. Per dur-lo a terme 
va contractar al que acabaria sent un dels principals artistes de la Corona 
d’Aragó en aquells anys, Pere Joan, el que demostra fins a quin punt els 
patrons lleidatans promovien la dinamització del mercat artístic i, igualment, 
que a Lleida van treballar artistes de primeríssim nivell. Malauradament, 
el poc que sabem del promotor fa que no coneguem gran cosa sobre 
el seu gust artístic, tot i que hi ha una dada puntual que mereix ser 
tinguda en compte. El 1405 Nicolau Gralla apareix documentat a Bruges 
en relació a negocis vinculats a la seva activitat com a comerciant de 
draps.94 Aquesta presència de Gralla als Països Baixos permet donar per 
fet que va conèixer de primera mà l’important mercat artístic flamenc, a 
més de les propostes estètiques vinculades al gòtic internacional. És a dir, 
Gralla va entrar en contacte amb la avantguarda artística de l’Europa del 
moment, i això degué influir en la tria de l’artista que havia d’aixecar la 
seva capella familiar.95 Pere Joan estava cridat a ser un dels escultors amb 
més prestigi dels territoris de la Corona d’Aragó, i ho prova el fet que 
el 1426, quan segurament es trobava a Lleida treballant en l’encàrrec de 
Gralla, fou reclamat per Alfons el Magnànim per desplaçar-se al monestir 
de Poblet.96 Aquell mateix any es va fer càrrec d’un altre gran projecte, 
la construcció del retaule major de la catedral de Tarragona, per encà-
rrec de l’arquebisbe Dalmau de Mur, que també li acabaria encarregant 
temps després el de la Seu de Saragossa. El rei Magnànim també el 
tornaria a cridar per treballar a les seves ordres, ara a Nàpols, en l’obra 
del Castel Nuovo.97 Per tant, sembla que Nicolau Gralla va saber veure 
el gran potencial d’un escultor que estava cridat a ser una de les grans 

94. Núria Coll, “Una compañía barcelonesa para el comercio de paños (1400-1484)”, Anuario 
de Estudios Medievales, 5 (Barcelona, 1968), p. 371.

95. Seria un cas similar al de Joan Llull, un dels consellers barcelonins responsables de l’encàrrec 
el 1443 al pintor Lluís Dalmau de la Mare de Déu dels Consellers, la pintura que va presidir la capella 
de la casa de la ciutat de Barcelona (avui al Museu Nacional d’Art de Catalunya). Dalmau la va executar 
segons els paràmetres estètics del flamenquisme més pur, el que s’ha posat en relació amb els interessos 
comercials de Llull a Flandes —hi va viatjar el 1436—, on deuria conèixer de primera mà les obres 
de Robert Campin, dels van Eyck o Roger van der Weyden (Joan Molina, Arte, devoción y poder en la 
pintura tardogótica catalana, Universidad de Múrcia, Múrcia, 1999, p. 183-184).

96. La noticia de 1426 fou publicada per Maria Rosa Manote, “Círculo de Pere Joan. Ceremonia 
de Correr las armas”, Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, Museo del Prado. Del 22 de abril al 8 de 
junio de 1997, Fundación La Caixa, Madrid, 1997, p. 159. Vegeu també Francesca Español, “El sepulcro 
de Fernando de Antequera y los escultores Pere Oller, Pere Joan y Gil Morlanes, en Poblet”, Locus 
Amoenus, 4 (Barcelona, 1998-1999), p. 99-101.

97. Aquest artista va ser objecte d’estudi de la tesi doctoral de Maria Rosa Manote, L’escultura 
gòtica catalana de la primera meitat del segle XV a la Corona d’Aragó: Pere Joan i Guillem Sagrera, Universitat 
de Barcelona (tesi doctoral), Barcelona, 1996. La darrera síntesi sobre ell a María Rosa Manote, “Pere 
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figures de l’art del seu temps. No podem oblidar, en aquest sentit, que el 
primer treball documentat de Pere Joan és l’obra escultòrica que va fer 
a la façana del carrer del Bisbe del palau de la Generalitat a Barcelona, 
entre 1416 i 1418, el que demostra que quan va arribar a Lleida feia 
pocs anys que havia començat la seva meteòrica trajectòria.

Tornant sobre la reforma de la capella dels Gralla, malgrat els 
documents exhumats no esmenten si la capella es destinava a lloc de 
sepultura de la família, hi ha clares evidències documentals que ho aca-
ben confirmant. Primerament, és molt possible que allà hi fos sebollit 
Bernat Gralla, ja que una de les Pretioses recull l’aniversari que s’hi ce-
lebrava per la seva ànima al mes d’octubre.98 Tampoc tenim constància, 
però atès que fou el promotor de la reforma esmentada, el més normal 
és que també s’hi fes enterrar Nicolau Gralla. Qui sí sabem que hi va 
rebre sepultura fou Joan Llorenç Gralla, que va fer testament a Lleida el 
1473.99 Estipulà que volia ser sebollit a la capella familiar de la catedral, 
i nomenà marmessors a la seva mare Margarida Gralla, a la seva esposa 
Joana Gralla i de Jassa,100 als seus cunyats els cavallers Martí Lopeç d’Ot, 
Pere Icart i Nicolau Pou, als oncles paterns de la seva muller, Joan de 
Jassa i na Maria, i finalment a Anton Calderó, frare predicador, confessor 
i guia espiritual seu. Va deixar 2.000 sous per a la construcció de la seva 
sepultura i la celebració del funeral, una suma força elevada, tot i que 
sense especificar quin tipus de tomba s’havia de realitzar. Un detall que 
no pot passar-se per alt és que si traspassava a Saragossa estant, d’on era 
originària la seva poderosa família política i on tenia un alberg, volia ser 
enterrat a l’església parroquial de la Santa Creu, a la capella dels Jassa.101 

Joan”, L’art gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes, Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 2007, p. 124-123.

 98. Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 468.
 99. La primera notícia sobre el testament es dóna a Francesc Fité, “Entorn al testament de 

Brunissèn d’Alentorn i alguns costums funeraris de la Lleida Medieval”, Acta historica et archaeologica 
mediaevalia, 26 (Barcelona, 2005), p. 669-670. Joan Llorenç Gralla havia estat documentat per Lladonosa 
com a paer del consistori lleidatà el 1468 (Josep Lladonosa, L’Estudi General de Lleida del 1430 al 1524, 
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1970, p. 145, doc. 36; Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 708), 
i com a cavaller de la ciutat el 1469 (Josep Torné, “Catàleg de pergamins de l’actual arxiu del monestir 
de Poblet”, Arxiu de textos catalans antics, 26 [Barcelona, 2007], p. 115, doc. 204).

100. Segons diu el document, Joan Llorenç s’havia casat a Saragossa el 1470 i en el moment 
de fer testament tenia una filla anomenada Maria. Joana Gralla apareix encara documentada el 1501 
en relació a una qüestió que te a veure amb una fitació (Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta [coords.], 
Pergamins..., p. 198, doc. 418).

101. Sobre els Jassa de Saragossa, vegeu les nombroses dades que es publiquen a Susana Lozano 
Garcia, Las élites en la ciudad de Zaragoza a mediados del siglo XV: la aplicación del método prosopográfico en el 
estudio de la sociedad, Universidad de Zaragoza (tesi doctoral), Saragossa, 2007 (especialment, p. 1636-1638).
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El testament de Joan Llorenç Gralla és igualment interessant perquè 
ens revela que les despulles del seu pare, Francesc Martí Gralla, també 
reposaven a la capella familiar. El darrer és un personatge a voltes re-
cordat per la seva faceta de poeta,102 el qual el 1460 ostentava el càrrec 
de prohom de l’Estudi General de Lleida, així com el de paer en cap 
de la ciutat el 1464, data en què consta que es trobava a Barcelona per 
visitar el rei per un assumpte indeterminat. Les dades esmentades, per tant, 
confirmen la gran rellevància del personatge.103 A part de Joan Llorenç, 
sabem que Francesc tenia un segon fill baró, Pere Joan, del qual el germà 
se’n recorda al seu testament de 1473 en fer una deixa de 15 sous al 
convent de predicadors per tal que fessin un aniversari per la seva ànima 
i per la dels seus pares.104 El que no sabem és si també es va sebollir al 
panteó familiar de la catedral, tot i que és molt probable que així fos.

Qui sí ho va fer fou un altre dels membres més celebrats de la 
nissaga, Miquel Joan Gralla (d. 1531), per al qual també s’anotà l’aniversari 
en una de les Pretioses.105 La informació es corrobora amb el seu testament 
datat el 25 d’octubre de 1531, on manifesta que vol ser enterrar a la 
seu de Lleida in sepulcro constructo in capella mea et predecessorum meorum.106 
Miquel Joan era nét del promotor de la reforma de la capella, i fill d’un 
segon Bernat Gralla que va ostentar el càrrec de paer al Consell de la 
ciutat.107 Sembla que un dels primers documents en què apareix Miquel 
Joan correspon al 1475, quan consta com a prohom de l’Estudi General 
de Lleida,108 un càrrec que ja havien ostentat alguns avantpassats seus. Va 

102. Jordi Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 1984, vol. 1, p. 428; El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles, Vicente Beltran 
(ed.), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, p. 13, 47 i 76; Michela Letizia, La poesia 
oggettiva nella letteratura catalana medioevale, Università degli Studi di Napoli Federico II, (tesi doctoral), 
2007, Nàpols, p. 155-158.

103. Josep Lladonosa, L’Estudi..., p. 129 i 137, docs. 15 i 24; Josep Lladonosa, Historia..., vol. 
1, p. 637, 679, 682 i 703. El 1456 Francesc Martí Gralla va rebre del Capítol de la seu, així com del 
batlle i jurats dels llocs de Sucs i Raimat, la quantitat de 150 lliures pel preu d’un censal de 150 sous 
(Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta [coords.], Pergamins..., p. 279, doc. 636).

104. Francesc Fité, “Entorn...”, p. 669-670. Lladonosa va documentar el 1449 un Joan Gralla, 
sequier de la ciutat de Lleida, a qui segurament cal identificar amb el nostre Pere Joan (Josep Lladonosa, 
Historia..., vol. 1, p. 647).

105. L’absolució per l’ànima de Miquel Joan es feia in capella sancti Antonini ubi sepultura suorum 
existit (Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 474). 

106. Publica el testament Joan Yeguas, L’escultura a Catalunya entre 1490 i 1575. De la tradició 
medieval a la difusió i consolidació de les formes “a la romana”, Universitat de Barcelona, Barcelona (Tesi 
doctoral), 2001, p. 855-859, doc. 12.

107. Josep Lladonosa, L’Estudi..., p. 126-128, docs. 12-14; Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, 
p. 634-639, 686-6691 i 696-702.

108. Josep Lladonosa, L’Estudi..., p. 162, doc. 62. Sobre Miquel Joan Gralla vegeu Eulàlia 
Duran, “Gralla, Miquel Joan”, Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1993, vol. 12, p. 176; Joan Yeguas, 
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ser un personatge molt proper al rei Ferran el Catòlic, com ho prova 
el fet que consti com a testimoni al testament del monarca de 1512. 
Senyor del castell i el lloc de Subirats (Alt Penedès, Barcelona) des del 
1498, al seu llarg cursus honorum consten diverses activitats com ambaixa-
dor a França i Itàlia, a més de ser diputat de la Generalitat (1491-1494) 
i Mestre Racional de Catalunya (1501-1520). Va ennoblir gràcies al seu 
matrimoni el 1506 amb Anna Desplà i de Corbera (d. 1534), senyora 
d’Alella, Vinçà, Esponella i Desgüell, i neboda del celebèrrim ardiaca de 
Barcelona Lluís Desplà (1444-1524).109 

En matèria artística Miquel Joan Gralla és recordat per promoure la 
renovació del palau dels Desplà a Barcelona, convertint-lo en un magnífic 
edifici renaixentista que més endavant es coneixeria amb el nom de casa 
Gralla. Es tractava d’un dels edificis més emblemàtics del segle XVI a 
Catalunya, amb una elegant façana que ja presentava ornaments escultòrics 
“a la romana”. Malauradament, fou enderrocat el 1856 i avui solament 
conservem el pati, recol·locat en un edifici particular de l’Hospitalet de 
Llobregat.110 Finalment, i malgrat ens allunyem més encara del nostre 
horitzó cronològic, val la pena esmentar que en aquesta capella familiar 
de la Seu Vella també es va fer enterrar el fill de Miquel Joan, el jurista 
Francesc Gralla i Desplà,111 el que confirma que diverses generacions de 
la família van mantenir el costum d’enterrar-se tot conferint-li la idea 
de panteó dinàstic que venim destacant.112

L’escultor Damià Forment a Catalunya, Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1999, p. 63-64. Sobre 
Miquel Joan, es publica un nou document a Alberto Velasco, Pintura tardogòtica a l’Aragó i Catalunya: Pere 
Garcia de Benavarri, Universitat de Lleida (tesi doctoral), Lleida, 2015, vol. 1, p. 262 i següents, en què 
consta com a marmessor d’Esperança Gràcia d’Hoz, muller d’Onofre de Rocabertí, personatge establert 
a Montsó i vinculat al comanador dels hospitalers de Montsó.

109. Lluís Desplà fou un dels promotors artístics més interessants de la Catalunya del moment, el 
qual es va fer retratar pel pintor Bartolomé Bermejo al peu de la ja anomenada Pietat Desplà, conservada 
a la catedral de Barcelona. Sobre la seva figura vegeu Joan Molina, Arte, devoción..., p. 117-146; Francesc 
Ruiz, “Entre l’Hermon i la muntanya santa del salmista. Lluís Desplà a la Pietat de Bartolomé Bermejo”, 
Retrotabulum. Estudis d’art medieval, 2, 2012, p. 1-52 (disponible online a <http://www.ruizquesada.com/
index.php/ca/retrotabulum/79-retrotabulum-2-entre-lhermon-i-la-muntanya-santa-del-salmista-lluis-despla-
a-la-pietat-de-bartolome-bermejo>. consulta: maig 2017).

110. Sobre la casa Gralla vegeu Pedro Navascués; Josep M. Ainaud de Lasarte; José M. Merino 
de Cáceres, El Patio de la Casa Gralla: una reconstrucción, Prosegur, Madrid-Barcelona, 1997; Joan Yeguas, 
L’escultor..., p. 61-73; Joaquim Garriga, “La peripècia de la casa Gralla i un quadern d’Elies Rogent de 
1856”, Butlletí de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, 18 (Barcelona, 2004), p. 211-232. 

111. Un altre cop, ens ho confirma una de les Pretioses. El seu aniversari es feia el 8 de febrer 
amb absolutio in capella Purificationis Beate Marie ubi sepultura suorum maiorum existit (Francisco Castillón, 
“Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 475).

112. Francesc va heretar del seu pare la castlania de Subirats, a l’igual que el títol de Mestre 
Racional, que ostentà entre 1532 i 1567 (Tomàs de Montagut, “Notes sobre l’ofici del Mestre Racional 
de la Cort en el segle XVI”, Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII: homenaje al profesor Jesús 
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Tornant a la reforma impulsada per Nicolau Gralla, cal remarcar que 
el promotor es va comprometre a emplaçar al bell mig de la capella el 
sepulcre del bisbe Berenguer de Peralta, conegut popularment com sant 
Berenguer, el qual havia estat realitzat el 1382 i que des d’aquell moment 
havia presidit l’antiga capella romànica. Gràcies al manuscrit de Josep Po-
corull sabem que això finalment no va ser així, ja que el túmul s’emplaçà 
en el lado isquierdo de la capilla de Gralla antes de entrar à la misma.113 Sigui 
com sigui, la informació que s’ofereix sobre el sepulcre del bisbe Peralta 
és molt interessant per entendre els possibles beneficis espirituals que els 
Gralla van obtenir d’aquest fet. Es tractava d’un dels personatges més 
emblemàtics de l’església lleidatana, mort el 1256 en llaor de santedat,114 
i per al qual ja existia culte al segle XIV.115 Malgrat el principal objectiu 

Lalinde Abadía, Aquilino Iglesia Ferreirós, Sixto Sánchez-Lauro Pérez [coords.], Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 1990, p. 274-275; Pere Molas, Roser Puig, Família i política al segle XVI català, Rafael Dalmau, 
Barcelona, 1990, p. 25). Va contraure matrimoni el 1527 amb Guialmar d’Hostalrich-Sebastida, amb qui 
va tenir dues filles, Jerònima, que casà amb el gran Lluís de Requesens, lloctinent de Joan d’Àustria 
a la batalla de Lepant (Isidro Clopas, Luis de Requesens. El gran olvidado de Lepanto, Ayuntamiento de 
Martorell, Martorell, 1971, p. 59-63; Eulàlia de Ahumada [ed.], Epistolaris…, p. 18-19), i Lucrècia (d. 
1605), que va maridar amb Francesc I de Montcada (m. 1594), marquès d’Aitona (Francesc Esteve, “El 
marquesat d’Aitona, senyoriu dels Montcada [s. XVII]”, Elisenda de Montcada. Una reina lleidatana i la 
fundació del reial monestir de Pedralbes, Ester Balasch, Francesca Español [eds.], Publicacions dels Amics 
de la Seu Vella, Lleida, 1997, p. 173). Curiosament, els dos darrers es van enterrar a la Seu Vella, tot 
i que a la capella privativa dels Montcada, en un mausoleu de marbre encarregat el 1606 a l’escultor 
genovès Giovanni Maria Augustallo, del qual avui només es conserva el vas sepulcral. Vegeu Margarita 
Estella, “Un sepulcro genovés y otro encargado a Liceire, para los Moncada”, Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, 62 (Valladolid, 1996), p. 395-400. Encara en matèria artística, cal remarcar 
que Francesc Gralla fou qui encarregà el 1539 a l’escultor florentí Girolamo Cristoforo la lauda sepulcral 
de l’ardiaca Lluís Desplà, el seu besoncle (Joaquim Garriga, “L’època del Renaixement. S. XVI”, Història 
de l’Art Català, Edicions 62, Barcelona, 1986, vol. 4, p. 117 i nota 122; Joan Yeguas, L’escultor..., p. 73). 
Sobre Francesc Gralla i Desplà vegeu també les informacions recopilades a Joan Yeguas, L’escultor..., p. 64. 

113. Jesús Tarragona, “Reproducció...”, p. 295.
114. Diego Monfar, Historia de los Condes de Urgel, D. José Eusebio Monfort, Barcelona, 1853, 

vol. 1, p. 225-226. Apunta J. Villanueva que en una de les Pretioses s’anotà la data de celebració del seu 
anniversari, el 6 de març, esmentant-se’l com a sant (Jaime Villanueva, Viaje literario..., p. 145), qualificatiu 
que sembla localitzar-se en altres documents de l’arxiu catedralici consultats per Sáinz de Baranda (Pedro 
Sáinz de Baranda, España Sagrada, Imprenta de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1850, vol. 
47, p. 31). Igualment, en algunes processons per l’interior de la catedral es feia estació davant la seva 
tomba, a la vegada que es resaven les oracions corresponents al dia de la festivitat (BRAH, manuscrit 
del Pare Joaquín Traggia, signatura 9/5226, fol. 211v; Pedro Sáinz de Baranda, España Sagrada..., p. 31; 
Jaime Villanueva, Viaje literario..., p. 145; Josep Lladonosa, “Llum i...”, p. 88-89). En època moderna el 
culte i devoció es trobava ja consolidat, com ho demostra que la presència de les seves restes a Lleida 
fos recollida per un dels hagiògrafs més destacats de la Catalunya moderna, el dominicà Antoni Vicent 
Domènech, a la seva Historia General de los Santos, y varones ilustres en Santidad del principado de Cataluña, 
editada el 1602 (Martín Gelaberto, La palabra del predicador. Contrareforma y superstición en Cataluña (siglos 
XVII-XVIII), Universitat Autònoma de Barcelona (tesi doctoral), Bellaterra, 2003, p. 231 i 236). Vegeu 
també Alberto Velasco, Memoria..., p. 463.

115. De fet, el 1370, un familiar seu, el canonge Joan de Peralta, va instituir una capellania sobre 
l’altar o sepulcre del difunt bisbe (Jaime Villanueva, Viaje literario..., p. 145; Josep Lladonosa, “Llum...”,  
p. 39 i 88-89), el que demostra que, molt probablement, es tractava d’una de les denominades “tombes-
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del promotor era erigir una gran capella en la principal església lleidatana, 
no podem perdre de vista que sabés veure les possibilitats de fer-ho en 
un indret on hi havia les despulles d’un dels personatges emblemàtics de 
la diòcesi que era recordat per la seva fama de sant. El lloc on estès la 
seva tomba, per tant, acabaria sent un dels principals i més concorreguts 
de tota la seu, el que atorgaria publicitat i notorietat a la seva empresa. 
A més, la presència del sepulcre d’un personatge que havia protagonitzat 
algun que altre episodi miraculós era un element que sobredimensio-
nava l’encàrrec i que, a més, podria reportar beneficis als membres de 
la família allà enterrats. En definitiva, en sebollir-se prop del túmul de 
Berenguer de Peralta, gairebé ad sanctos —Berenguer de Peralta mai fou 
canonitzat—, els Gralla van situar-se sota la seva protecció, seguint un 
costum habitual de l’època.116

4. Berenguer Marquès, Berenguer Gallart i la capella de l’Assumpció

Dos dels més importants benefactors de la catedral de Lleida en 
els segles medievals van ser Berenguer Marquès i Berenguer Gallart. El 
primer era un acabalat personatge especialment recordat per haver fundat 
(1400) a la cruïlla dels actuals carrers Cavallers i Major, la capella de la 
Nativitat de Maria,117 avui coneguda com la capella del Peu del Romeu 
(figura 12), fundació de la qual es conserva la làpida commemorativa 
al Museu de Lleida: diocesà i comarcal (número inventari 1694).118 Pel 
que fa a la catedral, existia una certa confusió sobre la ubicació de la 
capella que Marquès hi havia fundat. Que l’havia fundada ho sabem pel 
testament de Berenguer Gallart,119 qui el 1399 va manifestar la voluntat 

altar”, força esteses a l’Europa de la baixa edat mitjana. Sobre aquesta tipologia de sepulcre vegeu Francesca 
Español, “Santo Domingo de la Calzada: el cuerpo santo y los escenarios de su culto”, La cabecera de 
la catedral calceatense y el tardorrománico hispano, Isidro Bango, Joaquín Yarza, Francesca Español (eds.), 
Cabildo de la S.M.I. Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo de la Calzada, 2000, p. 260-263.

116. Yvette Duval, Auprès des saints corps et âme: l’inhumation “ad sanctos” dans la chrétienté d’Orient 
et d’Occident du IIIe au XIIe siècle, Études augustiniennes, París, 1988; Christian Krötzl, “‘Ad sanctos’: Saints, 
miracles and everyday life in the middle ages”, Bilan et perspectives des études médiévales: (1993-1998). Actes 
du IIe Congrès Européen d’Études Médiévales, Jacqueline Hamesse (ed.), Brepols, Turnhout, 2004, p. 245-264.

117. Es conserven escasses referències documentals sobre Berenguer Marquès. Una d’elles ens 
el presenta el 1360 com a ciutadà de Lleida i membre del Consell municipal (Rafael Gras, La Paheria 
de Lérida, Imprenta Sol y Benet, Lleida, 1911, p. 292).

118. Sobre aquesta làpida vegeu Montserrat Macià, “Làpida commemorativa”, Museu Diocesà de 
Lleida 1893-1993. Catàleg. Exposició Pulchra, Generalitat de Catalunya, Lleida, 1993, p. 184-185.

119. Infructuosament, hem intentat localitzar a l’Arxiu Capitular de Lleida el document original 
relacionat amb el testament de Berenguer Gallart, del qual es te constància que fou consultat pel pare 
Sanahuja (Pere Sanahuja, “La tumba de Berenguer Gallart en la catedral vieja de Lérida”, Ilerda, 4 
[Lleida, 1945], p. 165-73), així com Prim Bertran (Prim Bertran, “Alguns aspectes de la caritat eclesiàstica 
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de sebollir-se, precisament, en aquesta capella d’en Marquès, tot i que 
sense esmentar quina era la seva advocació. Això va fer que autors com 
Sanahuja o Alonso especulessin amb la ubicació concreta, sense poder 
resoldre el problema satisfactòriament.120 Qui sí ho va fer fou Lladonosa 
que, gràcies a la consulta del testament de Berenguer Marquès, va adonar-
se que havia estat el fundador de la capella de l’Assumpció (figura 13).121 
Efectivament, la dada entronca amb el testament de Gallart, ja que el 
seu sepulcre es conserva ben a prop de la capella de l’Assumpció, el que 
corrobora un cert compliment de la seva voluntat quan a l’emplaçament 
de la tomba.122 

El que diem s’acaba de confirmar amb la consulta del testament 
del propi Marquès, del 13 d’agost de 1402, el qual roman encara sense 
publicar.123 El primer que cal aclarir després d’efectuar una lectura atenta 
del testament és que no existia cap vincle de parentiu entre ell i Be-

i privada a Lleida [segles XIV-XVI]”, Occidens, 1 [Lleida, 1985], p. 11 i 13, nota 19 i 34). Ambdós 
historiadors van treballar el seu contingut, però no van arribar a publicar el text de forma íntegra. En 
no poder trobar la font documental original, hem hagut de treballar a partir d’una còpia del 1491, la 
qual es conserva al mateix Arxiu Capitular de Lleida (ACL, Gallart, Testament–Capbreu 1399, doc. 37, 
any 1491, ref. P4B-M4-P1-C02). Aquesta còpia de 1491 també ha estat utilitzada per Antoni Conejo, 
Assistència i hospitalitat a l’edat mitjana. L’arquitectura dels hospitals catalans: del gòtic al primer renaixement, 
Universitat de Barcelona (tesi doctoral), Barcelona, 2002, vol. 1, p. 546, nota 424.

120. Sanahuja va posar de manifest els problemes existents per saber on s’ubicava la capella (Pere 
Sanahuja, “La tumba...”, p. 165-73), mentre que Alonso la va ubicar al claustre (Gabriel Alonso, Los 
maestros de “La Seu Vella de Lleida” y sus colaboradores, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1976, p. 160-161). 

121. Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 506, nota 142. S’ha de tenir en compte que Abad 
havia documentat l’existència d’un benefici fundat a l’altar de l’Assumpció del qual eren patrons els 
marmessors de Marquès (Francisco Abad, “El culto...”, p. 34). Igualment, Piqué havia esmentat la fundació 
el 1372 per part del darrer d’una capellania a l’altar de l’Assumpta (Joan R. Piqué, “Capelles...”, p. 315). 
Tot plegat es confirma a través d’una consueta de la primera meitat del segle XV conservada a l’Arxiu 
Capitular de Lleida (ACL, antic ms. Roda 13, actual còdex 31), en la qual es parla de la processó que 
es feia la vigília de la festa, a les vespres i el dia mateix de la celebració de l’Assumpció, la qual passava 
ad capellam Berengarius Marques, cosa lògica tenint en compte l’advocació de l’espai. Vegeu Josep Romeu 
i Figueras, Teatre català antic, Francesc Massip; Pep Vila [ed.], Curial, Barcelona, 1994-1995, vol. 2, p. 
121-175; Francesc Fité, “Un primer apropament al santoral de la Consueta RC. 0031 (olim Roda 13) de 
l’Arxiu Capitular de Lleida, del segle XV”, Miscel·lània Litúrgica Catalana, XXIII (Barcelona, 2015), p. 143.

122. La capella de l’Assumpció incloia els altars de Sant Tomàs de Canterbury, de l’Assumpta 
i de la Passió de Crist (Francisco Abad, “El culto...”, p. 34; Alberto Velasco, “Memoria...”, p. 475). El 
de sant Tomàs fou fundat per Guillem Cassola el 1220 i és, per tant, un dels més antics de la catedral 
(Joan Bergós, La catedral..., p. 148-149; Francisco Abad, “El culto...”, p. 33-34; Francesc Fité, “Litúrgia 
i cultura a la Seu Vella de Lleida”, Seu Vella. L’esplendor retrobada, Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura, Fundació La Caixa, Lleida, 2003, p. 110, nota 15). Per a la làpida que commemorava la 
fundació de Cassola, vegeu Jesús Tarragona, “Inscripcions i làpides...”, p. 251-252 i Jesús Tarragona, 
“Reproducció...”, p. 290 i 304, la qual va desaparèixer anys enrere del Museu Provincial.

123. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fols. 11r-22r. Es tracta d’una còpia del segle XVIII. Lladonosa va fer un breu esment d’aquest testament, 
tot i que sembla que no el va poder consultar, ja que l’al·lusió que fa és a través del Liber dignitatum de 
l’Arxiu Capitular de Lleida (Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 506). També l’esmenta Prim Bertran, 
“Alguns aspectes...”, p. 14, tot extractant les dades més interessants.
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renguer Gallart. S’havia dit que eren oncle i nebot, però el document 
demostra que solament existia una relació d’amistat entre ells. Marquès 
s’expressa en termes inequívocs a l’hora referir-se a Gallart —carisimo 
amico et manumissori meo—,124 a la vegada que Gallart, com veurem, 
tampoc esmenta a les seves darreres voluntats que existissin aitals lligams 
de sang. Fins i tot, l’hipotètic lligam familiar havia servit per justificar 
l’establiment de Gallart a Lleida, que s’hauria desplaçat des de Falset, el 
lloc on residia, per tal d’administrar els llegats de Marquès. Emperò, no 
existeix cap indici que demostri que la vinguda de Gallart a la capital 
del Segre fos deguda a aquesta circumstància.

Tornant al testament de Marquès, es tracta d’un document realment 
excepcional, sobretot pel gran volum d’informació que proporciona en 
relació amb deixes pietoses. Se’ns informa que en aquell moment Mar-
quès era vidu d’una tal Barcelona.125 Van actuar com a marmessors Joan 
d’Alfagerí, doctor en decrets;126 Nicolau Gralla, civis Ilerde, sobre qui ja 
hem parlat en referir-nos a la remodelació de la capella de Sant Antoní; 
Andreu de Contijoch, conseller del rei;127 Berenguer Gallart civis Ilerde; 

124. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fol. 15r.

125. ACL, fol. 15v.
126. Sobre aquest personatge vegeu Josep Lladonosa, L’Estudi..., p. 76; Josep Lladonosa, 

Historia..., vol. 1, p. 537 i 586. Sabem que també fou marmessor de Berenguer Gallart (Pere Sanahuja, 
“La tumba...”, p. 166). El 13 d’octubre de 1394 el documentem com a clergue, familiar papal i estudiant 
de l’Estudi General, data en què se li reservava una canongia amb reserva de prebenda a la catedral. El 
20 de 1402, mentre era estudiant de dret canònic, el papa li va concedir una prebenda a la catedral de 
Lleida que havia restat vacant (Ovidio Cuella, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. I. La curia de Aviñón 
(1394-1403), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2003, p. 64 i 413, docs. 24 i 926). El 1407 es 
va veure involucrat en una causa derivada de la concessió d’un benefici a la catedral (Ovidio Cuella, 
Bulario Aragonés de Benedicto XIII. II..., p. 242, doc. 478). El setembre de 1408, constant com a canonge de 
Lleida, va pronunciar sentència d’excomunió contra l’abat del monestir de Lavaix, per intentar apoderar-
se de la parròquia d’Areny (Ovidio Cuella, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. II..., p. 320, doc. 662). 
Altrament, sembla que es tracta del Joan Eiximenis, àlies de Alfagor, doctor en dret canònic i batxiller 
en dret civil de Lleida, que ordenà testament el 11 de maig de 1412 i que va disposar ser enterrat 
a la Seu de Lleida (Biblioteca de Catalunya, Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, ref. 30-3-02 [A-3]). 
Va nomenar marmessors al seu amic Nicolau Gralla de Lleida, a Joan Eiximenis Ferrer, àlies Alfagor, 
fill seu beneficiat a la Seu de Lleida, a Pere Amargó, germà seu i també beneficiat en aquesta Seu, i a 
Llorença, la seva filla, muller de Ramon Daso, doctor en lleis. En relació a aquest segon Joan Eiximenis, 
una de les Pretioses esmenta que un personatge amb aquest nom, prepòsit de la seu, va rebre sepultura 
a la capella de Santa Maria la Vella (Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 508). 
Documentem encara un altre personatge homònim com a canonge del Capítol el 1397 (Joan R. Piqué, 
“Capelles...”, apèndix 3, p. 321).

127. Es tracta segurament del jurista documentat el 1413 i 1421 en relació a la Guarda d’Esclaus 
(Roser Salicrú, “La implantació de la Guarda d’Esclaus i el manifest de 1421 a la vegueria de Cervera”, 
Miscel·lània Cerverina, 12 [Cervera, 1998], p. 39), membre d’una important familia montblanquina lligada 
a les lleis. 
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Bernat Aguiló, nebot de Marquès;128 i Guillem Castellar, batxiller en de-
crets.129 Pel que fa a la sepultura, Marquès estipula que se’l sebolleixi in 
capella (...) mihi data et assignata in dicta sede ante ipsius altare quod est sub 
invocatione Assumptionis Beate Virginis Matris Christi, on havia instituït un 
benefici sota aquesta advocació.130 Un parell d’informacions demostren que, 
anys enrere, Marquès havia fet pintar un retaule destinat a aquesta capella. 
La primera és una notícia indirecta del 1383. Es tracta de l’encàrrec que 
el beneficiat de la catedral Pere de Rocamora va fer al pintor barceloní 
Jaume de Pou per l’execució d’un retaule dedicat a sant Esteve, destinat 
a la capella del sant al claustre, tot exigint-li que emprés com a model 
el de Berenguer Marquès.131 La segona és el testament del propi Marquès, 
on va manifestar que havia fet construere et edificare oraculum et altare (...) 
in sede Ilerde in capella mihi data et assignata per honorabile Capitulum dicte 
sedis sub invocationis Beate Marie Virginis (...).132 Cal apuntar que l’execu-
ció d’aquest retaule segurament va tenir a veure amb la fundació d’una 
capellania que Marquès va efectuar el 1372 a l’altar de l’Assumpta.133

Al testament de Marquès són nombroses les deixes destinades als 
bacins de pobres i d’obra de les diferents esglésies de la ciutat, així com 
als diferents convents. No manca tampoc la tradicional deixa als pobres 
de la Pia Almoina, habitual en els testaments lleidatans del moment, tot i 
que en aquest cas destaca l’elevada xifra que s’hi destina, 1.200 sous per 
alimentar 12 pobres.134 Igualment, documentem una deixa de 20 sous a 

128. Molt probablement, ens trobem davant del personatge documentat a Lleida uns anys després 
com a mercader i paer de la ciutat el 1416 (Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 560 i 646). Una 
germana de Marquès anomenada Caterina estava casada amb un primer Bernat Aguiló (ACL, Prestatgeria 
5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, fol. 19r). Documentem a un 
Jaume Aguiló, nebot de Berenguer Marquès, el 17 de juny de 1413 a qui el papa concedeix una pensió 
anual de 100 lliures per al seu sustent que sembla havien de sortir de la marmessoria del darrer (Ovidio 
Cuella, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. III. La Curia de Peñíscola (1412-1423), Institución Fernando 
el Católico, Saragossa, 2006, p. 125, doc. 228).

129. El 1405-1406 apareix com a responsable de la càtedra de Prima de l’Estudi General (Josep 
Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 541). És molt possible que es tracti del personatge homònim que apareix 
el 1397 com a beneficiat a la capella de santa Peronella (Joan R. Piqué, “Capelles...”, apèndix 3, p. 323).

130. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fol. 11v i 17r.

131. Francesc Fité, “Noves dades sobre l’activitat pictòrica a la Seu Vella de Lleida, segle XIV”, 
Lambard. Estudis d’art medieval, 8 (Barcelona, 1996), p. 75-97.

132. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fol. 15v.

133. Esmenta la fundació Joan R. Piqué, “Capelles...”, p. 315. El 8 de desembre de 1408 consta 
que Arnau Berenguer, presbíter, posseia el benefici sota l’advocació de l’Assumpció a la catedral de Lleida 
(Ovidio Cuella, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. III..., p. 338, doc. 699).

134. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fol. 18v-19r. La dada no acaba de lligar amb la informació que ofereix Sanahuja, que parla de 18 pobres 
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la confraria de metges i apotecaris de la ciutat, de la qual ell es confessa 
confrater i servitor, i que dona idea de quina seria la seva professió.135 Es 
documenta també una deixa de 10 sous per la il·luminació d’una làmpada 
que havia de cremar al costat de l’altar major de la parròquia de Sant 
Joan, a més d’una altra de 30 sous per la celebració d’un aniversari a la 
mateixa església.136 Els termes en què Marquès es refereix a la parròquia 
són força afectius, cosa que explica també la fundació d’un benefici dedicat 
a la Nativitat que, tot i no aparèixer esmentat al testament, coneixem a 
través d’una làpida que hi havia a l’interior de l’església, el text de la 
qual ens ha arribat a través d’una antiga descripció.137 Més interessants 
són els termes en què s’expressa a l’hora de justificar la donació als 
paers de la ciutat d’un altar portàtil en forma de cofre. Es tractava d’un 
llegat efectuat per afeccionem visceralem quam habea ut naturalis ad insignem 
et notabile civitatem Ilerde.138

Pel que fa a la capella dedicada a la Nativitat que havia fundat 
el 1400 al Peu del Romeu (figura 12), a l’actual cruïlla dels carrers de 
Cavallers i Major, deixà 600 sous censuals per al seu sustent.139 A més, 
disposà que el seu breviari personal es traslladés a l’esmentada capella, 

(Pere Sanahuja, Historia..., p. 86). En tot cas, es tracta d’una de les deixes més importants entre les 
documentades als pobres de l’Almoina, igual a la que faria posteriorment Berenguer Gallart. En aquest 
sentit, vegeu algunes de les recollides a Pere Sanahuja, Historia..., p. 80-90 i Prim Bertran, “El menjador 
de l’Almoina de la catedral de Lleida. Notes sobre l’alimentació dels pobres lleidatans al 1338”, Ilerda, 
40 (Lleida, 1979), p. 117-118.

135. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fol. 12v. Que Marquès era un personatge ben situat socialment ho prova un document de 1381 on 
apareix intercedint en nom dels paers de Lleida per la remissió d’uns censals (Elena Gonzàlez, Joan J. 
Busqueta (coords.), Pergamins..., p. 135-136, doc. 253).

136. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fol. 15r.

137. España mariana, ó sea, Reseña histórica y estadística por provincias, partidos y poblaciones de las 
imágenes de la Santísima Virgen, de los santuarios, capillas y templos que la están dedicados y del culto que se la 
tributa en esta religiosa nacion. Partido de Lérida, Imprenta de C. Moliner y Compañia, Madrid, 1868, p. 133.

138. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fol. 21v.

139. (...) constructam per me prope dictam domum meam in vico majori dicte civitatis cum omnibus 
paramentis aretiis et jocalibus que jam ad opus ipsius dedicavi dono et confesso domino Nostro Jesu Christo et 
eius matri Marie Virgini gloriose et ad sanctum servitium eorundem cui quidem capelle et beneficiato ipsius qui 
erit pro tempore perpetuo dono confesso et assigno preo sustentatione (...) sexcentos solidos jaccenses censuales (...) 
(ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, fol. 17v). 
El 1404, dos anys després de redactar-se el testament de Marquès, el papa Benet XIII va donar permís 
als seus nebots, Bernat i Jaume Aguiló, per retenir l’herència del seu oncle en relació a un problema 
sorgit amb el manteniment del culte de la capella. Marquès, per tal de contribuir al sosteniment de la 
litúrgia, havia deixat als nebots una sèrie de béns immobles que havien de permetre el sosteniment. El 
problema era que les cases necessitaven d’importants reparacions que superaven el valor real dels edificis. 
Amb tot, com que desitjaven conservar l’herència, els nebots es van comprometre a reparar els immobles 
i fer-se càrrec de les obligacions litúrgiques de la capella (Ovidio Cuella, Bulario de Benedicto XIII. IV. 
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es col·loqués damunt d’un faristol i es lligués amb un cadena de la 
mateixa forma com s’havia fet a la capella de l’arquebisbe Cescomes a 
la seu lleidatana.140 Tot i que no es diu res al testament, sabem que al 
segle XVIII l’altar de la capella estava presidit per un retaule dedicat a la 
Verge de les Neus que, a la vista de l’advocació, devia datar dels temps 
de la fundació.141

Pel que fa a Berenguer Gallart (d. 1408), ben a prop de la capella 
de l’Assumpció, en disposició elevada entre la porta del Lavacrum i la 
capella de Sant Vicenç, es conserva encara el seu magnífic sepulcre. Abans 
d’ocupar-nos d’aquesta tomba, paga la pena introduir al personatge, ja 
que ens servirà per comprendre els motius que van portar a l’execució 
d’una obra d’aitals característiques. D’entrada, s’ha de dir que resta per 
fer-se un estudi complet que abordi la figura de Berenguer Gallart. Es 
tracta d’un personatge no només documentat a Lleida, sinó que es con-
serva nombrosa informació sobre la seva residència prèvia a les viles de 
Prades i Falset (Tarragona), on va exercir com a notari i regent de la 
procuradoria del comtat de Prades entre 1362 i 1396.142 Tres documents 
inèdits dels anys 1349 i 1358 fan referència a la concessió i l’establiment 
de l’escrivania i de la cúria de Falset a favor de Gallart, habitant de la 
vila143. És segura, igualment, la identificació amb un notari homònim que 
apareix documentat el 1360 a Pratdip (Tarragona) intervenint en assumptes 

El papa Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
2009, p. 117-118, doc. 185).

140. ACL, Prestatgeria 5B, Contaduria, núm. 7 Tasas, Capbreu i testament de Berenguer Marquès, 
fol. 20v; esmenta aquest detall Prim Bertran, “Alguns aspectes...”, p. 14, tot i que dóna una interpretació 
diferent del text llatí del testament, que és aquest: Item volo et ordino quod meum breviarium magne forme 
copertum de panno nigro ponatur infra capellam meam quam prope domum meam construxi cum cathena fixum 
suo feristollo sicut in capella de Jesus domini archiepiscopi tarracone in dicta sede et assuetum stare ut ibi possint 
dici hore a presbiteris et inde non possit abstrahi nee amoveri (...).

141. A finals del segle XVIII el descriu breument l’erudit Joaquín Traggia: Hai una iglesia de S. 
Jaime pero nada de antiguo sino un retablo de N. S. de las Nieves (...) (BRAH, manuscrit del Pare Joaquín 
Traggia, signatura 9/5226, fol. 209r).

142. Pere Sanahuja, “La tumba...”, p. 165, nota 1; Francesca Español, “Espais...”, p. 139; Maria 
M. Domènech; Carmina Llaurador, Maspujols, Cossetània, Valls, 2007, p. 36. El 1396 Gallart encara 
apareix documentat com a habitant de la vila de Prades (Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta [coords.], 
Pergamins..., p. 156-158, docs. 307 i 309; Nuria Silleras, “Widowhood and Deception: Ambiguities of 
Queenship in Late Medieval Crown of Aragon”, Shell Games. Studies in Scams, Frauds and Deceits (1300-
1650), Mark Crane, Richard Raiswell, Margaret Reeves [eds.], Centre for Renaissance and Reformation, 
Toronto, 2004, p. 202, nota 50).

143. ADMC, Monestir de Poblet, rotlle 96, fotograma 54 (any 1349); rotlle 95, fotograma 397 
(any 1358); rotlle 94, fotogrames 546-547 (any 1358). Devem aquestes referències a Albert Martínez 
Elcacho, a qui agraïm que ens les hagi fet a mans.
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relacionats, precisament, amb el comte de Prades.144 La seva posició social 
era elevada, cosa que es corrobora amb alguna dada econòmica puntual, 
com podria ser la compra que va fer el 1379 del lloc d’Espluga Calva 
(Tarragona), per un preu de 121.000 sous.145 Advertim el mateix en una 
sentència del 29 d’octubre de 1373 dictada pel lloctinent del procurador 
del comtat de Prades, en què les comunitats cristiana i sarraïna de Flix 
són condemnades a pagar-li un cens anual de 500 sous,146 així com en 
la compra que va fer el 1388 d’un censal de 2.000 sous de renda anual 
—i 28.000 de propietat— a l’aljama dels moros de Mequinensa.147

El gran potencial econòmic del personatge és possible que trobi una 
explicació parcial en la seva vinculació a l’explotació minera d’argent del 
comtat de Prades, dirigida pels comtes i, en especial, per l’infant Pere 
d’Aragó148. Així, se’l documenta com a escrivà de l’administrador de les 
mines, Bertran de Revell, i se li atribueix un llibres de comptes que 
data del 1361-1362. Sabem també que Gallart va exercir de substitut de 
Revell al capdavant de l’administració quan aquest va haver d’absentar-se 
per malaltia.149 Crida l’atenció, a més, que dos anys després (1364) Revell 
fos substituït en el càrrec per un tal Jaume Gallart, habitant de Falset, 
a qui potser cal veure com algú vinculat familiarment al nostre prota-

144. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, signatura 22-1-09 (B-14). Cal apuntar que durant 
la seva residència tarragonina ja va establir vinculacions amb Lleida, com ho demostra un document de 
12 de març de 1371 on Galceran de Sanauja, vicari de la Cúria de Lleida, dictà sentència a favor d’ell 
per una quantitat de 1.000 sous que havia de cobrar en relació a un cens establert a Balaguer (Arxiu 
del Castell de Vilassar de Dalt, signatura 29-3-12 [A-4]). 

145. Pere Català, “‘el castell’ hospitaler de l’Espluga Calba”, Els castells catalans, Rafael Dalmau 
editor, Barcelona, vol. 6, p. 169.

146. Josep Serrano Daura, Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova: batllia de Miravet; comandes 
d’Horta, d’Ascó i de Vilalba; i baronies de Flix i d’Entença, Universitat Pompeu Fabra (tesi doctoral), Barcelona, 
1996, vol. 1, p. 103, nota 201.

147. AMM, Pergamins, ref. 0009.
148. Albert Martínez, “L’infant Pere i les mines d’argent de Falset: l’impuls d’una explotació 

d’èxit”, L’infant Pere d’Aragó i Anjou: “molt graciós e savi senyor”, Antoni Conejo (ed.), Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Valls, 2016, p. 215-235.

149. Albert Martínez, <Pro crossis argenti>. La plata al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia 
d’Entença en època del comte Pere (1342-1358): regulació, gestió i rendiment de les mines de Falset, Universitat 
de Lleida, Lleida (tesi doctoral), 2014, vol. 2, p. 501, vol. 3, p. 929-939. El 1352 Gallart apareix com 
a membre d’una companyia que explotava una mina de galena-plom (“cofoll”) a Falset, juntament 
amb  Mateu Morató, Berenguer Torres, Ramon Ferrer de la Manresana i altres socis (Albert Martínez, 
<Pro crossis..., vol. 2, nota 1663, i ADMC, rotlle 91, fotogrames 430-431 per a la referència a Gallart). Al 
llibre de comptes esmentat del 1361-1362 (fols. 2r, 2v, 3r, 5v i 9r), Gallart consta també com a membre 
d’una companyia de miners (socis inversors, en realitat) que entregava diferents quantitats de mineral a 
l’administrador de les «menes» d’argent. En una de les entrades de mineral, se’l cita juntament amb el cap 
de la cancelleria comtal (Jaume de Besanta) i l’administrador de l’explotació minera de la plata (Bertran 
de Revell) (Albert Martínez, <Pro crossis..., vol. 2, doc. 87). Per tant, aquesta companyia inclou persones 
vinculades directament amb l’infant Pere i amb la gestió administrativa del comtat de les Muntanyes de 
Prades i la baronia d’Entença, de la qual cosa es dedueix que devien tenir el favor de l’infant. 
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gonista.150 En qualsevol cas, aquestes notícies corroboren que Berenguer 
Gallart va ser algú molt rellevant dins el comtat i amb relació directa 
amb aquells que el senyorejaven.

Sanahuja i Lladonosa ja van referir-se a ell com el més gran be-
nefactor particular de l’Església lleidatana en aquells anys, en especial de 
la Pia Almoina. El que diem es manifesta d’una forma especial al seu 
testament atorgat a Lleida el 9 d’agost de 1399,151 en què va nomenar 
marmessors a Joan d’Alfagerí, doctor en decrets, Nicolau Gralla, batxiller 
i mercader de Lleida, Miquel Pagès, de la ciutat de Tarragona, Miquel 
Pagès, prevere de Falset, i a Bernardí Gomar, notari de Falset i nebot 
de Gallart.152 Un cop morts els seus marmessors, va estipular que fossin 
designats com a tals els obrers de l’església de Sant Llorenç de Lleida, a 
més dels procuradors de la Pia Almoina, el que posa de relleu el tarannà 
benefactor de Gallart devers aquesta institució lleidatana, en la qual va 
instituir 12 pobres fent un llegat testamentari de 1.200 sous. És també 
a través del testament que ens assabentem del nom de la muller, Blanca, 
a qui llegà 600 lliures i tots els seus vestes et jocalia sive joyes sui corporis, 
a més de 100 lliures més pels serveis prestats. Va tenir un nombre inde-
terminat de fills, a qui va fer hereus universals dels seus béns.

Al testament trobem gran quantitat de donacions i llegats. La im-
portància de les deixes efectuades, juntament amb el fet que algunes de 

150. Es publica el nomenament de Jaume Gallart a Albert Martínez, <Pro crossis..., vol. 1, p. 
278 i vol. 2, p. 388.

151. Totes les informacions que aquí donarem sobre el seu testament les obtenim de la còpia 
de 1491 conservada a l’Arxiu Capitular de Lleida datada el 1491 (ACL, Gallart, Testament–Capbreu 1399, 
doc. 37, any 1491, ref. P4B-M4-P1-C02, sense foliar), i de l’extracte efectuat per Sanahuja i Prim Bertran 
(Pere Sanahuja, “La tumba...”, p. 166-167; Prim Bertran, “Alguns aspectes...”, p. 13). 

152. Com veiem, els dos primers ja havien estat marmessors de Berenguer Marquès, del que 
deduïm l’existència de lligams personals entre tots ells. L’origen tarragoní de la resta de marmessors respon 
al del propi Gallart, que com hem vist era oriünd de la vila de Falset. Pel que fa al Miquel Pagès 
ciutadà de Tarragona, darrerament s’ha publicat un extracte del seu testament donat a Tarragona el 23 de 
maig de 1415 (Isabel Companys, Catàleg de la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de Tarragona dipositats 
a l’Arxiu Història de Tarragona, Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, Arxiu Històric de Tarragona, 
Tarragona, 2009, p. 231, doc. 350). Poc després de la mort de Gallart va tenir lloc un conflicte entre els 
seus marmessors, ja que Gallart havia fundat al seu testament dos beneficis, un a la parròquia de Falset, 
sobre el qual tornarem més endavant, i un altre a la capella de l’Assumpció de la seu de Lleida. El 
conflicte va motivar la intervenció del papa Benet XIII, que a través d’una butlla emesa el 10 de maig 
de 1409, encarregava al degà de la catedral de Lleida, Joan de Castells, que conferís a Melcior Gomar 
el benefici fundat per Gallart a la catedral. Al seu testament, Gallart havia presentat a Joan Caçador 
per fer-se amb el benefici de Falset. Un cop mort, dos dels seus marmessors, Nicolau Gralla i Joan 
d’Alfagerí, unilateralment i sense comptar amb Bernat Gomar, van presentar a Caçador pel benefici de 
la catedral lleidatana, el que va motivar la protesta de Gomar, que havia presentat al seu fill Melcior 
per a l’obtenció de l’esmentat benefici (Ovidio Cuella, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. IV..., p. 197, 
doc. 206-207, doc. 386). 
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les darreres voluntats de Gallart no s’acabessin de complir, van provocar 
la intervenció del papa Benet XIII, que el 21 d’octubre de 1413 va 
emetre una butlla on amenaçava als executors del testament amb penes 
canòniques si la situació no es regularitzava.153 Sembla que els proble-
mes persistien deu anys després de promulgar-se el testament, cosa que 
finalment motivà la intervenció del rei Alfons el Magnànim per tal que 
es distribuïssin correctament determinades quantitats.154 

Si entrem a analitzar amb un mínim deteniment el contingut del 
testament, veiem que alguns dels llegats s’efectuen, per exemple, als pobres 
anomenats “vergonyants” de les parròquies de Sant Llorenç, Sant Martí, 
Sant Joan, la Magdalena i Sant Andreu de la ciutat de Lleida. Gallart 
volia que restés una plasmació física o publicitària d’aquestes deixes, i 
d’aquí que ordenés l’execució de diferents làpides que commemoressin 
la seva magnificència amb aquests pobres.155 El més interessant del cas 
és que n’hem conservat una d’elles, la de l’església de Sant Llorenç.156 
Es troba en posició elevada en un dels pilars de la nau lateral sud, just 
al davant de la porta meridional, i en ella es fa recordatori de la data 
de traspàs de Gallart, el 6 de febrer de 1408, així com de les 15 lliures 
barceloneses que va deixar als pobres vergonyants d’aquella església.157 La 
làpida, escrita en lletra gòtica, presenta l’heràldica de Gallart a les quatre 
cantonades, amb una bordura de peces similar a la que veiem a l’escut 
que trobem al campanar de l’església.158 Tenim referències, altrament, d’una 

153. La butlla fa un resum del global de les deixes que, a grans trets, coincideix amb el testament. 
El document papal estipula que, a banda de les obligacions habituals, Gallart va distribuir la resta dels 
seus béns de la següent forma: la meitat per a la reparació de convents i esglésies de Lleida; una altra 
meitat per almoines als pobres i al casament de donzelles (amb un màxim de 50 sous per cadascun, llevat 
que fossin parents de Gallart); 400 florins d’Aragó a atorgar al clavari de l’Estudi General, amb els quals 
s’havien de satisfer sous de professors; 100 florins més per al degà de la catedral i altres del clavari de 
l’Estudi. Aquests diners s’havien de servar a la caixa que hi havia sota del sagrari de la catedral, i havien 
de ser gestionats per tres clavaris. La butlla inclou, a més, un reglament per a la correcta administració 
dels diners (Ovidio Cuella, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. IV..., p. 197, doc. 338-339, doc. 702).

154. Pere Sanahuja, Historia..., p. 15-16, 86-87 i 114; Josep Lladonosa, Historia..., vol. 1, p. 669.
155. El testament parla de (...) pataffium lapideum in qualibet ecclesiam parrochialis predictarum in quiat 

fiat mentio silicet in quolibet patafio cumpliter ecclesie de suo legato et nomi mis legantis ad perpetuam memoriam (...).
156. Esmenta l’existència de la làpida Josep Lladonosa, El templo..., p. 51.
157. Oferim aquí la transcripció (incorporem apòstrofs, accentuació i puntuació): “L’onorable en 

Berenguer Gallart, ciutadà de Leyde quondam qui obiit l’any de la Nativitat Nostre Senyor M CCCC 
VIII, a VI de febrer, lexa als pobres vergonyans de Sent Lorenç XV lliures Barchinone, cascun any X 
lliures la vigilia de Nadal et V la vigilia de Pasca”.

158. Als escuts de la llinda de la portalada i al del porxo de l’església de Sant Llorenç no 
hi apareix la bordura de peces i, a més, són apuntats, a l’igual que a la clau de volta de l’església de 
la Magdalena que es conserva al Museu de Lleida i que llueix l’emblema heràldic de Gallart. Tampoc 
apareix la bordura a l’escut d’una de les claus de volta de l’hospital de Santa Maria de Lleida, igualment 
amb les armes del mateix personatge. Aquestes diferències segurament s’expliquen perquè tots aquests 
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làpida similar antigament conservada a la desapareguda església de Sant 
Joan, enrunada el 1868, en què també es parlava de la deixa efectuada 
a l’Almoina de la parròquia.159 

També es documenten al testament d’en Gallart tot un seguit de 
deixes destinades a la reparació o edificació de diferents convents de la 
ciutat.160 Altrament, és força interessant una segona deixa de 300 sous 
als franciscans de Lleida, estipulant que efectuessin una missa anual per 
la seva ànima i la dels seus parents. El més interessant és que aquesta 
missa no s’havia d’efectuar a l’església conventual, sinó a la capella de 
Berenguer Marquès fundada al Peu del Romeu, encara avui conservada 
i a la qual ja ens hem referit. Va instituir també que les vespres i el dia 
de la festivitat de la Nativitat de Maria, a la qual estava dedicada la ca-
pella, quatre frares del monestir celebressin un ofici solemne en honor a 
Maria i Jesús. Igualment, per a la festivitat de Tots Sants i per les vespres 
de Pasqua de Resurrecció, va instituir que es vestissin 12 pobres amb 
roba de dol, els quals havien d’assistir a la cerimònia del seu aniversari. 
Aquesta sèrie de fundacions establertes a la capella d’en Marqués, junta-
ment amb el fet que Gallart es volgués sebollir a la capella que aquest 
havia fundat a la catedral, il·lustren sobre els lligams personals i afectius 
que van unir ambdós personatges.

D’altra banda, a part d’una sèrie d’importants deixes efectuades a 
diversos habitants de la vila de Falset, entre ells els seus marmessors, al 
testament en trobem una de vint quarteres de blat perpètues efectuada als 
framenors de Tarragona, així com una de 200 sous als frares predicadors 
de la mateixa ciutat. És interessant remarcar també el llegat de 800 sous 
al monestir d’Scala Dei, sol·licitant en contraprestació la celebració de 
dos aniversaris per la seva ànima i dels seus parents. Aital deixa justifica, 

escuts van ser executats en moments diferents. En primera instància van realitzar-se els de la làpida (poc 
després del 1408) i el del campanar (cap a 1447) de Sant Llorenç i, ja més endavant, els del porxo i 
la llinda de la portalada meridional (cap 1457-1458) i l’hospital de Santa Maria (primers anys del segle 
XVI). La cronologia de la clau de volta de la Magdalena, en canvi, és menys precisa. Sobre aquestes 
qüestions, vegeu: Alberto Velasco, Francesc Fité, “Bertran de la Borda i l’obra del portal meridional de 
l’església de Sant Llorenç de Lleida”, Congrés Internacional “Les portalades gòtiques a la Corona d’Aragó”, 
Amics de l’Art Romànic, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, en premsa.

159. Per a la làpida de Sant Llorenç, vegeu Josep Lladonosa, El templo..., p. 51. Per a la de 
sant Joan, vegeu Pau Piferrer, Recuerdos y Bellezas de España, Imprenta de Joaquín Verdaguer, Barcelona, 
1839, p. 312. A l’igual que Berenguer Marquès, Gallart va instituir 12 pobres a la Pia Almoina, llegant 
per al seu manteniment un capital de 1.200 lliures de propietat, a més de 1.200 sous més de pensió 
anual (Pere Sanahuja, Historia..., p. 114 i 127).

160. En concret, als de franciscans i dominics, amb sengles llegats de 300 sous; al de Santa 
Maria del Carmel, 200 sous; al de Sant Agustí, 200 sous; al de Santa Clara, 100 sous; als de la Trinitat 
i Santa Eulàlia, 50 sous.
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per tant, la important donació econòmica que va fer el 1403 al mateix 
monestir, essent senyor de Puigvert, i que havia de permetre la construcció 
de sis cel·les al claustre.161 Sembla que aquest projecte encara no s’havia 
iniciat a la mort de Gallart, ja que un any després del seu traspàs, el 
papa es pronunciava sobre la qüestió. Així, el 19 de març de 1409 Benet 
XIII manava, entre altres, a l’ardiaca de Terrantona de la seu de Lleida 
que lliurés al prior d’Scala Dei una part del llegat per a causes pies que 
Gallart va establir al seu testament, per tal de complir la seva promesa 
d’edificar i dotar en els propers quatre anys les sis cel·les esmentades, per 
a la qual obra havia destinat al testament 4.000 sous.162 

Gallart fou un gran benefactor de l’Estudi General de Lleida, so-
bretot a partir de les quantitats que l’antiga universitat lleidatana rebia 
procedents de la seva marmessoria.163 Una nova butlla del 27 de gener 
de 1413 emesa des de Tortosa pel papa Benet XIII, destinava per al 
pagament de salaris dels professors de l’antiga universitat una part de les 
rendes del testament d’en Gallart. Com hem anat veient, el testament 
estipulava una sèrie d’usos pietosos, però altres havien restat sense espe-
cificar. Els darrers donaven unes rendes anuals de 1.000 florins d’Aragó, i 
era d’aquí d’on havien de sortir les quantitats per satisfer els salaris dels 
professors.164 Curiosament, paga la pena esmentar que el papa nomenaria 
responsable de les gestions relacionades amb aquest tema a Dalmau de Mur, 
en aquell moment canonge de Girona resident a Lleida, un personatge 
força estudiat en els darrers anys des del punt de vista de la promoció 
artística que va ser bisbe de Girona (1415-1419) i arquebisbe de les seus 
de Tarragona (1419-1431) i Saragossa (1431-1465).165

161. Esmenten aquest projecte: Josep de Vallés, Primer instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa. 
Fundaciones de los conventos de toda España, mártires de Inglaterra y Generales de toda la orden, Mateo Barceló, 
Barcelona, 1792, p. 21; Monasticon Cartusiense. Tomus IV, España. Pars I, Provincia Cataloniae, James Hogg, 
Gerhard Schlegel (eds.), Universität Salzburg, Salzburg, 2006, p. 50.

162. En una altra butlla de 21 de febrer de 1409 s’ordena als executors del testament d’en 
Gallart que complissin rigorosament les seves voluntats en relació a les causes pies. Vegeu Ovidio Cuella, 
Bulario Aragonés de Benedicto XIII. IV..., p. 197, doc. 367.

163. Josep Lladonosa, L’Estudi..., p. 39, 46-48. 
164. Ovidio Cuella, Bulario Aragonés de Benedicto XIII. III..., p. 98-99, doc. 163. A part d’aquest 

document i de la butlla del 21 d’octubre de 1413 (vegeu nota 153) on s’esmenten els 400 florins 
llegats per Gallart per al pagament de salaris dels professors de l’Estudi General, tenim un document de 
1533 on el papa autorizava a que l’antiga universitat rebés 400 florins de la marmessoria d’en Gallart, a 
més d’uns altres 100, i dels llegats incerts de la ciutat i la diòcesi, fins un total de 20.000 florins (Elena 
Gonzàlez, Joan J. Busqueta (coords.), Pergamins..., p. 206, doc. 439).

165. En relació a la vessant de promotor artístic de l’arquebisbe Mur existeixen diferents treballs 
publicats per la María del Carmern Lacarra, entre ells María del Carmen Lacarra, “Un gran mecenas 
en Aragón: don Dalmacio de Mur y Cervellón (1431-1456)”, Seminario de Arte Aragonés, XXXIII, 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1981, p. 149-159; María del Carmen Lacarra, “Els pintors 
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Encara que de manera indirecta, Gallart va ser un gran benefac-
tor d’una altra institució lleidatana, en aquest cas de tipus assistencial. 
Ens referim a l’Hospital de Santa Maria, al qual ja ens hem referit en 
parlar de Manuel de Montsuar. La seva contribució al funcionament de 
la institució la documentem a través de la seva marmessoria, gestionada 
en aquells anys per l’Almoina i els obrers de l’església de Sant Llorenç, 
la qual va destinar una sèrie de quantitats a la construcció de l’edifici. 
Això explicaria que en una de les claus de volta del sector meridional 
del nivell inferior aparegui l’heràldica de Gallart.166

En matèria artística, Gallart se’ns presenta com el paradigma del 
personatge no ennoblit que, gràcies als seus grans recursos econòmics, 
adopta actituds davant les formes artístiques que són pròpies de la noblesa. 
Aquest gran cabal de recursos li va permetre endegar diferents iniciatives 
que palesen la seva gran magnificència.167 A part del ja esmentat projecte 
dut a terme al claustre del monestir d’Scala Dei, a l’església de Falset va 
promoure la construcció d’una capella dedicada als sants Jaume i Joan,168 
la qual s’ha de situar abans de la redacció del seu testament (1399), ja 
que en aquest document esmenta la fundació d’un benefici in capella per 
me facta in ecclesiam de Falceto. 

Quant a la seva sepultura, al seu testament de 1399 va deixar molt 
clar l’indret on havia d’ubicar-se, a la capella d’en Marquès,169 espai on 
estipula que es fundi un benefici i que cremi una làmpada dia i nit, a 
més d’un ciri en el moment de l’elevació del cos de Crist durant la 
missa.170 El testament no dóna indicacions precises sobre la tipologia de 

de l’arquebisbe Dalmau de Mur (1431-1456) en terres d’Aragó”, Jaume Huguet. 500 anys, Departament de  
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, p. 86-97.

166. Ha estat Conejo qui ha relacionat aquest emblema heràldic amb Berenguer Gallart a la 
llum de notícies documentals que demostraven les donacions de la marmessoria a l’obra de l’hospital 
(Antoni Conejo, Assistència..., vol. 1, p. 486 i 545-546; Antoni Conejo, L’antic hospital de Santa Maria: 
seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 2002, p. 121 i 
124-125). Vegeu també Maria Dolors Milà, Algunas noticias sobre el antiguo hospital de Santa Maria, Instituto 
de Estudios Ilerdense, Lleida, 1984, p. 16, que havia associat l’heràldica, en genèric, a la familia Gallart.

167. Francesca Español, “La Seu Vella...”, p. 85-86.
168. Fins ara, en teníem constància a través de dues referències indirectes dels anys 1451 i 1460 

relacionades amb una donació de Blanca, vídua de Joan de Brusca, a la fàbrica de la catedral de Tortosa, 
on manifesta que siguin dites unes misses “en la capella de mosen Berenguer Gallart, la qual feu en la 
vila de Falcet sots invocacio de Sent Jacme e Sent Johan” (Victòria Almuní, La catedral de Tortosa als 
segles del gòtic, Onada Edicions, Barcelona, 2007, vol. 2, p. 840 i 851, docs. 116 i 125).

169. Una de les Pretioses confirma que el dia de Tots Sants es feia un aniversari per la seva 
ànima in capella den Marques sub invocatione Virgine Marie ubi est sepultus (Francisco Castillón, “Liturgia 
funeral en la Seu Vella...”, p. 514).

170. La fundació del benefici també s’atesta en una butlla papal del 10 de maig de 1409, 
relacionada amb un conflicte hagut entre els seus marmessors (vegeu nota 152).
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la sepultura, ja que Gallart va deixar la decisió a coneixement dels seus 
marmessors. Únicament va manifestar que es fes honoríficament,171 i que 
el seu cos fos transportat per dotze pobres amb robes de dol.172 Un al-
tre detall que demostra que els marmessors van actuar amb llibertat en 
relació a determinades comandes artístiques, el trobem el 1409, just un 
any després de la mort de Gallart.173 En aquesta data es documenta als 
seus marmessors sol·licitant a Joan d’Alfagerí —que també era marmessor 
seu, i que ja ho havia estat de Berenguer Marquès— el missal existent 
a la capella del bisbe Cescomes de la catedral, ja que el volien emprar 
com a model per executar-ne un de semblant per a la capella d’en Ga-
llart.174 Aquesta informació entronca amb aquella dada del testament de 
Berenguer Marquès (1402), ja analitzada més amunt, en què es comenta 
que el breviari personal del darrer es traslladés a la capella del Peu del 
Romeu i es lligués amb una cadena de la mateixa forma en què això 
s’havia fet a la capella del bisbe esmentat.175 

Entrant en l’anàlisi del sepulcre (figura 14), ja hem comentat que 
es troba ubicat a prop d’on Berenguer Gallart volia ser sebollit.176 El 
presideix la figura jacent del difunt, amb un fris inferior en què aparei-
xen tres parelles d’àngels que sostenen els seus emblemes heràldics, com 
també ho veiem a la tomba de l’ardiaca Berenguer de Barutell, la qual 
segurament va servir de model per erigir la de Gallart.177 La tomba in-

171. Consequenter mando fieri de bonis meis mei corpori sepulturam quam eligo et fieri mando honoriffice 
pro ut decet ad recognitionem dictorum meorum manumissorum in capella honorabilem Berengarii Marques (...).

172. Amb tot, si els marmessors ordenaven que el cos fos dut al sepel·li per altres persones, 
Gallart explicità que els pobres anessin davant del fèretre amb candeles enceses.

173. Gallart va va traspassar el 9 d’agost de 1408 (Pere Sanahuja, “La tumba...”, p. 166). El 
1408 es va efectuar l’assignació, dotació i autorització de la seva capella, sota la invocació assumpcionis 
Beate Marie in capella eiusdem invocationis, constant ara com a marmessors Nicolau Gralla i Miquel Pagès 
(ACL, Protocols, not. Pere Fonoll, vol. anys 1402-1408, fol. 54v i 56r).

174. Francesc Fité, “Ritual...”, p. 383, nota 37.
175. Vegeu la nota 140.
176. L’estudi més complet sobre la tomba continua sent el de Pere Sanahuja, “La tumba...”,  

p. 165-173. Del mateix autor, vegeu les dades documentals que va publicar prèviament a: Pere Sanahuja, 
Historia..., p. 107. Vegeu també Gabriel Alonso, Los maestros..., p. 160-161; Maria Rosa Terés, “L’escultura 
del segle XV a la Seu Vella”, Congrés de la Seu Vella de Lleida. Actes, Pagès Editors, Lleida, 1991, p. 223; 
Francesca Español, “Espais...”, p. 138-139; Francesc Fité, “Els mestres d’obra d’època medieval (segles 
XIII-XV)”, Seu Vella. L’esplendor retrobada, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Fundació 
La Caixa, Lleida, 2003, p. 60; Antoni Conejo, “Jordi Safont i Bertran de la Borda: epígon del gòtic 
internacional a Catalunya”, L’art gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes, 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p. 168 (amb reproducció en color a pàgina completa a la p. 169).

177. Francesca Español, “Espais...”, p. 138-139. Per al sepulcre de Berenguer Barutell vegeu 
Francesc Fité, “El monument funerari de l’ardiaca major de la Seu Vella de Lleida Berenguer Barutell”, 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 22 (Barcelona, 2001), vol. 2, p. 617-669; Francesc Fité, Alberto 
Velasco, “El intercambio artístico en Cataluña y su eco en Lleida: la actividad del escultor Marin Baudry”, 
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clou també una cartel·la en la qual devia haver-hi algun tipus d’inscripció 
identificativa, avui perduda. Just a sobre del jacent es mostra la cerimònia 
de les exèquies i, a banda i banda del conjunt, dos importants pinacles 
compostos de gran desenvolupament arquitectònic, profusament decorats. 

D’entrada, una qüestió que mereix ser assenyalada és que la decisió 
d’erigir-li un gran monument funerari s’ha de situar gairebé quaranta 
anys després del seu traspàs. El projecte es va dur a terme per tal de 
correspondre a la seva gran magnificència i a les importants deixes pietoses 
que el personatge havia efectuat a la seu lleidatana.178 Per això, el 1447 
el Capítol acordà erigir-li un bell sepulcre a la capella de l’Assumpció, 
que des de feia un temps ja s’anomenava “d’en Gallart”. Les despeses, 
emperò, van anar a càrrec de la seva marmessoria, i això ha fet que no 
ens quedi gaire rastre del desenvolupament de les obres a la documentació 
catedralícia. Val la pena destacar que la ubicació definitiva no va respec-
tar completament les disposicions testamentàries de Gallart, ja que es va 
ubicar fora de la capella de l’Assumpció, tot i que en un espai proper 
i adjacent. Tal com el podem veure encara a dia d’avui, el sepulcre es 
va situar entre la porta del Lavacrum i la capella de Sant Vicenç, en lloc 
elevat, situació privilegiada i a la vista de tothom, seguint una composició 
ben diferent a la resta de monuments funeraris de la catedral. 

L’obra del sepulcre va encarregar-se a l’escultor Jordi Safont el 
1448, llavors mestre d’obra de la Seu, però sembla que el 1450 encara 
no s’havia iniciat. Dos anys després Safont ja hi treballava, però la mort 
va sorprendre’l el 1454, quan el projecte segurament no havia avançat 
gaire.179 Ho demostra el fet que el 1455 la tomba de Gallart encara se 
situi al claustre, en la qual se’l devia sebollir tot just després de morir.180 
Les següents notícies que conservem daten del 1484, i es refereixen al 
seu policromat.181 Tanmateix, no sabem si les obres escultòriques van 
perllongar-se fins aquell moment, o bé si aquestes noves informacions 
corresponen exclusivament als treballs de pintura. En qualsevol cas, cal 

El intercambio artístico entre los reinos hispanos y las cortes europeas en la Baja Edad Media, Concepción 
Cosme, Marìa V. Herráez, María Pellón G. (coords.), Universidad de León, León, 2009, p. 309-320.

178. Un acord capitular de 19 de juliol de 1447 detalla que Gallart havia efectuat (...) multa 
alia bona tam in sede quan in aliis parochiis et monasteriis dicte civitatis Ilerde (...), mentre que en altres dos 
de 10 de maig i 20 de desembre de l’any següent es comenta que el sepulcre havia de servir (...) ad 
bonum exemplum et memoriam dicti defuncti (...) (Pere Sanahuja, “La tumba...”, p. 167-9).

179. Vegeu el conjunt de notícies extretes de les actes capitulars publicat a Pere Sanahuja, “La 
tumba...”, p. 165-173.

180. Gabriel Alonso, Los maestros..., p. 160-161.
181. Gabriel Alonso, Los maestros..., p. 161.
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deduir que el sepulcre va ser enllestit en data indeterminada per Bertran 
de la Borda, que col·laborava amb Safont des dels anys quaranta i que 
va ser designat mestre d’obra de la Seu el 1461, nomenament que va 
implicar que assumís aquelles tasques que el mestre anterior havia deixat 
inacabades.182 Sigui com sigui, és interessant destacar que el mateix escul-
tor que va executar la portalada meridional de l’església de Sant Llorenç 
amb els diners de la marmessoria d’en Gallart, fos qui acabés enllestint 
la seva sepultura a partir de la mateixa font de finançament.

El projecte d’erecció d’un monument funerari que dignifiqués la 
memòria de Gallart segurament va tenir a veure amb una altra iniciati-
va artística important, la confecció d’un important conjunt d’induments 
litúrgics destinats a la seva capella de la Seu de Lleida, en concret una 
casulla, dues dalmàtiques, dues estoles, tres maniples, dos collarins, i un 
fastuós gremial —esmentat als documents com a drap d’or. Els docu-
ments relacionats amb l’encàrrec daten de 1453, i mostren que el cost 
econòmic de l’empresa fou elevadíssim, uns 8.000 sous, dels quals 3.132 
corresponien als honoraris del brodador Sancho Villalba.183 És obvi que 
aquesta important iniciativa s’ha de posar en relació amb la construcció 
del sepulcre encarregat a Jordi Safont cinc anys abans, cosa que ens parla 
d’un projecte que anava molt més enllà de la simple execució d’una 
tomba, i que segurament ha de veure amb un projecte de dotació i 
embelliment general de la capella de l’Assumpció. A més, el fet que més 
de quaranta anys després de la mort de Berenguer Gallart es construís 
a la Seu Vella una de les tombes més espectaculars de l’edifici, i que 
s’encarregués un conjunt d’induments litúrgics especialment fastuós, tenia 
per objectiu ennaltir la memòria del personatge i presentar-lo com algú 
rellevant en la història de l’Església lleidatana.

5. Manuel de Montsuar (d. 1491) i la seva sepultura honorífica 
al creuer

Darrerament s’ha remarcat el valor del conjunt de sepulcres episcopals 
ubicat a la zona del transsepte de la catedral, els quals a dia d’avui es 
troben majoritàriament desapareguts. El capítol catedralici reservà aquest 

182. Maria R. Terés, “L’escultura...”, p. 223; Francesca Español, “Espais...”, p. 138-139; Antoni 
Conejo, “Jordi Safont...”, p. 168.

183. Un primer esment de la documentació relativa a aquesta important empresa a Francesc Fité, 
“Litúrgia...”, nota 132. Vegeu també Francesc Fité, Alberto Velasco, “Recuperar l’esplendor d’un passat: 
el treball dels brodadors a la Seu Vella de Lleida durant el segle XV”, Art i memòria. XVII Congrès del 
Comité Español de Historia del Arte, en premsa.
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indret de forma molt pensada amb l’objectiu de convertir la zona en 
una mena de panteó episcopal, amb el qual dignificar la figura de ca-
dascun dels bisbes i, sobretot, enaltir i reforçar la memòria de l’Església 
lleidatana.184 El fet que els bisbes de la mitra lleidatana fossin sebollits 
allà esdevingué pol d’atracció per a altres dignitats eclesiàstiques de la 
catedral, cas del degà Manuel de Montsuar (d. 1491),185 que es va fer 
enterrar a terra sota una lauda metàl·lica,186 un tipus de sepultura que 
a la catedral de Lleida també fou utilitzat pel bisbe Garcia Aznàrez de 
Anyó (1435-1449).187 La lauda de Montsuar, de la qual conservem diverses 
descripcions i que segurament era una peça flamenca importada, incloïa 
l’heràldica del finat i es trobava ubicada al creuer, als peus de les escales 
que pujaven a l’altar major.188 La ubicació de la sepultura en aquest sector 
de la catedral demostra que les darreres voluntats del que va arribar a ser 
president de la Generalitat de Catalunya es van complir fil per randa, ja 
que al seu testament de 29 d’octubre de 1491 va manifestar que volia 
ser sebollit in Sede Illerdense ante januam cori que respitit versus altare maius 

184. Francesca Español, “La Seu Vella...”, p. 78; Francesca Español, “Espais...”, p. 136-139. En 
el cas de la catedral de Girona, fins mitjan segle XIV els bisbes es van sebollir a la sala capitular (José 
Morera, “La sepultura común de los obispos en la catedral de Gerona”, Revista de Gerona, 19 (Girona, 
1962), p. 25-28; Joan Molina, “‘De genere militari…’”, p. 768-769; Marc Sureda, “La catedral i les seves 
sepultures...”, p. 31).

185. En relació a la tria de l’indret de sepultura per part de Manuel de Montsuar, la incidència 
de la galeria episcopal d’enterraments sobre les dignitats eclesiàstiques menors ha estat remarcada per 
Francesca Español, “Espais...”, p. 137-138. Sobre Manuel de Montsuar, vegeu José Lladonosa, Manuel 
de Montsuar: 1410-1491. La historia de un gran carácter al servicio de las instituciones leridanas, Instituto de 
Estudios Ilerdense, Lleida, 1950; Joan J. Busqueta, “Manuel de Montsuar en la Catalunya del segle XV”, 
Manuel de Montsuar, degà de Lleida i president de la Generalitat de Catalunya. (Societat, política i mecenatge 
cultural a la Catalunya del segle XV, Joan J. Busqueta, Esther Balasch (eds.), Publicacions dels Amics de 
la Seu Vella, Lleida, 1994, p. 13-31; Francesc Fité, “Els cancellers...”, p. 61-90; Joan J. Busqueta, Manuel 
de  Montsuar: contra l’autoritarisme, Alfazeta, Lleida, 2011; Antoni Conejo, “Oligarquia ciutadana i promoció 
artística: la petjada dels Montsuar (c. 1350-1500)”, “Capitula facta et firmata”: Inquietuds artístiques en el 
quatre-cents, Maria R. Terés (coord.), Cossetània Edicions, Universitat de Barcelona, Valls, 2011, p. 343-347.

186. Tal com va suposar Antoni Conejo, “Oligarquia ciutadana...”, p. 346-347.
187. La tomba del bisbe Aznàrez encara fou vista pel notari Pocorull a finals del segle XVIII a 

la zona del cor —en el choro, cerca de la rexa—, ben a prop d’on s’ubicava la de Montsuar. És gràcies al 
manuscrit Topografia de la antigua cathedral con sus memorias sepulcrales que ens assabentem que es tractava 
d’una lauda de bronze (Jesús Tarragona, “Reproducció...”, p. 320; Jesús Tarragona, “Inscripcions i 
làpides...”, p. 301).

188. José Lladonosa, Manuel..., p. 519-520, que la descriu i ofereix una transcripció de la 
inscripció que contenia. És interessant també la consulta d’una de les Pretioses, on es diu que la tomba de 
Montsuar es trobava infra cimborium quam intermedii rexarum ferri altaris maioris et chori (Francisco Castillón, 
“Liturgia funeral en el claustro...”, p. 226; Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”,  
p. 462). Igualment, la lauda apareix descrita al text de Josep Pocorull, on es menciona el material amb 
el qual fou feta —una loza de metal o de bronze— (Jesús Tarragona, “Reproducció...”, p. 320). Per la 
seva part, la Topografia de la antigua cathedral con sus memorias sepulcrales ens informa que la lauda “te 
per armas una montaña ab flor de lys dalt, com altres de Montagut, Montserrat” (Jesús Tarragona, 
“Inscripcions i làpides...”, p. 302). 
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statum exiendo Corum. Va deixar 100 lliures pel seu enterrament, tot i que 
sense especificar quin tipus de tomba desitjava que se li fes. A destacar 
que la deixa comprenia, entre altres coses, diverses quantitats per als frares 
predicadors, franciscans, agustins, trinitaris i mercedaris, els quals havien 
de fer una pietança ut orent Derum durant el seu sepeli.189 

Continuant encara amb el seu testament, destaca una deixa de 100 
sous per a les obres de l’Hospital de Santa Maria de Lleida,190 il·lustrativa 
del gran compromís que Montsuar va mantenir en vida amb la construcció 
d’aquesta institució assistencial, a la qual va contribuir amb importants 
esforços per facilitar que el projecte tirés endavant.191 De fet, Manuel 
de Montsuar havia estat un dels participants en la solemne cerimònia 
de la col·locació de la primera pedra de l’edifici el 13 d’abril de 1454, 
tal com es pot llegir a la làpida que ho rememora, conservada encara a 
l’edifici.192 Si seguim amb la lectura del testament, veiem que va llegar a 
l’ornamenteria de la catedral un fastuós drap d’or i una magnífica bacina 
d’argent que pesava 8 marcs, la qual tenia al bell mig la seva heràldica 
personal —cum signo in medio de Munt—, i que havia de ser emprada 
quant celebrés el bisbe, per l’ablució de mans i per l’ofrena que es feia 
durant la festivitat de l’Ascensió.193 Va efectuar també una important 
fundació de ciris que havien de cremar al cor durant la celebració de 
festivitats com la Pentecosta, entre altres. Dos d’aquests brandons havien 
de cremar a l’altar major, in ultima columpna, al costat dels que havien 
fundat el bisbe Guerau de Requesens i l’ardiaca Pere Moliner, seguint 

189. José Lladonosa, Manuel..., apendice doc. XVIII, p. XXVIII. Vegeu una aproximació al 
testament de Manuel de Montsuar des del punt vista artístic a Antoni Conejo, “Oligarquia ciutadana...”, 
p. 355-357.

190. José Lladonosa, Manuel..., apendice doc. XVIII, p. XXXIII.
191. José Lladonosa, Manuel..., p. 68-72; Flors  de virtut: facsímil de l’incunable de 1489: (Enric 

Botel, Lleida), ed. Julián Acebrón, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 2000, p. 30-31; Antoni Conejo, 
“Oligarquia ciutadana...”, p. 352-353.

192. “Any MCCCCLIIII a XIII de abril se comensa la obra de aquest spital en lo qual posaren 
la primera pedra los honorables en Luys de Monsuar e Bernat Gralla, ciutadans pahers, e micer Manuel 
de Monsuar degà, e micer Garcia de Valterra, canonges per lo honorable capítol de la seu de Leyda” 
(Josep Pleyan de Porta, Frederich Renyé, Album histórich, pintoresch y monumental de Lleyda y su provincia, 
Estampa de Joseph Sol Torrens, Lleida, 1880, p. 220). Sobre aquesta institució lleidatana, vegeu Antoni 
Conejo, L’antic hospital...; Josep L. Ribes, L’hospital general de Santa Maria. Arquitectura esplendent. Recer dels 
pobres, Institut d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, Lleida, 2004; Francesc Fité, “Senderes i hospitals 
del camí de Sant Jaume a Catalunya”, El camí de Sant Jaume i Catalunya: actes del Congrés Internacional 
celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2003, Abadia de Montserrat-Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 2007, p. 333-350.

193. José Lladonosa, Manuel..., apendice doc. XVIII, p. XXVIV i XXXIV-XXXV. Sobre el 
drap d’or, el qual apareix descrit en un inventari del 1514, vegeu Francesc Fité, “Jaume Ferrer, pintor 
de la  seu de Lleida, i la  confecció de draps imperials”, Locus Amoenus, 8, (Bellaterra, 2007), p. 79). 
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un costum iniciat pel degà Guillem de Soler i continuat per altres com 
Miquel Guiu.194

Els Montsuar van ser una de les nissagues més rellevants del patriciat 
urbà lleidatà de la baixa edat mitjana, i com a tal, diferents membres de 
la família van promoure projectes artístics interessants.195 El de més vo-
lada intel·lectual i política va ser Manuel que, a banda de la degania de 
la seu lleidatana, va arribar a ocupar la presidència de la Generalitat de 
Catalunya (1461-1464). A l’hora d’escollir lloc de sepultura, és significatiu 
que Manuel no s’enterrés a l’església del convent de predicadors, on un 
avantpassat seu, Domènec I de Montsuar, jurista i senyor de Torregrossa 
—on encara es conserva el casalot familiar—, va deixar estipulat al seu 
testament de 1348 que es construís una capella ante altare beate Marie, 
just en l’indret on hi havien dues làpides amb l’heràldica familiar.196 
Tampoc ho va fer a l’església de Sant Llorenç, on la família també tenia 
capella pròpia, la de Santa Llúcia, ubicada al mur de ponent de la nau 
lateral sud, la qual era presidida per un magnífic retaule petri encara 
conservat a dia d’avui, atribuït al taller de Bartomeu de Robio.197 Fins 

194. José Lladonosa, Manuel..., apendice doc. XVIII, p. XXXVIII-XXXIX. Sobre aquest tipus 
de fundacions a la Seu Vella, vegeu José Lladonosa, La Eucaristía en Lérida, Artis, Lleida, 1964, p. 39-40; 
Josep Lladonosa, “Llum...”, p. 29-51 (p. 41 per a la de Montsuar); Francesc Fité, “Ordinacions sobre la 
il·luminació de la Seu de l’època del bisbe Conchillos”, Miscel·lània homenatge a Josep Lladonosa, Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1992, p. 439-464 (especialment, p. 440). Aquest costum l’inicià el degà Guillem 
de Soler, que va prendre com a model la fundació efectuada pel paborde Guerau de Rocabertí a la 
catedral de Tarragona (Francesca Español, “La Seu Vella...”, p. 83).

195. Sobre els diferents membres i els projectes artístics de la família, vegeu Antoni Conejo, 
“Oligarquia ciutadana...”, p. 329-373. 

196. Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga..., p. 23. En un altre moment del testament 
(Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga..., p. 36) Domènec I de Montsuar va manifestar que, 
segons l’instrument públic signat davant el notari lleidatà Domènec de Mores, va ordenar i promoure la 
construcció d’una capella sota la invocació dels sants Pere i Pau a l’església del monestir esmentat. Cal 
pensar, per tant, que es tracta de la mateixa. A banda, s’ha d’afegir que el testador tenia per confesor un 
frare del monestir, i que va expressar el desig de ser sebollit amb l’hàbit de l’orde, cosa que indica que 
la seva vinculació amb els predicadors era important. Sobre el personatge, que va arribar a ser membre 
del Consell de la Paeria i que fou un dels enviats pel consistori al sepel·li de Jaume II a Santes Creus, 
vegeu Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga..., p. 58-64).

197. Josep Lladonosa, El templo..., p. 55-57; Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga...,  
p. 66-71; Josep Lladonosa, Historia..., vol. 2, p. 501-502; Esther Balasch, “El retaule de Santa Llúcia de 
l’església de Sant Llorenç de Lleida: descripció iconogràfica”, Manuel de Montsuar, degà de Lleida i president de 
la Generalitat de Catalunya. (Societat, política i mecenatge cultural a la Catalunya del segle XV), Joan J. Busqueta, 
Esther Balasch (eds.), Publicacions dels Amics de la Seu Vella, Lleida, 1994, p. 59-68; Antoni Conejo, 
“Oligarquia ciutadana...”, p. 336-337. Al testament de Domènec I de Montsuar de 1348 trobem la voluntat 
de constituir una capellania a l’altar major de l’església de Sant Llorenç, voluntat que segons sembla no 
es va arribar a complir. Per aquelles dates, el temple estava sent sotmès a profundes remodelacions que 
van suposar l’additament de les dues naus laterals (sobre aquesta ampliació vegeu Montserrat Macià, Josep 
L. Ribes, “Sant Llorenç de Lleida”, L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura II. Catedrals, monestirs i altres edificis 
religiosos 2, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 2003, p. 155-160; Francesc Fité, “Expansió de l’arquitectura 
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i tot, Manuel va rebutjar la possibilitat de fer-ho a la capella de Sant 
Pere Màrtir del claustre de la catedral, emplaçada en les immediacions 
de la portalada dels Apòstols. La capella havia estat fundada per Vicenç I 
de Montsuar a mitjan segle XIV,198 però en aquell moment n’era patró 
Guerau de Montsuar, el seu nebot, senyor de Torregrossa i un dels seus 
marmessors testamentaris, com el propi Manuel reconeix al testament.199 
Tampoc va enterrar-se a la capella de Sant Nicolau de la catedral, de 
la qual havia estat beneficiat. Això sí, en l’hora de la mort, va fundar-hi 
un presbiterat i va deixar una quantitat per refer els ornaments —vesti-
menta, lineas, missale.200 Tot apunta, per tant, que Manuel de Montsuar va 
preferir enterrar-se en un dels indrets amb més prestigi de la catedral, 

religiosa gòtica a les terres de Lleida”, Temps de consolidació. La baixa edat mitjana. Segles XIII-XV, Prim 
Bertran, Francesc Fité (coords.), Pagès Editors-Bisbat de Lleida, Lleida, 2008, vol. 2, p. 513-21). Això 
deuria fer que, molt probablement, un dels encarregats de l’execució del testament de Domènec, el seu 
nebot Domènec II de Montsuar, decidís dur a terme un projecte més ambiciós aprofitant les noves 
disponibilitat espacials que oferia el temple. És així que cal explicar la fundació de la capella de Santa 
Llúcia, de la qual no sabem si va funcionar com a lloc d’enterrament per als diferents membres de la 
família. En aquest sentit, tenim coneixement que Domènec II va manifestar el desig d’enterrar-s’hi en 
fer testament el 28 d’agost de 1400 (Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga..., p. 71), però en 
canvi, Lluís de Montsuar i Mateu, germà de Manuel, es va fer sebollir a la capella que Domènec I va 
fundar al monestir de predicadors (Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga..., p. 90). Com ja hem 
apuntat, la capella de l’església de Sant Llorenç era presidida pel retaule de Robio suara esmentat, el qual 
mostra les armes de la família. Malauradament, la capella es va desmuntar al segle XVIII i, a part del 
retaule, que des dels anys quaranta del segle XX es troba instal·lat a l’antiga capella de l’Esperança, avui 
solament ens han pervingut minses restes. Conservem, això sí, els emblemes heràldics dels nervis de la 
volta. Finalment, anotem que diversos documents conservats a l’Arxiu Municipal de Lleida confirmen que 
Domènec II era batxiller en lleis i que va arribar a ser paer del consell de la ciutat (Elena Gonzàlez, 
Joan J. Busqueta [coords.], Pergamins..., p. 115, 131, 142-143 i 161, docs. 202, 241, 269, 271 i 319).

198. Sobre la ubicació de la capella, vegeu Antoni Conejo, “Oligarquia ciutadana...”, p. 339. 
A diferència del que diu Lladonosa en alguna de les seves publicacions (Josep Lladonosa, “Llum i...”, 
p. 122), és difícil que el 1327 la capella estés en funcionament, ja que les obres del claustre en aquell 
sector encara no havien avançat prou (Francesca Español, “La catedral...”, p. 195). El 1408 documentem 
un litigi entre els representants del col·legi de Santa Maria de Lleida i els patrons d’un benefici instituït 
en dita capella pel cobrament d’un cens que satisfeia la vila de Fraga (Ovidio Cuella, Bulario Aragonés 
de Benedicto XIII. II..., p. 595, doc. 1263).

199. Extreiem la informació sobre la fundació de Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga..., 
p. 68, en què es remarca el fet que la capella estés sota el patrocini d’un sant dominicà, un aspecte 
que entronca amb les grans vinculacions de la família amb l’orde de predicadors. En un altre moment 
d’aquest estudi es comenta que la fundació era del 1327 (Josep Lladonosa, Jeannine Cossé, La nissaga..., 
p. 90, nota86), però en un altre treball Lladonosa apunta, en canvi, que el fundador havia estat Mateu 
de Montsuar (Josep Lladonosa, “Llum i...”, p. 41). Sobre la capella de Sant Pere Màrtir i els Montsuar, 
vegeu també Gabriel Alonso: “Capillas...”, p. 78.

200. José Lladonosa, Manuel..., p. 37 (doc. 18); Josep Lladonosa, “Llum i...”, p. 41. Per a les 
fundacions de Manuel de Montsuar a la capella de Sant Nicolau, vegeu també Francisco Abad, “El 
culto...”, p. 54.
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al bell mig del creuer, al costat dels grans bisbes que havien ocupat la 
mitra lleidatana.201

Finalment, interessa remarcar que Manuel de Montsuar fou un dels 
grans promotors artístics de la segona meitat del segle XV a la ciutat 
de Lleida.202 Coincidí el seu nomenament com a degà de la seu amb 
l’inici del projecte del nou hospital de Santa Maria de Lleida, al qual ja 
ens hem referit. També dona fe d’aquest perfil la intensa labor cultural 
i les empreses constructives que va emprendre a la catedral en els anys 
en què va ostentar la degania, especialment els projectes de reforma de 
determinats espais com la biblioteca capitular. Aquesta es trobava en un 
altell del darrere de l’altar major de la catedral, i la va fer traslladar a un 
espai més digne, còmode i adient, a l’antic edifici de la Canonja, on hi 
era la degania vella, darrera de la capella de Santa Maria la Vella.203 També 
impulsà les reformes que es van efectuar en aquesta època en l’edifici 
de la Canonja, en dividir-se l’espai de l’antic refetor i destinar-ne una 
part a la Pia Almoina, i l’altra a una nova sala capitular.204 A banda, cal 
esmentar com a fruit de la seva gestió i administració les obres de reforma 

201. Va seguir el seu exemple un altre membre de la seva família, el canonge i prepòsit Josep 
de Montsuar, a qui es documenta pels volts de 1562 (José Lladonosa, “Humanisme i reformes a l’Estudi 
General de Lleida durant el segle XVI”, VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. 3-2, 
Gráficas Vives Mora, València, 1973, p. 92). Va ostentar els càrrecs d’administrador de l’Hospital de Santa 
Maria, així com els de degà i vicari capitular i general durant els episcopats de Miquel Despuig (1556-
1559) i Antoni Agustí (1561-1576) (Josep Lladonosa, Historia..., vol. 2, p. 292; Elena Gonzàlez, Joan J. 
Busqueta [coords.], Pergamins..., p. 213, 215 i 221, docs. 459, 464 i 481). Segons una de les Pretioses, la 
seva tomba es trobava coram rexie altaris maioris (Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, 
p. 480), cosa que es confirma amb la lectura de la Topografia..., on se’ns informa que la seva sepultura 
era a tocar de la de Manuel de Montsuar (Jesús Tarragona, “Inscripcions i làpides...”, p. 302; Joan R. 
Piqué, “El naixement i la consolidació del Capítol catedralici lleidatà. La Seu Vella, 1168-1540”, Seu 
Vella, 4 [Lleida, 2002-2003], p. 410). Un altre membre de la família, Constança, primera muller d’Antoni 
de Montsuar, es va sebollir al davant de la capella de Santa Bàrbara. Constança era tia del matrimoni 
format per Gispert Mateu i Beatriu (Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 527). 
Mateu era síndic de la ciutat el 1512 (Elena Gonzàlez, Joan J. Busqueta (coords.), Pergamins..., p. 203, 
doc. 431), mentre que Beatriu era filla d’un germà del degà Montsuar, Lluís, senyor de Torregrossa. El 
matrimoni va instituir el 1482 la processó de la Verge de l’Esperança, la qual finia a la parròquia de 
Sant Joan (Josep Lladonosa, “Llum i...”, p. 48), i es va fer sebollir a tocar de la trona del cantó de 
l’Evangeli (Francisco Castillón, “Liturgia funeral en la Seu Vella...”, p. 520 i 528).

202. Des d’aquest punt de vista vegi’s el perfil que es reconstrueix de la seva figura a Francesc 
Fité, “Els cancellers...”, p. 61-90.

203. José Lladonosa, Manuel..., p. 56 i 119-120; Eduardo Carrero, “Sobre ámbitos arquitectónicos 
y vida reglar del clero. La canónica de la Seu Vella de Lleida”, Seu Vella, 3 (Lleida, 2001), p. 159-160; 
Francesc Fité, “Litúrgia...”, p. 109.

204. Gabriel Alonso, Los maestros..., p. 138 i 146-7; Inmaculada Lorés; Isabel Gil, “L’antiga 
canonja de la Seu Vella de Lleida: noves aportacions a l’evolució arquitectònica del conjunt dels seus 
edificis”, Seu Vella, 1 (Lleida, 1999), p. 53 i 59. En les estances reformades de la vella degania, el 1460, 
el mateix degà Manuel de Montsuar propicià que hi fossin celebrades corts (José Lladonosa, Manuel..., 
p. 119-120 i 130-131). 
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del palau episcopal i de la cancelleria a partir de 1486. Coincidint amb 
l’època en què Manuel de Montsuar ostentava la degania hem d’esmentar 
també la instal·lació a la ciutat de l’impressor saxó Enric Botel, que el 
1479 va imprimir el Breviarium Ilerdense (Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona, inc. 582), el primer incunable lleidatà.205

Apèndix gràfic

205. José Lladonosa, Manuel..., p. 130-131, 237 i 272-273; Antoni Conejo, “Oligarquia 
ciutadana...”, p. 351.

Figura 1: La Seu Vella de Lleida. (Fotografia: Consorci del Turó de la Seu Vella  
de Lleida; autor: Antoni Benavente).
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Figura 3: Seu Vella de Lleida. Capella de Santa Bàrbara. (Fotografia: Francesc Fité).

Figura 2: Capçalera de la Seu Vella de Lleida. (Fotografia: Xavier Goñi).
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Figura 5: Detall del sepulcre de Pere Moliner (jacent). (Fotografia: Francesc Fité).

Figura 4: Seu Vella de Lleida. Sepulcre de Pere Moliner. (Fotografia: Francesc Fité).
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Figura 7: Seu Vella de Lleida. Interior 
de la capella fundada pel bisbe Guerau 
de Requesens. 
(Fotografia: Francesc Fité).

Figura 6: Detall del sepulcre de Pere Moliner (heràldica). (Fotografia: Francesc Fité).
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Figura 10: Vista exterior de la capçalera de la Seu Vella de Lleida. A la dreta, es de-
tecta l’absència de l’absidiola on s’ubicava la capella dels Gralla.  

(Fotografia: Francesc Fité).

Figura 9: Vista del transsepte nord de la 
Seu Vella. A la dreta, tapiada, la capella 
de sant Antoní, on hi havia la fundació 

de la família Gralla.  
(Fotografia: Francesc Fité).

Figura 8: Seu Vella de Lleida. Sepulcre de 
Lluís de Requesens. 

(Fotografia: Francesc Fité).
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Figura 12: La capella del Peu del 
Romeu, fundada i construïda per 
Berenguer Marquès. 
(Fotografia: Francesc Fité).

Figura 11: Un detall de la credença que s’ha convertit en un dels escassos vestigis de 
la capella dels Gralla. (Fotografia: Francesc Fité).
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Figura 14: Seu Vella de Lleida. Sepulcre de Be-
renguer Gallart. (Fotografia: Llorenç Melgosa).

Figura 13: Seu Vella de Lleida. Capella de 
l’Assumpció. (Fotografia: Francesc Fité).



1Il caso di studio che presento in questa sede mi sembra partico-
larmente interessante perché mostra come la trasmissione della memoria 
di una ‘santa viva’ particolarmente problematica nella sua epoca, quale fu 
Domenica da Paradiso, sul medio periodo abbia prodotto il ritratto di 
una ‘santa’ di regime e come il carisma profetico, origine prima delle 
traversie della donna quand’era in vita, sia stato manipolato, ancora sul 
medio periodo, trasformandosi addirittura in uno strumento apologetico 
dello status quo ante.

La fiorentina Domenica da Paradiso, mistica, profetessa, visionaria e 
fondatrice del monastero urbano di Santa Croce (detto della Crocetta) 
rendeva l’anima a Dio sul far dell’alba del 4 agosto 1553. Consumata da 
una febbre devastante, indebolita da un’oscura malattia che l’aveva costretta 
a letto fin dal 1549, Domenica spirava “con le braccia stese in croce, col 
volto acceso e rosso, con gli occhi che sembravano due stelle al moto 
d’un leggerissimo affanno di petto”.2 Accanto a lei c’erano le sue “figlio-
line”, cioè le suore della Crocetta che piangevano e salmodiavano. Una 
morte annunciata, quella di Domenica, e santa, avvenuta anni dopo aver 
provato e superato le tentazioni dell’ora estrema.3 Morendo Domenica 

1. Abbreviature usate: AAF, Archivio Arcivescovile di Firenze; AMC, Archivio Monastero della 
Crocetta (Firenze); BAE, Biblioteca dell’Accademia degli Euteleti; BML, Biblioteca Mediceo Laurenziana.

2. Ignazio Del Nente, Vita e costumi et intelligenze spirituali della gran serva di Dio e veneranda 
madre suor Domenica dal Paradiso, fondatrice del monasterio della Croce di Firenze dell’ordine di San Domenico. 
Composta dal Padre Frat’Ignazio del Nente del medesimo ordine nel Convento di San Marco di Firenze l’anno 
di nostra salute 1625, divisa in due tomi, Presso li Molochi, Venezia, 1622, vol. 1, p. 196. Preciso che mi 
sono occupata di Domenica da Paradiso nel libro: Isabella Gagliardi, Sola con Dio, la missione di Domenica 
da Paradiso nella Firenze del primo Cinquecento, Sismel, Firenze, 2007. 

3. Le medesime tentazioni riccamente illustrare da una diffusa trattatistica devota in gran voga 
tra Medio Evo ed Età Moderna: le Artes bene moriendi. Per un’efficace sintesi della storia e della tipologia 
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consegnava alla storia il ricordo del proprio carisma e, soprattutto, sigillava 
la cifra denotativa della sua esperienza tra i vivi: l’esercizio della profezia.

Della vita di Domenica resta abbondante memoria grazie ai padri 
spirituali che la seguirono e, in special modo, grazie al canonico lauren-
ziano Francesco Onesti da Castiglione.4 Sappiamo che nacque nel 1474 
da Francesco di Leonardo Narducci da Firenze e da Costanza, ortolani 
del villaggio del Paradiso —posto a poca distanza da Borgo di Bandi-
no— e gestori di una piccola bottega in città. Il padre morì nel 1479, 
lasciando la moglie e sei figli. Già a sedici anni Domenica decise di 
votarsi a Dio: indossando panni di semplice bigello, nel più tipico stile 
bizzocale, trascorreva le sue giornate in preghiera, reclusa in uno stanzi-
no della casa paterna, e frequentando la chiesa del monastero femminile 
di S. Brigida del Paradiso. Si recava “alle grate” del Santa Brigida per 
parlare con le monache, oppure si dirigeva nella chiesa monastica per 
confessarsi da frate Bartolomeo da Selvioli in Chianti, responsabile della 
cura animarum monastica.

Alla fine vinse così le ritrosie familiari a lasciarle prendere il velo. 
Fu sua madre a proporre alla figlia, tanto devota quanto bella, di oblarsi 
presso l’Ospedale di Santa Maria Nuova. Lì, infatti, una sua parente era 
fantesca e lì, soprattutto, non era necessario portare alcuna dote. Dome-
nica non era convinta e, stando alle carte del processo di canonizzazione 
istituito actoritate ordinaria nel 1624, Zanobi Bucherelli, un maturo pos-
sidente fiorentino che la reputava “santa”, le propose di prendere i voti 
nel monastero agostiniano di Santa Maria in Candeli, in prossimità di 

delle Artes vedasi Antonio Autiero, “Introduzione” a Erasmo da Rotterdam, La preparazione alla morte, ed. 
Antonio Autiero, Edizioni Paoline, Roma, 1984, in particolare le p. 12-15; Mary Catherine O’ Connor, 
The Art of Dying Well: The Development of the Ars Moriendi, Columbia University Press, New York, 1966; 
Vedasi inoltre Alberto Tenenti (dir.), Humana Fragilitas, i temi della morte in Europa tra Duecento e Settecento, 
Ferrari Editrice, Clusone, 2000. Sulle Artes che furono composte nell’ambiente dei “piagnoni” si veda il 
bel saggio di Lorenzo Polizzotto, “Dell’arte del ben morire: The Piagnone Way of Death, 1494-1545”, 
I Tatti Studies in the Italian Renaissance, 3 (Firenze, 1989), p. 27-89.

4. Francesco Onesti proveniva da Castiglion Fiorentino ma si era trasferito a Firenze fin dal 
1487 ed era entrato a far parte dei canonici di San Lorenzo. Fu legato ai Medici in quanto precettore di 
Pierfrancesco di Lorenzo dei Medici. BML, Archivio Capitolare di San Lorenzo, Canonicati e cappellanie, 
ms 49, c. 9; Conto dei crediti et partiti de cappellani servienti, ms. 2899, c. 80r; i testi composti da 
Francesco Onesti su Domenica da paradiso furono autenticati da don Francesco Coppola, don Bartolomeo 
Gallivi e da Salvatore de Taddei in occasione del processo remissoriale del 1630, AAF, Fondo non 
inventariato: Florentia, Sacra Rituum Congregatione Canonizationis Beate Serve Dei Sororis Dominice 
Paradisiae Monialium Sancte Crucis fundatricis Processus remissorialis, c. 92r. Armadio A, 4 palchetto a 
sinistra, Notizie, cc. 1-3. Onesti era stato ordinato diacono nel 1488 e sacerdote a ventiquattro anni, nel 
1491 circa. I documenti originali delle ordinazioni si trovano in AMC, Stefano Dall’Aglio, “Riflessioni 
sulla figura di Benedetto di Paolo Luschino”, Memorie domenicane, 29 (Pistoia, 1998), p. 453-483.
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Borgo Pinti, ancora a Firenze.5 Domenica postulò alle porte del monas- 
tero fiorentino il 17 gennaio 1493. Data la sua provenienza sociale e la 
povertà della famiglia che la “cedeva” alla Chiesa, fu adibita alla cura 
dell’orto monastico e ai servizi domestici. Il soggiorno a Candeli fu 
breve: provata dalle fatiche e dalla delusione di non avere il tempo per 
pregare, lo abbandonò nel 1493-1494 e tornò dalla madre.6 Da allora 
fino al 1499 visse in una celletta ricavata nella latrina della casa materna, 
allontanandosi soltanto per assistere le povere ammalate o comunque le 
bisognose del villaggio. Già nel 1494 la Vergine le apparve e le predisse 
sia l’esondazione dell’Arno —avvenuta nel 1495—, sia la successiva epide-
mia pestilenziale.7 A seguito di questi eventi Domenica indossò l’abito di 
santa Brigida come ex voto8 e poco dopo Gesù le impresse le stimmate.9 
Nel 1495 concepì il desiderio di travestirsi da uomo per essere accolta 
nella comunità di frati domenicani dell’Osservanza di San Marco: Dome-
nica era entrata nell’orbita spirituale dei predicatori di questo convento 
e aveva conosciuto Girolamo Savonarola, di cui avrebbe testimoniato la 
santità fino alla morte. 

Fu quello il tempo del suo esordio pubblico, un esordio di cui 
raccontano gli agiografi e anche lei stessa nel testo intitolato Donario, 
e che la vide profetessa.10 Nel 1499 si trasferì a Firenze, prima in casa 
di Florae civis florentinae et matris fratris Cipriani patris sui spiritualis,11 poi 
di Filippa Bartolellarum.12 Si comportava da “bizzocca” senza Regola né 
voti, per questo motivo e, forse, anche per un’eccessiva vicinanza a Sa-
vonarola, fu inquisita dall’arcivescovo fiorentino nel 1501. L’arcivescovo 
era Rinaldo Orsini.13

 5. AAF, Fondo non inventariato, 1624. Processus super vita et miraculis serve Dei Venerabilis 
sororis Dominice Monasterii Sxancte Crucis in Civitate Florentie fundatricis, c. 165r/v.

 6. AMC, Annalium I, cc. 108r-109r; AMC, Raffaello Talenti, Transumptum, ms 21, cc. 88r-109v.
 7. AMC, Annalium I, c. 128r/v.
 8. AMC, Transmptum, ms. 21, c. 120v.
 9. AMC, Transmptum, ms. 21, c. 118r.
10. Opera dettata da suor Domenica a Francesco Onesti da Castiglione nel 1515, intitolata 

anche Giardino del Paradiso.
11. AMC, Annalium I, ms. 2, c. 164r.
12. “Domum Bartolellarum”, secondo le fonti, AMC, Inserto conservato nell’armadio A, Sommario 

verissimo della vita della nostra venerabile madre, c. 6r.
13. Secondo il racconto di Onesti Domenica aveva rivelato un tradimento della promessa 

matrimoniale effettuato da Jacopo AMC, Annali, c. 163v, cc. 166r-167r . L’Arcivescovo di Firenze dal 
1474 al 1508 fu Rinaldo Orsini. Sul Caviceo (1443-1511) si vedano: Luigi Vignali, Il “Peregrino” di Jacopo 
Caviceo e il lessico del Quattrocento, Unicopli, Milano 2001; Jacopo Caviceo, Libro del peregrino nuouamente 
ristampato, e con somma diligenza corretto, et alla sua pristina integrita ridotto, Case de Pietro di Nicolini da 
Sabbio, Venezia, 1538; Jacopo Caviceo, Confessionale utilissimum doctissimi viri ac reuerendi patris Jacobi Cauicei 
Parmensis. Nuper castigatum et cum summa diligentia excussum, Franciscum Bindonum et Mapheum Pasinum 
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Domenica, “profetessa” e “visionaria”, o forse strega, falsa santa e 
indemoniata, almeno secondo le chiacchiere di strada, nella percezione di 
alcuni uomini di Chiesa doveva confondersi con quel vasto e differen-
ziato sottobosco di piagnoni “esaltati”, che agitavano le acque spirituali e 
politiche di Firenze.14 In ogni caso fu riconosciuta innocente e rilasciata. 
Uscendo dal palazzo arcivescovile incontrò Giovanni da San Miniato, 
facoltoso parente di alcuni dei domenicani di San Marco. Egli la invitò 
a trasferirsi presso la sua dimora di Borgo Ognissanti. Domenica ci andò 
il 19 aprile del 1501 e ci rimase fino al 1505.15 Dal 1504-1505 iniziò a 
essere diretta da alcuni frati domenicani, tutti savonaroliani.16 Accanto a lei 
incontriamo Pier Paolo Beccuti del convento di San Marco, Silvestro da 
Marradi, priore del convento di San Domenico di Fiesole, Sante Pagnini 
da Lucca (priore di San Marco tra 1505 e 1506) e Domenico Benivieni, 
canonico laurenziano che prese i voti in San Marco nel 1485.17 Benivieni 
fu addirittura il teologo dei “piagnoni”, oltre che fratello di Antonio, il 
medico di Savonarola. Domenico Benivieni e Silvestro da Marradi intro-
dussero a loro volta il frate savonaroliano Tommaso Caiani presso Do-
menica. Erano tutti uomini impegnati nella cura di monasteri femminili 
e di gruppi bizzocali, che riportavano sotto la regola del terziariato.18

Dal 1505 intorno a Domenica si radunarono molte donne decise a 
seguirne l’esempio. Pur in assenza di una Regola e di un luogo consono, 
Domenica e le sue compagne ottennero il privilegio arcivescovile (datato 
31 dicembre 1505) che le riconosceva quali membri di una comunità 
religiosa. Si trattava, insomma, di scegliere una Regola e di trovare un 

socios, Venezia, 1529. Il Caviceo fu un bizzarro prete di origine parmense, rissoso umanista legato alla 
potente famiglia Rossi (vari membri di essa ad un certo momento vanno in esilio nel Veneto). Nato nel 
1443 a Parma, studiò a Bologna, divenne doctor utriusque iuris per concessione dell’imperatore Federico 
III 1489 a Pordenone, dal 1492 divenne un vicario vescovile professionale sugli ultimi anni; dopo un 
periodo a Ferrara (nel 1500), fu a Rimini e a Firenze, vicario di Rinaldo Orsini arcivescovo. Vedere 
Lorenza Simona, “Caviceo (Cavizzi) Iacopo”, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia 
italiana, Roma, 1979, vol. 23, p. 93-97 e Amadio Ronchini, “Jacopo Caviceo”, Atti e memorie Deputazione 
di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi, 4 (Bologna, 1868), p. 212-214.

14. Non saprei dire se il passo seguente si riferisca a questo episodio in particolare, è tuttavia 
significativo che nel Dialogo del 1503 si legga: “[Domenica:] Padre eterno, grazie ti rendo sempre. Quanto 
so io obbligata al mio diletto Sposo! Io penso a quel che dicono che quel ch’io fo è per pompa di 
questo mondo et che io sono vanagloria. O Padre eterno, quando io penso quanti sono e peccati, mi 
sento tuta mancare. Priega el tuo figliuolo che mi dia la grazia ch’io muti la vita mia al bene et che 
non riguardi a mia gran peccati”, Gerardo Antignani, Scritti spirituali della venerabile suor Domenica da 
Paradiso, Nencini, Poggibonsi, 1985, vol. 3, p. 147.

15. Gerardo Antignani, Vicende e tempi di suor Domenica dal Paradiso, Cantagialli, Siena, 1983, p. 249.
16. AMC, Ephemeris, ms. 1, c. 241r-v.
17. BML, Archivio Capitolare di San Lorenzo, ms 2461, c. 67r. 
18. Domenico Di Agresti, “Fra Silvestro di Evangelista da Marradi. Formatore-riformatore-

predicatore”, Memorie Domenicane, 31, (Pistoia, 2000), p. 337-424, p. 344-372.
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monastero dove trasferirsi e la fondazione sarebbe stata ultimata. Intanto 
il canonico laurenziano Francesco Onesti da Castiglione si era avvici-
nato a Domenica e aveva iniziato a dirigerla spiritualmente, nonché a 
consigliarla sotto il profilo del diritto canonico. Sia lui, sia Domenica, 
erano convinti che l’istituendo monastero femminile fosse la reificazione 
storica della profezia della Chiesa “rinnovellata” di Girolamo Savonarola. 
Domenica continuava a ricevere visioni e rivelazioni celesti, come lei stessa 
attesta nell’opera Giardino del Testamento.19 La costituzione del monastero 
e il suo ruolo profetico —che Domenica sentiva in linea diretta col 
magistero di Savonarola—, divennero tuttavia l’occasione di una lunga e 
complicata diatriba con i frati savonaroliani di San Marco e, in paralle-
lo, di un’alleanza spirituale via via più stretta con Domenico Benivieni 
prima, con Francesco Onesti e con l’arcivescovo fiorentino subito dopo 
la morte del Benivieni (1507).20 Quanto più si sfaldavano i rapporti di 
Domenica con i savonaroliani estremisti, come Caiani o Bartolomeo da 
Faenza, tanto più in lei si acuiva la volontà di testimoniare la santità di 
Girolamo Savonarola e dei suoi due soci nel “martirio”, Domenico e 
Silvestro, e di proclamare che la sua personale visione ecclesiologica e 
religiosa stava tutta nel solco della vera eredità profetica di Savonarola.

A mio modo di vedere il punto focale dell’annosa querelle tra Do-
menica e i savonaroliani —che costò a Domenica denunce e inquisizioni 
vescovili— risiedeva proprio qui, cioè nella rivendicazione dell’eredità 
spirituale del Savonarola.  La mistica e i frati la declinavano in modo 
diverso, se non antitetico: perciò giunsero a inevitabile diverbio. I frati, 
per parte loro, accusarono Domenica di vestire l’abito di terziaria do-
menicana ma di non voler obbedire loro, come invece era previsto dalla 
Regola del terziariato, e la trascinarono di fronte al tribunale vescovile. 

Francesco Onesti si batté in Curia per rappresentare Domenica 
e difenderla di fronte all’Arcivescovo e contro il priore di San Marco, 
frate Giovanni Canigiani.21 Domenica fu prosciolta dall’accusa, essendosi 
appurato che non aveva mai pronunciato i voti da terziaria.22 Infine 

19. AMC, Transumptum, c. 98v. Il testo è noto anche con i titoli di Pomario e Donario.
20. AMC, Compendium trium librorum Vitae Servae Dei et Donarium etc, scriptum per 

Franciscum a Castilione etc, ms. E. 
21. AMC, Compendium trium librorum Vitae Servae Dei et Donarium etc, scriptum per 

Franciscum a Castilione etc, ms. E. Frate Giovanni Maria Canigiani fu un acceso savonaroliano, che nel 
1514 abbandonò l’Ordine e divenne generale dei vallombrosano (1514 al 1540), dopodiché rinunciò al 
generalato accettando la nomina a vescovo ipponense e morì nel 1541. 

22. Domenico Moreni, Mores et consuetudines Ecclesiae Florentinae codex ms. ex Archivio Aedilium 
Sanctae Mariae Floridae a Dominico Moreni academico Florentino editus et illustratus, accedit vicariorum generalium 
eiusdem ecclesie, Typis Petri Allegrini, Firenze, 1794, p. 87. 
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l’Arcivescovo Cosimo de Pazzi risolse la questione prendendo sotto la 
propria giurisdizione la piccola comunità di Domenica e incaricandosi di 
aiutarla a costruire un monastero. In virtù del processo, grazie al processo, 
Domenica guadagnò quindi il sostegno arcivescovile.

Di conseguenza i predicatori presero le distanze dalla donna e 
l’Ordine proibì ai suoi frati di frequentare Domenica e di accettarla nei 
propri monasteri femminili. Tuttavia, ciò che più ci interessa, il direttivo 
dell’Ordine strutturò quel diniego a corollario della proibizione di di-
vulgare “rivelazioni e profezie”.23 Mentre l‘Ordine la rifiutava, insomma, 
implicitamente ne riconosceva il ruolo (o il carisma) profetico, per quanto 
giudicandolo negativamente. In ogni caso a Firenze Domenica era nota 
in ragione del suo carisma profetico e non sempre ciò le giovava. Ad 
esempio, nel 1507, nella chiesa di Ognissanti, il prete celebrante rifiutò 
di comunicarla e l’accusò di essere una seguace del Savonarola; sembra 
dunque che l’opinione comune legasse Domenica a Girolamo: entrambi 
profeti, entrambi sospetti. 

Nel 1508 Domenica dettò al figlio spirituale Girolamo Gondi un 
testo molto particolare e l’intitolò Visione del Tabernacolo. Si trattava del 
resoconto di un’esperienza mistica accadutale con la Vergine Maria; un 
colloquio lungo e articolato durante il quale la Madonna le aveva spiegato, 
tra l’altro, anche di essere stata concepita senza la macchia del peccato 
originale.24 La Visione del Tabernacolo ribadiva alcuni fuochi concettuali 
del messaggio di Domenica da Paradiso: “la rinovazione della sua chiesa 
et le mirabili et egregie cose che far debbe il nuovo eletto pastore, che 
in quel tempo dominerà la ditta rinnovata chiesa”,25 la santità di Savo-
narola e il falso profetismo dei savonaroliani; l’immacolata concezione di 
Maria al contrario di quanto asserivano i frati di San Marco, tutti alli-
neati all’opinione maculista.26 Un anno più tardi, il 29 ottobre del 1509, 

23. Albert De Meyer (ed.), “Registrum litterarum Fr. Thomae de Vio Caietani O.P. Magistri 
Ordinis 1508-1513”, Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, 17 (Roma, 1935), p. 122, doc. 131.

24. Girolamo Gondi, marito di Isabella Tornabuoni, appartenne alla famiglia Gondi. Oltre che 
devota di Domenica, la famiglia fu legata anche a santa Caterina de Ricci. I rapporti con la santa erano 
attestati da due lettere conservate nell’Archivio privato della famiglia Gondi, a Firenze, che sono state 
rubate insieme a molto altro materiale documentario. Delle lettere vi è memoria nell’Inventario redatto 
da Ilaria Marucelli nel marzo del 2001 e disponibile presso la Sovrintendenza toscana dove leggiamo 
Lettere ad Amerigo Gondi dal 1563 al 1575. Si ricordano in particolare le due di Santa Caterina dei Ricci, una 
del 28 febbraio 1578, l’altra del 29 maggio 1579.

25. Gerardo Antignani, Scritti Spirituali..., vol. 2, p. 199.
26. Gerardo Antignani, Scritti Spirituali..., vol. 2, p. 231-236. Il testo è interamente pubblicato ivi, 

alle p. 199-258. Il manoscritto originale in AMC, Revelatio Domini et cetera, cui titulus Tabernaculum 
est, ms. 2, cc. 1r-50r. La data di composizione Ivi, c. 1r, ed è 25 marzo 1508.
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Domenica fece la sua prima uscita pubblica per le strade fiorentine con 
indosso il saio di Caterina da Siena ma arricchito da una croce rossa, 
per distinguerlo dall’abito delle terziarie domenicane. La veste le era stata 
concessa dall’arcivescovo, il quale approvò le Constitutioni et Ordinationi27 
da lei composte per la comunità femminile, che prese sotto la propria 
giurisdizione. Nel 1511 Domenica e le sue figlie spirituali si trasferiro-
no finalmente nel loro monastero, posto in via Ventura, cioè nei pressi 
dell’Ospedale degli Innocenti e del santuario della Santissima Annunziata.

Fino all’anno della morte l’esistenza di Domenica, protetta dalle 
mura monastiche, fu quella di una donna reputata santa mentre era ancora 
in vita. Le numerose fonti di cui disponiamo attestano un brulichio di 
devoti, di curiosi e di bisognosi che si aggirava intorno a quella grata 
“impannata” della Crocetta da dove Domenica dispensava consigli e in-
coraggiamenti ai fiorentini. La cercavano persone di condizione umile o 
mediocre e, nondimeno, personaggi illustri. La visitarono molte celebrità 
e potenti del tempo, a cominciare dal noto esegeta e traduttore biblico 
domenicano Sante Pagnini da Lucca, per finire ai numerosi Medici —tra 
i quali il padre di Leone X Ottaviano, il papa Leone X stesso e l’arci-
vescovo Giulio— che le erano devoti, all’arcivescovo di Firenze Cosimo 
de Pazzi, al cardinale Niccolò Ardinghelli, al vicario arcivescovile Pietro 
Andrea Gammaro, all’inquieta Caterina Cibo.28

Pochi anni dopo la sua scomparsa, il colto cronista fiorentino Ber-
nardo Segni (1504-1558), traduttore di Aristotele e di Sofocle, membro 
illustre dell’Accademia Fiorentina, ambasciatore di Cosimo I e cliente 
mediceo a tutti gli effetti, raccontava le traversie politiche di Firenze nel 
1529. Allora la fazione savonaroliana era tornata per un breve tempo al 
potere, in assenza dei Medici. Raccontando i fatti, gettava nuova luce sul 
mandato profetico di Domenica. Secondo lui: 

In opinione di Lorenzo [Segni], che era cittadino molto amico della libertà, 
in dar questo consiglio, che per dire il vero era in favore della ritornata 
de Medici, forse, oltre alle ragioni, ancor più molto mosso a così fare dalle 
persuasioni “di una donna chiamata Domenica e monaca, la quale nata di 
contadino e dal Paradiso, aveva acquistato celebre nome di santità, a cui 

27. Gerardo Antignani, “Le ‘Costituzioni’ di suor Domenica da Paradiso”, Rivista di Ascetica e 
Mistica, 67 (Roma, 1998), p. 205-213, specialmente 205-206.

28. Vedere il mio Sola con Dio (Isabela Gagliardi, Sola con Dio...,) Peraltro alla Crocetta prese 
i voti una figlia della sorella carnale di Leone X, ovvero suor Caterina di Simone del Nero, morta 
il 21 ottobre 1624, AMC, ms. 25, Memorie diverse e carteggi riguardanti la Venerabile Madre Suor 
Domenica da Paradiso, c. 22r.



316 Isabella Gagliardi

prestando egli gran fede, insieme con alcuni altri cittadini non di poco 
conto per ogni qualità onorata”, dicesse quello che avesse da lei inteso.29

Addirittura Domenica avrebbe profetizzato: “che i Medici avevano a 
ritornare, e che la città non pigliando da sé quel partito, lo piglierebbe 
per forza con infinito suo danno”.30

Si precisa che sia Lorenzo Segni, sia Bernardo Segni, furono tra i 
procuratori del monastero della Crocetta e che i fiorentini di “non di 
poco conto” rammentati da Bernardo erano gli altri figli spirituali di Do-
menica: Giovanni di Banco degli Albizi, Banco da Barberino, Federigo de 
Ricci, Francesco Inghirami, Gherardo Gherardi, Marco del Nero, Martino 
Fedini, Bernardo Gondi, Girolamo Gondi, Neri Ardinghelli, Bartolomeo 
Gondi, Giovanni Ginori. Tutti uomini facoltosi, influenti e soprattutto le-
gati, a vario titolo, alla consorteria medicea: allora infatti si erano stravolti 
numerosi antichi equilibri, e anche appartenenti a fazioni anti-medicee 
avevano rivisto le loro posizioni.31 E’ evidente il cronista interpreta il 
carisma profetico di Domenica seguendo una chiara curvatura politica: 
Domenica agisce su numerosi uomini ‘dabbene’ a favore dei Medici.

Il ritratto filo mediceo della mistica soltanto evocato da Segni sarà 
invece il perno concettuale dell’agiografia composta dal domenicano padre 
Ignazio del Nente.32 Del Nente scrive molti anni più tardi, nel 1625, in 
occasione del processo di canonizzazione sollecitato da Cristina di Lore-
na e aperto auctoritate ordinaria nel 1624. Forte della fama di Domenica, 
diffusasi a Roma, Camerino, Urbino, Ferrara, la granduchessa postulava il 
riconoscimento di santità per la fondatrice di un monastero in cui erano 
state velate numerose donne della famiglia regnante —non in ultimo sua 
figlia Maria Cristina— e dove lei stessa era solita recarsi per raccogliersi 
spiritualmente e per pregare di fronte al sepolcro di Domenica “per la 
gran devotione che portiamo a questa madre”.33 Sepolcro in cui era 

29. Bernardo Segni, Storie fiorentine di messer Bernardo Segni gentiluomo fiorentino dall’anno 1527 
all’anno 1555 e della vita di Niccolò Capponi Gonfaloniere della Repubblica di Firenze, descritta dal medesimo 
Segni suo nipote, Davide Raimondo Mertz e Giovan Dacorso Maier, Augusta, 1723, p. 84.

30. Bernardo Segni, Storie fiorentine di messer Bernardo Segni..., p. 92.
31. AMC, ms. 25, Memorie diverse e carteggi riguardanti la Venerabile Madre Suor Domenica 

da Paradiso, c. 37r. Sul complicatissimo mondo delle alleanze, fazioni e consorterie del periodo si veda 
Paolo Simoncelli, Fuoriuscitismo repubblicano fiorentino 1530-54 (Volume primo – 1530-37), FrancoAngeli, 
Milano, 2006 e anche Richard A. Goldthwaite, Private Wealth in Renaissance Florence. A Study of Four 
Families, Princeton University Press, Princeton, 1968.

32. Ignazio Del Nente, Vita e costumi et intelligenze..., 
33. AAF, Fondo non inventariato, 1624. Processus super vita et miraculis serve Dei Venerabilis 

sororis Dominice Monasterii Sancte Crucis in Civitate Florentie fundatricis, c. 195r (si tratta della 
deposizione fatta da Cristina di Lorena al processo remissoriale). Vedere Raffaele Argenziano, “Suor 
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contenuto un corpo incorrotto, già esaminato per volontà dell’arcivescovo 
Alessandro Marzi Medici nel 1584. Nel 1611 quel sepolcro era stato 
ristrutturato grazie proprio alla generosità della lorenese.34

La deposizione processuale di Cristina di Lorena enfatizza il carisma 
profetico di Domenica da Paradiso. Del Nente, nell’agiografia, evidenzia 
come il dono della profezia fosse accompagnato da un’attenzione costante 
delle mistica per la sua città e per i suoi legittimi governanti. Ad esempio 
racconta che Domenica pregava sempre per Cosimo I e aggiunge che 
per lui nutriva “singolare affetto di reverenza e d’amore” in quanto le 
era stato raccomandato da Cristo stesso. Addirittura presentì, per grazia 
divina, una congiura ordita ai suoi danni e perciò ingiunse alle consorelle 
di pregare per il Granduca: erano i giorni di festa di san Giovanni, pa-
trono di Firenze, e di san Pietro, padre della chiesa.35 Similmente tempo 
prima aveva prescito e, con la preghiera, sventato una minaccia di morte 
pendente sul Granduca.36 Si potrebbero citare numerosi altri casi analoghi.

Del Nente, insomma, modellò e accreditò la fama di Domenica 
“santa” medicea, in ultimo perché la sua fu l’agiografia di maggior suc-
cesso e durata. Dalla penna del domenicano prendeva vita il ritratto di 
una profetessa inviata da Dio a tutela di Firenze e del suo benessere, 
un’avvocata celeste dei fiorentini e del loro governo, particolarmente 
legata al ceto aristocratico e ai regnanti.

Il processo del 1624 produsse quello romano del 1632 ma si arenò 
nelle secche della Congregazione e della Curia romane, complice la nuova 
legislazione sui processi di canonizzazione emanata da Urbano VII; ciò 
nonostante la fama di santità di Domenica, declinata nei termini “civici” 
che ho evocato poc’anzi, continuò a proliferare. Il corpo incorrotto della 
santa contribuì molto a tenere viva la devozione verso di lei, tanto più 
che, si diceva, la salma si animava ogniqualvolta Firenze corresse un pe-

Domenica da Paradiso: l’iconografia del sepolcro di una mistica del primo Cinquecento”, Hagiographica, 
16 (Firenze, 2009), p. 318-339, specialmente 324. Sulle Medici alla Crocetta il mio Sola con Dio (Isabella 
Gagliardi, Sola con Dio..., p. 240).

34. Tutta la vicenda (anche dei processi) Isabela Gagliardi, “Domenica da Paradiso: fama di 
santità e processi di canonizzazione”, Hagiographica, 13 (Firenze, 2016), p. 217-290. Si veda anche Anna 
Scattigno, “La costruzione di un profilo di santità femminile nella Firenze del XVII secolo”, Annali di 
Storia di Firenze, 7 (2013), p. 145-170, in particolare su Domenica le p. 161-165 e della stessa autrice 
il saggio Anna Scattigno, “I processi di canonizzazione a Firenze nella prima metà del XVII secolo”, 
Memoria e comunità femminili. Spagna e Italia, secc. XV-XVII. Memoria y comunidades femininas. Espana e Italia, 
siglos XV-XVII, Gabriella Zarri, Nieves Baranda, Firenze University Press, Firenze, 2011, p. 131-152.

35. Ignazio Del Nente, Vita e costumi et intelligenze..., vol. 1, p. 345.
36. Ignazio Del Nente, Vita e costumi et intelligenze..., vol. 1, p. 321.
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ricolo, in modo da catturare l’attenzione di suore e devoti e chiedessero 
aiuto a Dio.

Nel 1726 le monache postularono la riapertura del processo al 
pontefice. Furono coadiuvate dai vescovi e dagli arcivescovi toscani, dal 
priore di San Marco, dall’Elettrice Palatina Anna Maria de’ Medici, dalla 
granduchessa Violante di Baviera, dalla Principessa Eleonora di Toscana, 
dal nunzio apostolico in Etruria e persino da Filippo II di Spagna, che 
interveniva nella faccenda “per grazia ricevuta”. Così nel 1741 la mac-
china processuale si mise in moto. Furono pubblicati la Nova Positio e il 
Summarium. La Sacra Congregazione dei Riti ricevette tutti gli scritti di 
Domenica e li approvò. Intanto si era giunti al 1742.37 Nel 1743 Domenica 
fu dichiarata venerabile e nel 1745 e il corpo miracolosamente incorrotto 
assunse la funzione di protagonista del processo di canonizzazione.

La priora della Crocetta, con il postulatore cardinale Giovanni 
Antonio Guadagni, si rivolse al papa, Benedetto XIV, e ottenne che la 
salma di Domenica venisse esaminata per la seconda volta.38 Il 3 marzo 
del 1749 presso il monastero della Crocetta i giudici delegati e i periti 
designati si accinsero a esaminare i resti mortali della santa. Tra i periti 
incontriamo anche un famoso scienziato fiorentino dell’epoca, Giovanni 
Targioni Tozzetti, considerato unanimemente una vera e propria autorità 
in materia naturalistica e medica. Delegati ed esperti certificarono l’assenza 
di qualsiasi segno di corruzione sul corpo di Domenica e si dichiararo-
no convinti che non fosse stato adulterato per mezzo di un trattamento 
chimico o di altra manipolazione in grado di arrestare il processo di 
naturale decomposizione.39 L’expertise, insomma, deponeva indirettamente 
a favore della miracolosità del fatto.

Intanto i promotori della causa erano già passati alla fase successiva: 
certificare la fama di santità di Domenica raccogliendo tutte le attestazioni 
di rilievo; così s’affannavano a rintracciare gli autori che avevano citato 
con onore e reverenza Domenica o le sue opere. Rintracciarono molte 
‘citazioni’ eccellenti, ne fecero un dossier e lo presentarono al Sant’Uffizio.40

37. 28 luglio del 1742, Gerardo Antignani, Vicende e tempi..., p. 240-241, p. 236, nota 37.
38. AMC, Armadio A, 4° palchetto a sinistra, carte sciolte.
39. Si veda: Gerardo Antignani, “La Crocetta” di Firenze, Nencini Editore, Poggibonsi, 1994, p. 

96-97; AAF, fondo non inventariato, Processus super miraculis et incurruptibilitate corporis Venerabilis 
Servae Dei sororis Dominice a Paradiso, 1746 (Processo 3), la firma del Targioni Tozzetti a c. 425.

40. Lettera trascritta da Gerardo Antignani, Domenica da Paradiso. Aspetti storici e momenti profetici, 
Nencini Editore, Poggibonsi, 1995, p. 61, a p. 62 la lista degli autori che parlano di Domenica, ovvero: 
Silvano Razzi, Paolo Mini, Ignazio del Nente, Giulio Cenci, Domenico Maria Pagnozzi, Maracci, 
Domenico Marchesi, Antonio Tognocchi da Terrinca, Ludovico Antonio Giamboni, Carlo Gregorio 
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Ciò nonostante l’assessore del Sant’Uffizio e di lì a breve Cardinale 
Ludovico Valenti, nel 1755, siglava le sue perplessità sulla vicenda terrena 
di Domenica da Paradiso e licenziava alle stampe le Animadversiones.41 Il 
Valenti, di fatto, metteva in questione i buoni rapporti tra Domenica e 
la stirpe dei Medici e così evocava lo spettro del savonarolismo, se non 
della piagnoneria, della suora.42 Antonio Mazzini, l’avvocato procuratore 
della causa, replicò al Valenti su mandato delle suore della Crocetta e 
intessé un elogio del comportamento di Domenica nei confronti dei 
Medici, sottolineando l’affetto della donna per i regnanti.43 Del resto lui 
stesso, nel 1734, aveva scritto una missiva alle suore della Crocetta con 
cui affermava che in seno alla Congregazione per le Cause dei Santi c’era 
stata qualche “disputa” durante lo svolgimento del processo di Caterina 
dei Ricci “per la persona del Savonarola”. In ogni caso si dichiarava 
ottimista e fiducioso nella canonizzazione di Domenica.44 Se ne deduce 
che Mazzini conoscesse molto bene il movente delle obiezioni avanzate 
da Valenti; eppure produsse un testo debole, incapace di eradere le cri-
tiche del Valenti: fu insipienza o eccesso d’ottimismo? Non lo sappiamo, 
di certo c’è soltanto che Mazzini non riuscì a risultare convincente. E 
non convinse neppure l’estensore della Vita composta per favorire la 
canonizzazione di suor Domenica, cioè il sacerdote Benedetto Maria 
Borghigiani. Costui si era molto impegnato nel sottrarre ogni allure di 
savonarolismo al ritratto agiografico (ponderoso) di Domenica stampato a 
Firenze nel 1719, ma aveva composto un panegirico tanto pesante quanto 
poco funzionale alle dinamiche processuali.45

Rossignoli, Giuseppe Antonio Patrignani, Tommaso Auriemma, Giovanni Andrea Bacci, Giovanni Battista 
Polacco, Giuseppe Maria Diacetti, Alessandro Diotallevi, Giulio Negri, Domenico Maria Manni, Giovanni 
Damasceno Bucci. Le carte originali in AMC, Armadio a, 4° palchetto a sinistra.

41. Una breve biografia in: Claude Fleury, Historia ecclesiastica latine reddita et notis illustrata,  
Officina Libraria Josephi Wolff, Augusta, 1794, tomo 85, p. 265-266; vedere: Notizie per l’anno 1755 
dedicate all’Eminentissimo e Reverendissimo Principe il Signor Cardinale Giovanni Giacomo Millo, Stamperia del 
Chracas, Roma, 1755, p. 50, dove compare come “assessore del S. Ufficio”. Valenti era nato in Umbria, 
a Trevim nel 1695, era poi diventato avvocato concistoriale nel 1721 e avvocato della Camera apostolica 
nel 1734, fu promotore generale della fede fino al 1754, nel 1755 divenne assessore del Sant’Uffizio e 
cardinale nel 1759, vedere Pierluigi Giovannucci, Il processo di canonizzazione del Card. Gregorio Barbarigo, 
Herder, Roma, 2001, p. 471. 

42. Gerardo Antignani, “La Crocetta” di Firenze..., p. 291.
43. Gerardo Antignani, “La Crocetta” di Firenze..., p. 291. La Sacra Congregazione ha riconosciuto 

l’eroicità delle virtù e le ha riconosciuto il titolo di Venerabile, si veda l’Index ac status causarum beatificationis 
Servorum Dei et canonizationis beatorum, 1975, p. 79.

44. Vedere: Isabella Gagliardi, Sola con Dio..., p. 34.
45. Benedetto Maria Borghigiani, Intera narrazione della Vita, Costumi e Intelligenze Spirituali della 

Venerabile Sposa di Gesù Suor Domenica dal Paradiso, Fondatrice del monastero della Croce di Firenze […], Nella 
Stamperia di Michele Nestenus all’Insegna del Nome di Gesù, Firenze, 1719.
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Tuttavia l’esame apostolico delle virtù di Domenica si concluse po-
sitivamente nel 1761 e quindi si passò all’esame relativo all’eroicità delle 
virtù medesime: per i postulatori era giunto il momento di effettuare uno 
sforzo consistente sotto il profilo della redazione documentaria.46 Allora, 
però, la comunità di suore della Crocetta si trovò nelle condizioni di 
dover fermare tutto quanto per mancanza di liquidi: l’iter processuale era 
molto costoso e le monache avevano già speso troppo.47 

Nel 1802 sembrò aprirsi un’altra possibilità: le monache, trascinate 
dalla loro energica superiora suor Teresa Lombardi, decisero di riprendere 
in mano la questione della canonizzazione. Così fu ristampata la Vita 
di Domenica compilata da Borghigiani e Teresa Lombardi, approfittando 
di una sosta del pontefice Pio VII a Firenze, l’invitò a visitare il mo-
nastero della Crocetta. L’11 agosto del 1805 il papa vi si recò davvero 
e, confidenzialmente, promise alle suore che avrebbe preso a cuore la 
canonizzazione della loro fondatrice.48 La causa fu quindi riassunta nel 
1805, anche per merito del nuovo postulatore, il frate domenicano Pio 
Antonino Molineri.49 

Il 30 maggio 1806 accadde un evento sovrannaturale: il corpo in-
corrotto della venerabile si mosse alla presenza di alcuni testimoni, tra i 
quali anche Niccolò Lapaccini, vescovo di Colle Val d’Elsa. Tanto bastò 
perché suor Teresa contattasse il nunzio apostolico di Firenze, monsignor 
Marrazzo e, per suo tramite, Pio VII. Così il pontefice stabilì che, in 
segreto, si procedesse a una verifica dell’evento50. La richiesta di segre-
tezza avanzata da Pio VII aveva un valore integrale, non limitato alla sola 
ispezione del corpo di Domenica: se scorriamo le numerose lettere che, 
in quegli anni, si succedettero intorno all’affaire Domenica da Paradiso, 
incontriamo continui moniti al silenzio e al nascondimento, presentati 
come indispensabili per vanificare il rumore degli “strepiti” che, dicevano 
i vari redattori epistolari, si erano sollevati intorno alla figura della santa 

46. Gerardo Antignani, Domenica da Paradiso..., p. 67.
47. Gerardo Antignani, Domenica da Paradiso..., p. 66-67.
48. Pio VII si era recato in visita presso l’Istituto della “Signore di Montalvo” dove erano 

educande le sue nipoti Anna e Giovanna Gaddi. Gerardo Antignani, “La Crocetta” di Firenze..., p. 104-105.
49. Si vedano le menzioni di Molineri in AMC, Armadio A, cassetta di legno con scritto: 

Cartelle del monte di Pietà, fascicolo Notizie ricavate nell’Archivio Generalizio sul Processo e Causa 
di beatificazione della venerabile suor Domenica da Paradiso, fondatrice del monastero della Crocetta 
in Firenze, p. 2.

50. AMC, Armadio A, cassetta di legno con la scritta: Cartelle del monte di Pietà, fascicoletto 
anonimo intitolato Notizie ricavate nell’archivio generalizio sul Processo e causa di beatificazione della 
venerabile suor Domenica da Paradiso, fondatrice del monastero della Crocetta di Firenze.
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donna e avrebbero addirittura potuto inficiare l’esito processuale.51 Ma 
cosa era successo di tanto grave?

La causa degli “strepiti” era la circolazione di profezie attribuite a 
suor Domenica e molto feroci nei confronti dei Lorena. Già da qualche 
anno un libriccino intitolato Compendio della vita e profezie della venera-
bile suor Domenica del Paradiso si era diffuso in città. Era stato stampato 
a Firenze e conteneva numerose profezie inquietanti ma, soprattutto, 
sorprendentemente circostanziate e precise.52 Nell’ultima pagina di quel 
testo le profezie venivano definite segrete e ritrovate per caso da non 
si sa chi all’interno di un mobile nelle stanze della principessa Cristina 
di Lorena dopo la sua morte. Questo qualcuno le ritrovò e pensò di 
portarle a Vienna, dalla regina Maria Teresa, tra il 1738 e il 1739. La 
sottrazione di un effetto personale di Cristina di Lorena, dunque un atto 
molto grave e illecito, era motivato dal fatto che le profezie erano terribili 
e riguardavano proprio i Lorena. Cristo stesso, stando al libriccino, era 
apparso a Domenica e le aveva rivelato che:

“verrà tempo che li gastigherò [i fiorentini] per 28 anni, e nel finale 7 
dopo il Settecento, i fiorentini [...] resteranno senza principe e permetterò, 
com’è destinato ab eterno, che in quell’anno passerà per sovrano quello 
di Lorena al governo di Toscana. Esso però non manterrà la fede giurata, 
ma cambierà, e metterà sottosopra tutte le cose, che di povero l’avrò fatto 
ricco delle ricchezze della tua patria, queste passeranno in baratto del suo 
stato ceduto alla Francia, e la Francia per qualche tempo anderà in pos-
sanza per la fedele assistenza alla mia chiesa. Onde questo nuovo principe 
principierà a rovinare tutte le cose della città di Firenze, cominciando a 
sopprimere i monasteri ed altre innovazioni. Vedranno i fiorentini andar via 
con politica molti millioni e gli gastigherà nel 40 sopra il 1700 con una 
grande inondazione e varie carestie. Questo farà contro il mio vicario in 
terra, ed io lo punirò con la privazione del regno, quale durerà circa 28 
anni. Allora poi perverrà e succederà un suo figlio, ma questi? Insomma 
gastigherò Firenze e gastigherò chi la perseguiterà. Nel primo 5 estinto 
che sarà quello di Lorena, finirà il governo dei lorenesi, vedranno le tue 
sorelle e soffriranno tutti i monasteri [...] perché questo regnante avrà un 
pensare diverso, a titolo di economia, e cangerà sistema [...]. Nel secolo 
XVII ottingentesimo darò riposo ad un mio servo fedelissimo [a piè di 
pagina la nota 5 dove si legge 25 marzo 1781, muore il vescovo Francesco 

51. AMC, Armadio A, carte sciolte (numerose lettere scritte dalle persone implicate nella 
conduzione del processo).

52. Un esemplare del testo, appartenuto a suor Teresa Rigatti, come si evince dalla nota di 
possesso, è conservato in AMC, Armadio A.
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Incontri] [...] vedranno, dissi, con grande scandalo mutazioni straordinarie, 
sopprimere i monasteri e confraternite [a piè di pagina la nota 6 dove si 
legge il tutto seguì nel governo di Pietro Leopoldo] per suo proprio inte-
resse, con scusa che i suoi sudditi non vivono a suo modo ed impiegherà 
l’entrate in altra maniera, con proibizione a vari monasteri di vestire e ciò 
sarà permesso per castigo dei fiorentini, che in detti tempi diventeranno la 
maggior parte eretici [prosegue minacciano terremoti, carestie e rovine] tremerà 
Roma e tutti gli Imperi. E allora dopo aver strapazzato la mia chiesa e al 
mio vicario chiederanno misericordia e molti moriranno impenitenti [...] 
nel vicino nono secolo si susciteranno tra varie corone pretensioni grande 
sopra la Toscana e tua diletta Patria, ma sarà guarnita da un presidio di 
tedeschi mandati dall’imperatore per sostenere le ragioni sue patrimoniali. 
Ma sappi però che secondo il petto di vero baratto per conto della ces-
sione di Lorena [ a Firenze si verificheranno guerre civili finché ] nel secolo 
nono darò a Firenze [...] un principe di buoni costumi e buon cattolico 
col segno B quale col tempo metterà in essare e in buon ordine tutte 
le cose rovinate e farò per mezzo de’ miei servi dalla mia vigna estirpare 
l’eresia [...] permetterò a questo il fare scrivere secondo le mie promesse 
i tuoi processi per la tua beatificazione e allora Firenze ritornerà come 
prima [...] ma ti assicuro che avanti le anti-dette cose vedranno le tue 
sorelle tra l’80 e il 90 molte mie pecorelle religiose abbandonare parte 
dell’Istituto loro [...] perché fatte si saranno superbe e disobbediente alle 
promesse fattemi nella loro professione, chi anderà in un monasterio, e chi 
in un altro per essere i loro monasteri soppressi: guai però a chi ne sarà 
stata la cagione, tremerà l’impero ed il capo mi renderà conto di tante 
anime perdute. Scaccerò dall’Italia la sua famiglia […].53”

La lunga citazione è funzionale a “dimostrare” la qualità dei dettagli 
e i riferimenti puntualissimi alla storia recente che connotano il testo. La 
distanza con le scritture sicuramente attribuite a Domenica è enorme. 
Si tratta di un evidente falso, peraltro confezionato in maniera neppure 
troppo accurata, visto che il suo (o i suoi) autore non si era neppu-
re sforzato di echeggiare lo stile di Domenica da Paradiso.54 Né quel 
libretto era l’unico: al contrario circolavano varie e differenti edizioni 
delle profezie di suor Domenica ed erano anche edizioni discordanti tra 
loro. Eppure la superiora della Crocetta, Suor Teresa, era convinta che 
alcune tra quelle scritture fossero autentiche, cioè autenticamente scritte 

53. AMC, Armadio A, Compendio della vita e profezie della venerabile suor Domenica dal 
Paradiso religiosa nel monastero della Crocetta in Firenze, Firenze s.d., p. 13-23.

54. Basti, a proposito, confrontare queste profezie con la profezia del sacco di Roma del 1527 
per evincere subito la grande distanza che separa i documenti.
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o dettate da Domenica.55 Secondo lei bastava cercare bene negli archivi e 
si sarebbero ritrovati gli originali o addirittura gli autografi, in modo da 
esibire al Sant’Uffizio la documentazione opportuna. Ben presto, però, fu 
evidente che gli archivi non restituivano nessuna scrittura utile allo scopo. 
E furono scandagliati gli archivi di Firenze, Vienna e Roma. I sovrani, dal 
canto loro, negarono recisamente di aver mai posseduto un codice delle 
profezie di suor Domenica.56 Però le monache impegnate nella ricerca 
trovarono nell’Archivio del monastero un codice da cui mancava un intero 
quinterno e così si convinsero che le rivelazioni fossero state tratte da lì. 
Il codice mutilo è ancora consultabile: si tratta di una miscellanea di dati 
biografici e di attestazioni di santità priva delle ventiquattro carte iniziali, 
compilata posteriormente alla morte di Domenica e intitolata Repertorio. 
Non si tratta dell’unico manoscritto miscellaneo conservato nell’Archivio 
monastico: la devozione nei confronti della fondatrice spinse infatti le 
consorelle (o i confessori) a compilarne di vario tipo.57 Soprattutto fu-
rono ricopiate le visioni e le profezie di Domenica attestate nelle fonti 
biografiche per compilare piccoli codici ‘profetici’.58

All’epoca quasi tutti coloro che si occupavano del processo dettero 
per scontato che fossero esistite profezie originali: si disse che il quinterno 
mancante al Repertorio fosse stato regalato dalle monache a Cristina di 
Lorena “senza trarne copia” e che poi fosse rimasto nascosto a Palazzo 
Pitti. Così il quinterno fu dimenticato finché non cadde nelle mani del 
Conte Emanuello di Richecourt, governatore imperiale per la Toscana, 
che si preoccupò di farlo ricopiare. Una copia fu consegnata all’Impera-
tore Leopoldo ma egli, inferocito, la gettò nel fuoco, una copia fu data 
a Maria Anna d’Austria e lei la consegnò al suo confessore, una copia fu 
recapitata Ferdinando III ed egli la distrusse. Il copista assoldato dal Conte 
di Richecourt veniva sorvegliato costantemente mentre era a Palazzo, in 
modo da impedirgli di fare una copia delle profezie per se stesso, ma 
quando tornava a casa, scriveva tutto quello che gli era rimasto in mente. 
Così, un giorno dopo l’altro, a casa del copista fu redatto un testo com-

55. AMC, Armadio A, cassettina di legno con scritto: Cartelle del monte di pietà, fascicolo 
Notizie ricavate nell’archivio generalizio sul Processo e causa di beatificazione della venerabile suor 
Domenica del Paradiso Fondatrice del monastero della Crocetta in Firenze, p. 9.

56. AMC, Armadio A, cassettina di legno con scritto: Cartelle del monte di pietà..., p. 11.
57. Anche Gerardo Antignani, era convinto che le profezie fossero autentiche: Gerardo Antignani, 

Domenica da Paradiso aspetti storici e momenti profetici..., p. 92-93.
58. Per esempio il manoscritto intitolato Più Revelazioni e Visioni della nostra Beata Madre suor 

Domenica, compilato da mani diverse, si veda Gerardo Antignani, Scritti spirituali..., vol. 2, p. 255-258.
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pleto delle profezie di suor Domenica e venne diffuso in tutta la città.59 
Almeno questa fu la ricostruzione dei fatti addotta e  interamente basata 
su generici “si dice” e “si racconta”. Di seguito riporto una porzione di 
una lettera sollecitata dalle monache per ricostruire e certificare l’accaduto 
perché è esemplare della qualità delle informazioni raccolte.

Un sedicente canonico fiorentino che usò soltanto le proprie iniziali 
per siglare l’epistola, vergò un racconto che aveva udito da una persona 
a conoscenza dei fatti ma ormai defunta. Il 4 febbraio 1805, scriveva:

“Il noto signor canonico Longinelli morto ultimamente fra gli ostaggi 
toscani in Francia nel 1799 essendo un giorno in casa del signor Prior 
Morelli sulla Piazza di Santa Croce con altri, tra i quali vi era Joung [...] 
al quale sentì dire che in quello stesso giorno molto aveva riso col suo 
padrone perché avendo trovato nel suo Gabinetto segreto le note profezie 
di suor Domenica dal Paradiso ivi riposte dal maresciallo Voetta, avevano 
tra le altre cose letto (si espresse così) che quella fanatica presagiva nel 
termine di due anni la morte di due imperatori della Casa d’Austria. Il 
predetto signor Canonico avendo in quei tempi molta apertura col Granduca 
si portò dal medesimo, dopo pochi giorni discorrendo con esso di varie 
cose gli entrò nel discorso fatto da Joung in casa Morelli, al che rispose il 
Granduca essere vero e riprese in mano le Profezie, nuovamente le lesse al 
signor Canonico suddetto, il quale di poi alla presenza del signor Vicario 
Generale Albergotti [...] mi disse che allora rise molto, ma quando vidde 
avverarsi quanto ivi si diceva della morte “in due anni di due imperatori 
della casa di Austria” rammentando allora d’aver riso con chi ne aveva 
provato la verità a suo danno sentissi diacciare il sangue nelle vene e fu 
la voce del Signore che lo riscosse dai suoi errori [...]”.60

È abbastanza evidente come si forniscano notizie non verificabili.
Tuttavia la priora della Crocetta era convinta di aver trovato la ri-

sposta giusta, in grado di spiegare la relazione tra il quinterno mancante e 
la diffusione dei libretti profetici.61 Era molto più scettico il Generale dei 

59. AMC, Armadio A, cassettina di legno con scritto: Cartelle del monte di pietà, fascicolo Notizie 
ricavate nell’archivio generalizio sul Processo e causa di beatificazione della venerabile suor Domenica del 
Paradiso Fondatrice del monastero della Crocetta in Firenze, lettera del 4 febbraio 1807, p. 9.

60. Gerardo Antignani, Domenica da Paradiso. Aspetti storici e momenti profetici..., p. 101-102. Il 
canonico si firma G.G.I.

61. La ricostruzione operata dalle monache fu la seguente: “Ed ecco in che maniera si spersero 
le profezie di suor Domenica dal Paradiso. Queste furono trovate in un luogo segreto nel Palazzo Pitti 
nel quartiere di Madama Cristina nel 1733. In primo luogo le volle il Re di Francia per mezzo del 
suo ministro qui di Firenze conte Lorenzi, che abitava in via de Guicciardini, ed il medesimo Re si 
persuase di queste verità, della cessione della Lorena già da esso medesimo stabilita, e previde ancora la 
Rivoluzione dei Francesi nei temi avenire. Nel 1738 o 1739 che venne il nuovo Granduca di Toscana 
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domenicani che, invece, avrebbe voluto lasciar perdere l’intera questione 
delle profezie: a suo modo di vedere erano tutte false.62

Le monache della Crocetta, attesa l’impossibilità di recuperare le 
profezie originali, si cimentarono in una specie di lavoro filologico e, a 
partire dai libelli circolanti a Firenze, estrassero le profezie che a loro 
sembravano autografe e così costruirono un nuovo testo ‘attendibile’.63 
La pervicace ostinazione delle donne era motivata dalla forte impressione 
suscitata dal miracoloso movimento del corpo della fondatrice che, stando 
alla loro percezione degli eventi, doveva alludere a un pericolo grande 
per la città. E il movimento ben si appaiava alle inquietanti profezie 
sul destino di Firenze. Inoltre ritenevano che testi profetici così precisi 
costituissero una prova provata della santità di Domenica: il Sant’Uffizio 
avrebbe dovuto riconoscerla senza remora. Non erano le sole a pen-
sarla così: il cardinal Ruffo e altri intellettuali vicini al monastero della 
Crocetta le confortavano sulla fondatezza di tale opinione. C’erano, poi, 
altri ‘conforti’: nel 1796 la monaca benedettina Crocifissa Veraci, donna 
in opinione di ‘santità’, aveva indirizzato alla priora della Crocetta una 
lettera confidandole di essere stata visitata da suor Domenica con una 
visione e di essere stata assicurata sulla veridicità delle profezie.64 Non 
solo: il libello a stampa dal quale citavo sopra, era stato stampato con 
regolare imprimatur vescovile.

La priora, però, dovette ricredersi di lì a breve: chiese all’arcivescovo 
di Firenze di scrivere una lettera a conferma dell’autenticità delle profezie 
stampate nel libello ed egli la negò.65 

Francesco di Lorena e Maria Teresa d’Austria le portò seco a Vienna ed in leggerle conobbe che il tutto 
era seguito, e quel che poi doveva seguire in avvenire. Vi sono molte altre cose scabrose, che l’autore [il 
canonico G.G.I.] non se ne ricorda e non sa quando succederanno, ma ciò che ha tenuto a memoria 
ha cecato di scriverlo fedelmente. Si legge che nel finale 5 dovrebbe cessare il governo di Lorenesi e 
si vedde avverato, giacché nel 1765 finì il governo di Francesco I Imperatore e Granduca di Toscana. 
Del secondo finale 5 dove dice che tutto il Mondo sarà in guerra gran carestia tremerà l’Impero, sarà 
sotto sopra tutta Roma, in Firenze gran tumulto dicendo suor Domenica col pianto che non vorrebbe 
che ci fossero le sue ciabatte, non se ne può dare spiegazione [...] Sit Nomen Domini benedictum”, 
Gerardo Antignani, Domenica da Paradiso. Aspetti storici e momenti profetici..., p. 103-104.

62. AMC, Armadio A, cassettina di legno con scritto: Cartelle del monte di pietà, fascicolo 
Notizie ricavate nell’archivio generalizio sul Processo e causa di beatificazione della venerabile suor 
Domenica del Paradiso Fondatrice del monastero della Crocetta in Firenze, p. 9-12.

63. Gerardo Antignani, Domenica da Paradiso. Aspetti storici e momenti profetici..., p. 91.
64. Anche questa lettera è stata trascritta da Gerardo Antignani, Domenica da Paradiso. Aspetti 

storici e momenti profetici..., p. 97-98.
65. “Le disposizioni del cielo sono sempre adorabili onde se egli ha permesso che il nostro 

Monsignor Arcivescovo contro il sentimento comune di tutti, non solo del volgo, ma sacerdoti, letterati 
e persone distinte per dignità e carattere, non abbia voluto dichiararsi in favore sul punto delle tanto 
note profezie, sarà segnio che il trattarne saria stato forse un nuovo ostacolo per la sollecitazione della 
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E non poteva essere diversamente: l’arcivescovo Martini doveva 
ben sapere che le profezie erano un falso e, per di più, un falso redatto 
nell’ambiente della Curia vescovile o, comunque, nell’entourage vescovile.

Le profezie, infatti, colpiscono i regnanti sostenendo le ragioni di 
quanti erano in totale disaccordo con la politica ecclesiastica dei Lorena 
e, segnatamente, con le decisioni di Pietro Leopoldo che avevano portato 
alla soppressione di numerosissimi enti ecclesiastici, al riaccorpamento degli 
ospedali, spesso gestiti dal clero, e alla riorganizzazione della Chiesa del 
Granducato su consiglio dei vescovi e dei sacerdoti riformatori e ‘illu-
minati’ vicini a Pietro Leopoldo e soprattutto al vescovo di Pistoia, quel 
Ricci esecrato da tanto clero toscano perché in odore di giansenismo.

Giuseppe Conti, a cui non sfuggiva il significato politico dell’intera 
querelle, aveva annotato:

“Appena si ebbe in Firenze la certezza che la Toscana era irrimediabilmente 
destinata a diventar lorenese, lo sgomento più profondo prese l’animo della 
gente sensata […] ma quella parte di popolo divenuta come atrofizzata 
e insensibile ad ogni idea nobile e grande, trovò come una specie di 
scoraggiamento rimettendo in giro certe viete profezie attribuite a suor 
Domenica dal Paradiso, morta nientemeno che fin dal 4 agosto 1553, all’età 
di ottant’anni, in odore di santità! Si cominciò dunque a vociferare per la 
città che stava finalmente per avverarsi ciò che Domenica aveva predetto; 
cioè “che sarebbe venuto un giorno che il governo della Lorena sarebbe 
passato in Toscana, rovinandola e sconquassandola, sopprimendo conventi 
e mettendo sottosopra ogni cosa”. Dopo che fu conosciuto il trattato di 
Vienna, allora si svelò il mistero che la predizione della venerabile ma-
dre fu confidata segretamente dalla badessa del monastero della Crocetta, 
fondato appunto da suor Domenica, nientemeno che alla granduchessa 
Maria Cristina di Lorena, moglie di Ferdinando I de Medici, che non 
era neppure nata quando morì suor Domenica! A tal punto d’idiotismo 
eran ridotti gli acuti ingegni fiorentini sotto Cosimo III e il suo degno 
figlio Giovan Gastone [...]”66

Insomma chi era contrario ai Lorena si servì della voce profetica 
più amata a Firenze per cercare scoraggiare il Granduca e il Ricci (il suo 

causa, perciò adoreremo questa divina disposizione e staremo in silenzio [...]”, AMC, Armadio A, cassettina 
di legno con scritto: Cartelle del monte di pietà, fascicolo Notizie ricavate nell’archivio generalizio sul 
Processo e causa di beatificazione della venerabile suor Domenica del Paradiso Fondatrice del monastero 
della Crocetta in Firenze, lettera del 4 febbraio 1807, p. 12.

66. Giuseppe Conti, Firenze dai Medici ai Lorena. Storia, cronaca aneddotica, costumi (1670-1737), 
Bemporad, Firenze, 1909, p. 885-886.
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nome non compare nel testo apocrifo, ma vi si allude in maniera insisti-
ta); confezionò pertanto un testo che poi fu di volta in volta arricchito 
e aggiornato sulla base degli eventi contemporanei. Perciò l’arcivescovo 
fiorentino non volle scrivere la lettera richiesta dalla priora Lombardi e 
tenne un comportamento esitante nella questione della canonizzazione, 
nascondendosi dietro al timore che non nascesse “scandalo”.67

Così fra tante lungaggini, inesattezze e difficoltà, nel 1808 soprag-
giunse la soppressione napoleonica dei monasteri nel 1808 e, nel 1865, 
quella del governo italiano. Le monache furono costrette a lasciare il 
monastero e abbandonarono anche la prosecuzione del processo.68 

Non morì affatto la devozione verso suor Domenica e neppure la 
circolazione delle profezie apocrife, sia sotto forma manoscritta, come nel 
caso dell’esemplare conservato a San Miniato,69 sia a stampa. Esse alla fine 
assunsero una forma stabile e furono pubblicate ripetutamente col titolo 
I futuri destini degli stati e delle nazioni ovvero profezie e predizioni riguardanti 
i rivolimenti di tutti i regni dell’universo nel 1845, nel 1859, nel 1860, nel 
1861, nel 1862 e, infine, nel 1871.70

Si trattava di un libro che, attraverso il ricorso al monito profeti-
co, celebrava lo status quo ante; si trattava di un testo che ammantò di 
sacertà il conservatorismo filo clericale e che, significativamente, riscosse 
gran successo anche nella “giovane” Italia post unitaria: stravolgendo la 
fisionomia della ‘santa’ donna alla cui autorialità pretese di riattaccarsi, nei 
fatti ne usò il simulacro come un guscio vuoto dove riversare l’anima di 
quella reazione anti-illuminista, anti-progressista e anti-libertaria che tanta 
fortuna avrebbe incontrato nella nazione italiana.

67. AMC, Armadio A, cassettina di legno con scritto: Cartelle del monte di pietà, fascicolo: Notizie 
ricavate nell’archivio generalizio sul Processo e causa di beatificazione della venerabile suor Domenica 
del Paradiso Fondatrice del monastero della Crocetta in Firenze, p. 12. Era dubbioso anche il Generale 
dei domenicani, ma per altri motivi: “per quanto, col più vivo trasporto, si brami da Firenze e da tutta 
la Toscana l’esaltazione di questa serva di Dio, si teme molto dell’esito e per le troppe cose che si sono 
scritte e per l’esclusione che ne ebbe la causa dalla Sacra Congregazione al tempo di monsignor Forti, 
cui debolmente rispose l’avvocato romano, come si dice per una lettera del cardinale Torregiani che 
consigliò le monache a porvi sopra una pietra [...]” AMC, Armadio A, cassettina di legno con scritto: 
Cartelle del monte di pietà, fascicolo: Notizie ricavate nell’archivio..., p. 14.

68. Per una dettagliata cronaca degli eventi si veda il testo di Gerardo Antignani: Gerardo 
Antignani, “La Crocetta” di Firenze....

69. BAE, Miscellanea Storica e Letteraria, Bernardo Morali, Orazioni, trattati, appunti, I, 51,7.
70. Mi riferisco alle stampe della Tipografia Italiana di F. Martinengo e Compagni a Torino. 

Debbo la segnalazione alla collega Elisa Lurgo dell’Università di Chambéry che ringrazio pubblicamente.





1El 26 de gener de 1406, a la Sala de Mallorca del Palau reial de Perpinyà, 
Martí I obria les Corts catalanes amb la proposició Gloriosa dicta sunt de te, 
una peça d’oratòria modèlica en què el monarca apel·lava a heroïcitats i 
conquestes pàtries, i en memorava vells mites historiogràfics, per dur a terme 
un panegíric abrandat de Catalunya i dels catalans.2 

Els materials que integren la polpa del discurs (de la llegenda del Bon 
comte de Barcelona i l’emperadriu d’Alemanya a les proeses militars del 
mateix rei en les campanyes sicilianes de joventut, passant pels combats de 
Roger de Llúria contra Carles de Salern o la victòria de Pere el Gran sobre 
els francesos al coll de Panissars) foren seleccionats calibradament, disposats 
estratègicament i rellançats, més enllà de les referències bíbliques i patrístiques 
acostumades, en l’òrbita innovadora de la cultura clàssica (Virgili, Ovidi, 
Ciceró, Lucà, Suetoni, “Homero in Iliade”, és a dir la Ilias latina, Sal·lusti o 
Titus Livi). 

1. Aquest treball va ser realitzat en el marc de l’Acción Integrada de Investigación Científica y 
Técnica entre España e Italia, subvencionada pel Ministerio de Ciencia e Investigación (HF2007-0068), 
Los espacios de poder en las ciudades del arco mediterráneo. La Corona de Aragón y las repúblicas 
toscanas (siglos xii-xv) / Città del Mediterraneo a confronto. Gli spazi del potere nelle città della 
Catalogna e della Toscana (s. xii-xv). He mantingut el redactat original, però he actualitzat notes i 
indicacions bibliogràfiques.

2. Parlaments a les Corts catalanes, ed. Ricard Albert, Joan Gassiot, Editorial Barcino, Barcelona, 
1928 (Els Nostres Clàssics, A; 19-20), p. 58-72. Citaré la proposició del rei Martí I a partir d’aquesta 
edició. El text ha estat reproduït, completament o en part —com veurem—, en compendis historiogràfics, 
antologies i assaigs diversos. Assenyalo únicament la referència obligada a: Cortes de los antiguos reinos de 
Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña, 26 vols., Real Academia de la Historia, Madrid, 1896-1927. 
La proposició del rei Martí a les Corts de Perpinyà a: Cortes de Catalunya…, vol. 5, p. 27-34. 
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Des de les arts del llenguatge, no tinc cap escrúpol a admetre que el rei 
predicà eleganter ac pulchriter a l’auditori. Així li ho reconeixia Pere de Fenollet, 
vescomte d’Illa i Canet, que s’encarregà de la resposta pel braç nobiliari, el 
qual, ja de bell antuvi, qualificava la peroració reial de “notable proposició” i 
es mostrava molt satisfet per “les llaors que la vostra senyoria nos ha dades”, 
per la qual cosa concloïa que “lo braç dels dits barons” era acordat a “honor 
de la vostra senyoria e bé de la cosa pública”.3 

Si a la constatació de l’excel·lència retòrica del discurs, hi afegim el to 
emotiu que destil·la, condicionat —com veurem— per l’aplicació del model 
de les laudes civitatis, renovellat pel laus urbis humanista, la galeria d’exemples 
marcials, l’enumeració de les conquestes i el fet concret, que no per evident 
hem de passar per alt, que es tracta d’un text elaborat a la Cancelleria reial i 
destinat a ser escoltat a les Corts, organismes insignes del poder a la Corona 
d’Aragó, entendrem perfectament l’èxit de què gaudí la proposició de Martí I  
per la historiografia i la cultura catalanes des del segle xviii fins al primer terç 
del segle xx.

1. La història moderna del text

L’any 1709, la proposició del rei Martí I a Perpinyà (1406) apareixia 
per primera vegada, en traducció espanyola, als Anales de Cataluña4 de Narcís  
 

3. La resposta de Pere de Fenollet a Parlaments…, p. 72-73, i a Cortes, vol. 5, p. 38-39. El bisbe 
d’Elna respongué a la proposició reial pel braç de l’Església, en un discurs laudatori (en llatí) també molt 
elaborat, amb autoritats de les Epistulae ex Ponto d’Ovidi, del De consolatione philosophiae de Boeci o de la 
Política d’Aristòtil, en el qual insistia en la saviesa i l’eloqüència del rei, a qui demanava, això no obstant, 
pau i abundància, clemència i pietat, i protecció per als eclesiàstics (Cortes, vol. 5, p. 34-38). Continuaren, 
en el torn d’intervencions, Berenguer d’Oms, pel braç dels cavallers i gentilhomes de Catalunya (Cortes, 
vol. 5, p. 39-40), i Guillem Andreu, notari i síndic de Barcelona, que agraí la proposició del rei però 
es reservà la resposta per a més endavant (Cortes, vol. 5, p. 34-39 i 42). 

4. Narciso Feliu de la Peña y Farell, Anales de Cataluña y epílogo breue de los progressos y famosos 
hechos de la nacion catalana, de sus santos, reliquias, conuentos y singulares grandezas y de los mas señalados y 
eminentes Varones que en Santidad, Armas, y Letras han florecido desde la primera poblacion de España Año del 
Mundo 1788, antes del Nacimiento de Christo 2174 y del Diluvio 143, asta el presente de 1709 divididos en 
tres tomos, Joseph Llopis Impressor, Barcelona, 1709 [a costa de Juan Pablo Martì, Juan Piferrer, Jayme 
Batlle, Joseph Llopis y Jayme Surià, libreros. Vendense en sus casas en la librería, Plaças del Angel, y San-
Tiago, y Calle de la Paja] (Reproducció facsímil a: Editorial Base, Barcelona, 1999). El text es llegeix al 
Libro XIV, tom 2, vol. 2, cap. 4, p. 357-361. Feliu de la Penya l’introdueix, a la página 357, així: Celebro 
este año las Cortes de Perpiñan el Rey, á las quales diò principio á 30. de Setiembre. Despues de tan repetidas 
prorrogaciones, à 26. de Enero de 1046 [sic.] hizo el elegante, y docto Panegirico en credito de la Nacion Catalana, 
ponderando por mayor quanto tenemos referido hasta ahora de las Proesas, felizes sucessos, y Vitorias de la Nacion; 
y es como se sigue, aviendole traducido de Catalan en Castellano para la universal inteligencia.
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Feliu de la Penya,5 a partir de les Cròniques d’Espanya (1495-1513) de Pere 
Miquel Carbonell, arxiver i escrivà reial de Joan II i Ferran II.6 

Cap a final de segle, Antoni de Capmany, amb qui arrenca la tradició 
seriosa dels estudis històrics moderns, la incorporava a les Memorias históricas 
sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (1779-1792),7 
monument imponent sobre les antigues institucions de la Corona d’Aragó, 
en especial sobre el seu comerç, i història econòmica i comercial pionera 
a l’Europa moderna. Capmany no n’estalviava elogis, ni institucionals ni 
lingüístics, però desistia de publicar-lo en la llengua original i en donava 
també una versió a l’espanyol. Capmany, fill de la Il·lustració, trobava el català 
actual, a més d’empobrit amb relació a la “llengua llemosina” del passat, sotmès 
a aquelles limitacions (social l’una, geogràfica l’altra), que tan preocupaven els 
erudits del seu temps.8 

5. Narcís Feliu de la Penya, advocat i historiador, fou portaveu imprescindible del desplegament 
econòmic de Catalunya a finals del segle xvii. Defensà i impulsà un programa ambiciós de redreçament 
econòmic i comercial (creació d’una gran companyia de comerç a l’estil holandès, coneixement de 
tècniques noves per a la producció industrial, particularment tèxtil, promoció de les relacions mercantils 
amb altres països, etc.). Aquest programa de regeneració era indeslligable de la recuperació de la memòria 
històrica, particularment de les institucions comercials de la Catalunya medieval. Per a una semblança 
exhaustiva del personatge, vegeu darrerament: Andrea Ricci, Narcís Feliu de la Penya (1646 – 1712), 
Universitat Autònoma de Barcelona (tesi doctoral), Bellaterra, 2013. Per a un balanç de la seva tasca com 
a historiador i una reivindicació merescuda: Jaume Sobrequés i Callicó, “Narcís Feliu de la Penya, cap a  
la història moderna”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 22 (Barcelona, 2011), p. 65-91. 

6. Narcís Feliu de la Penya fa referència explícita a la Cròniques d’Espanya de Pere Miquel 
Carbonell en acabar la transcripció de la seva traducció (Anales de Cataluña…, tom 2, vol. 2, p. 361, 
nota 4). S’ha d’assenyalar que Pere Miquel Carbonell no incorporà la proposició del rei Martí a l’intern 
del text de les Cròniques d’Espanya, sinó al final del seu treball en un apèndix intitulat “Transumps de 
proposicions fetes en corts generals per sereníssimos reys de Aragó a lurs vassalls”; vegeu l’edició moderna: 
Pere Miquel Carbonell, Cròniques d’Espanya, ed. Agustí Alcoberro, 2 vols., Editorial Barcino, Barcelona, 
1997, vol. 2, p. 251-256. Carbonell, partidari de la causa reialista en la Guerra civil catalana de la segona 
meitat del segle xv, defensor —com el cardenal Margarit o Jeroni Pau— de la tesi “neogòtica” dels 
orígens de Catalunya i d’Hispània, no sentí especial simpatia per reis com Joan I o Martí I. Bastarà 
recordar que els capítols que els dedica són extrets i refets sobre les cròniques anònimes que coneixem 
com Crònica del regnat de Joan I i Crònica del regnat de Martí I, molt crítiques amb aquests monarques. És 
probable, doncs, que Carbonell, erudit i humanista, transcrivís la proposició de Martí I a Perpinyà incentivat 
merament per l’aureola classicitzant del text o per l’estima que els humanistes tenien pel gènere oratori. 

7. Antonio de Capmany y de Montpalau, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la 
antigua ciudad de Barcelona, 4 vols., Imprenta de D. Antonio de Sancha, Madrid, 1779-1792 [publicadas por 
disposición y a expensas de la Real Junta y Consulado de Comercio de la misma ciudad] (Reproducció 
facsímil: Alta Fulla Editorial, Barcelona, 2001, vol. 3, p. 55-58). Capmany tradueix també a partir de les 
Cròniques d’Espanya de Pere Miquel Carbonell, tal com especifica en la presentació de la proposició: Esta 
harenga ò proposicion, que dixo de memoria el Rey Don Martin el dia 26 de Enero de 1406, está sacada del 
quaderno original que se guarda en el Real Archivo de Barcelona: la qual publicó fiel è integramente Pedro Miguel 
Carbonell Archivero del Rey Don Fernando el Cathólico, è insertó en sus Chroniques d’Espanya (fol. cclii), 
que escribia por los años de 1496, (Memorias históricas…, vol. 3, p. 54).

8. Pero como la lengua Catalana en la que está extendido el original, es ya antiquada en el mayor número 
de los vocablos, y por otra parte sería inútil copiarla en un idioma antíguo provincial, muerto hoy para la República 
de las letras, y desconcocido del resto de Europa; nos ha parecido mas propio trasladar este precioso monumento, que 
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La primera edició en la llengua original es llegeix en una obra tan 
significativa com és la Gramàtica y apologia de la llengua cathalana de Josep-
Pau Ballot,9 impresa sota dominació francesa, els anys 1813-1815, i dedicada, 
val la pena d’assenyalar-ho, a la Junta de Comerç de Barcelona, que l’havia 
subvencionada en part.10 Ballot insereix la proposició del rei Martí a l’apartat 
de sintaxi que tracta sobre l’ordre o disposició de la frase,11 no únicament com 

pocos leén y muchos menos entienden, vertiendolo en lengua Castellana para universal inteligencia de los lectores 
(Memorias históricas…, vol. 3, p. 54-55). No obstant això, l’atansament de Capmany a la llengua catalana 
ha de matisar-se amb la lectura de l’apèndix número 5 (Memorias históricas…, vol. 3, apèndix 5: Sobre 
haber sido la corte, y el idioma de los Condes de Barcelona la que dio origen à la Poesía vulgar en Occidente, 
p. 6-9). Capmany explica també com ha efectuat una traducció literal y [de] escrupulosa conformidad amb 
el text original, com ha respectat, en la mesura del possible, l’estructura de la frase, els conceptes i els 
arguments, i com únicament de la profusion de citas y alusiones sacroprofanas, propias del gusto y erudicion 
de aquel tiempo, se han cercenado las supérfluas è impertinentes, dexando el cuerpo del discurso intacto, à fin de 
que su lectura, descargada asi de la pesadéz de muchas autoridades triviales de ostentacion, quéde menos ingrata 
y desapacible (Memorias históricas…, vol. 3, p. 55). Però Capmany abreuja el text més del que no declara, 
car no únicament elideix citacions erudites de l’original, sinó també els contextos que aquestes il·lustren 
o despleguen, ben contràriament a Feliu de la Penya, que acostuma a respectar tot el contingut, si bé 
és cert que Capmany millora lingüísticament la traducció del seu predecessor. No debades, Capmany 
havia estudiat gramàtica, lògica i humanitats al Seminari Tridentí de Barcelona en la seva joventut i, a 
més de la seva tasca com a historiador, realitzà diverses publicacions i opuscles de temàtica filològica.

9. Josep Pau Ballot y Torres, Gramatica y apología de la llengua cathalana, Estampa de Joan 
Francisco Piferrer [y se ven en sa botiga administrada per Joan Sellent], Barcelona, 1814 [o post.], p. 
114-118. (Reproducció facsímil a cura de: Mila Segarra, Gramatica y apología de la llengua catalana, Alta 
Fulla Editorial, Barcelona, 1987). La gramàtica de Ballot, a banda de ser un producte d’una qualitat 
filològica notable, destaca perquè comporta un gir copernicà en l’apreciació de la llengua catalana 
en diversos aspectes que van de la història de la llengua a la sociolingüística. Si els versets inaugurals 
(“Criat en la patria, ques diu Cathalunya / No vol aquest llibre mudar son llenguatge”) ja insinuen un 
ideari envers la llengua diferent al dels homes de la Il·lustració, moltes de les afirmacions estrictament 
lingüístiques que s’hi llegeixen pressuposen canvis de perspectiva significatius. A títol d’exemple: “Alguns 
pensan que [la llengua catalana] prové del llemosí; pero lo cert es que es filla llegítima de la llatina, y 
tal vegada mes que moltas altras, que se aprecian de serho de tan noble mare” (Josep Pau Ballot y 
Torres, Gramatica y apología, p. xxx).

10. L’edició reprodueix una carta de l’autor a la Real Junta de Gobierno del Comercio de 
Cataluña, amb text paral·lel català/castellà, datada el 22 de desembre de 1814. Una mateixa línia de 
continuïtat, des de Feliu de la Penya, passant per Capmany i Ballot, la Renaixença, fins al Noucentisme 
s’entreteixeix entre redreçament econòmic i institucional, recuperació de la història, la llengua i la cultura, 
amb un focus d’expansió destacat en la Junta de Comerç de Barcelona, impulsora també de les Memorias 
históricas de Capmany. 

11. Reprodueixo el context en què apareix la proposició del rei Martí, que, per altra banda, 
mostra el bon criteri gramatical de Ballot: “Las paraulas en la llengua cathalana se collocan segons lo 
orde natural de las ideas, dihem: nit y dia, no dia y nit, perque la nit y obscuritat es anterior á la llum 
ó al dia; dihem: pare y fill, perque lo pare es anterior al fill. Per la mateixa rahó preferim los substantius 
als adjectius, perque la substancia es anterior á la qualitat, axí dihem: Dèu meu Verge santíssima, angels 
bons, pa blanch, dia clar, cel hermós. / No apartánse la llengua cathalana del orde natural, que diuhen las 
ideas, colloca las paraulas posánt primerament lo nominatiu ó suposit ab tots sos adjectius, despres lo 
verb ab tots sos adverbis, en seguida lo régimen principal y finalment los accessoris. / Los oradors y 
poetas inverteixen á vegades aquest orde, pera dar mes força, vivesa y elegancia á la expressió, y los 
poétas per lo estro del vers y força del consonant. / Pera confirmació de tot lo que havem dit siame 
licit trasladar aquí dos passatges, lo un de 1406 y lo altre de 1689; suposat que en esta materia poden 
més los exêmples que las reglas. En efecte, si llegim la arenga, que pronunciá lo rey Don Martí, en lo 



Cancelleria i Cultura 333

a il·lustració de les regles que s’han d’observar, sinó també com a model a 
imitar en els escrits del present: “En veritat esta arenga es antiquada en alguns 
vocables; pero la sua construcció ó estructura de la frase y tota sa gramatica 
general, no sols es molt conforme y ajustada á las reglas del art, sino que pot 
servir de modelo pera arreglar nostres escrits al gust y erudició del nostre 
temps”.12

A partir d’aquí, la proposició del rei Martí esdevé un best seller entre els 
homes de la Renaixença. Dos dels seus prohoms, Víctor Balaguer13 i Antoni 
de Bofarull,14 la transcriuran en sengles “històries de Catalunya” dels anys 
1860-1863 i 1876-1878 respectivament. El discurs reial es va contaminant 
gradualment de la ideologia catalanista elaborada al llarg del segle xix 
(romàntica primer, regionalista després). 

El zènit d’aquesta carrera ascendent arriba amb el canvi de segle. L’any 
1906, apareix el volum Corts catalanes: Proposicions i respostes, amb pròleg i 

dia 26 de gener de 1406, la qual publicá Pere Miquel Carbonell, en la chrónica de Espanya fol. 252, 
veurem la verdadera sintaxîs, concordancia, régimen y construcció ó estructura gramatical de la llengua 
cathalana” (Josep Pau Ballot, Gramatica y apología…, p. 112-114). Segueix la transcripció del discurs del 
rei (incomplet) a partir de Pere Miquel Carbonell. 

12. Josep Pau Ballot, Gramatica y apología…, p. 118. Per valorar el caràcter modelitzant de 
la proposició del rei Martí, cal tenir present que Ballot introdueix molt pocs textos (mitja dotzena a 
tot estirar) per a il·lustrar aspectes gramaticals i els pocs que presenta (Vicenç Garcia, Ignasi Ferreres o 
Josep Romaguera) es localitzen a l’apèndix final. És cert que, a començament segle xix, hom tenia un 
coneixement precari de la literatura medieval, constatable en la manca d’edicions disponibles, però Ballot 
en sabia més del que pot semblar en aparença. Només cal revisar el llistat imponent d’obres medievals, 
amb els seus fons manuscrits disponibles, que cataloga al final de l’obra. 

13. Víctor Balaguer, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, escrita para darla a conocer al 
pueblo, recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud, patriotismo y armas, y para difundir entre 
todas las clases, el amor al país y la memoria de sus glorias pasadas, 5 vols., Librería de Salvador Manero, 
Barcelona, 1860-1863 (2ona edició: Librería de Salvador Manero, Barcelona, 1868; reimpressió de la 
segona edició a: Víctor Balaguer, Historia de Cataluña, 11 vols., Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 
Madrid, 1885-1887; accessible a: Memòria Digital de Catalunya, <http://mdc1.cbuc.cat/index.php> (Libro 
VII, cap. XXXV, tom V, p. 294-303). Balaguer publica el text en castellà (segurament a partir d’Antoni 
de Capmany) i l’introdueix amb aquestes paraules: pronunciando en ellas [les Corts] D. Martín aquel su 
famoso discurso, que como documento notable se inserta á continuación, traducido del catalán al castellano, según se 
lee en nuestras crónicas (Víctor Balaguer, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, tom 5, p. 294).

14. Antoni de Bofarull i Brocá, Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, 9 vols., Juan 
Aleu y Fugarull, Barcelona, 1876-1878, vol. 5, cap. 2, p. 104-107. Bofarull la trascriu també en castellà 
a partir de Capmany, però fa notar que al hablar de este discurso Capmany, dice que está sacado del cuaderno 
original que se guarda en el Real Archivo de Barcelona, que “publico fiel e integramente Pedro Miquel Carbonell”. 
No comprendemos como le ocurrió á Capmany citar esta autoridad, cuando en el Archivo existe nó el quaderno 
sino el proceso original, en dos tomos de dichas cortes, y el traslado impreso de Carbonell está plagado de errores 
y omisiones, que reconocerá quien lo compruebe en la perfecta traduccion del mismo Capmany, publicada en el 
apéndice del tomo II de sus Memorias históricas, y que preferimos desde luego á la que nosotros hubiéramos podido 
hacer, para reproducirla aquí, en la parte que toca á las glorias de los Catalanes (Antoni de Bofarull i Brocá, 
Historia crítica, tom 5, cap. 2, p. 104).
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comentaris d’Enric Prat de la Riba.15 És l’any també en què Prat de la Riba 
publica La nacionalitat catalana (el bust d’Erasme de Rotterdam a la portada 
de la primera edició).16 L’any següent (1907), la segona victòria electoral de 
la Lliga Regionalista, portarà Prat de la Riba a la presidència de la Diputació 
Provincial de Barcelona. 

El volum Corts catalanes: Proposicions i respostes presenta dos fils conductors. 
D’una banda, l’intent d’homologació de les Corts catalanes medievals amb 
el parlamentarisme britànic contemporani, malgrat que Prat de la Riba no 
n’escamoteja les mancances.17 De l’altra, hi sura la voluntat de recuperar 
la presència ciutadana a les Corts medievals enfront als estaments noble, 
cavalleresc o eclesiàstic d’acord amb el que serà el programa noucentista de la 
“Catalunya ciutat”.18 Val a dir que el rei Martí I no és ni de lluny el monarca 
més ben valorat. Jaume I o Pere el Cerimoniós s’alcen imponents enfront 
“l’últim rey de la dinastía de Barcelona. Per molt evident que sía la seva falta de 
qualitats eminents, hem de respectar la honrada mitjanía d’aquest príncep”.19 
Això no obstant, el discurs del rei Martí a Perpinyà és lloat per la seva bellesa 
i per l’elogi de la nació catalana, i en particular, d’acord amb els valors del 
“classicisme” del Noucentisme, Prat de la Riba insisteix en la cultura clàssica 

15. Enrich Prat de la Riba (ed.), Corts catalanes: Proposicions y respostes ab pròlech y comentaris, 
Tipografia L’Anuari de la Exportació, Barcelona, 1906.

16. Enrich Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, L’Anuari de l’Exportació, Barcelona, 1906.
17. Així s’intitula el capítol 2, “Les Corts de Catalunya y el Parlament d’Anglaterra”, dedicat 

completament a l’emulació entre les Corts catalanes i el parlamentarisme britànic, enfront a França i 
a Castella. El Parlament anglès és “encarnació de la voluntat de la nació, igualment poderosa que la 
del rey, més enllà, devé després la única força directora del gran imperi britànich” (Enrich Prat de la 
Riba (ed.), Corts catalanes…, p. 16), mentre que el “[…] federalisme de la corona aragonesa, de que tant 
y tant ens hem alabat en el període regionalista, conseqüencia fatal de la unió de Catalunya y Aragó, 
va dividir, entre diferents sòques, la força que a dins una sola devía concentrarse, privant a les nostres 
Corts d’aconseguir la magestat incomparable del Parlament britànich, y facilitant la obra absolutista de 
la renaixença clàssica” (Enrich Prat de la Riba (ed.), Corts catalanes…, p. 18). “La historia parlamentaria 
de Catalunya és títol d’honor, d’esclat incomparable, pera la nostra terra: un intens esperit de llibertat 
l’il·lumina tota, desde les reculades edats en que una assamblea de senyors feudals proclamava la llibertat 
de camins y mercadeig, fins a la primería del sigle xviii, en que moren les nostres Corts lluitant contra 
la tiranía franch-espanyola” (Enrich Prat de la Riba (ed.), Corts catalanes…, p. 21). 

18. “Els que a Narbona varen rebre de mans del comte Simó de Montfort el reyal infant 
[Jaume I], varen cuitar a reunir totes les forces socials d’allavors; y perxò no’s varen acontentar ab cridar 
únicament a les Corts als nobles y prelats, com fins allavors se feya, sino que varen voler que també hi 
fossen els homes de les ciutats y viles reyals, y, a Lleyda, per primera vegada, els burgesos varen asseures 
al costat dels potentats y, per primera vegada, al costat dels potentats varen jurar fidelitat al rey y varen 
deliberar sobre’l govern y administració de la terra. / Era això vers l’any 1214. Y ja desde llavors y 
seguint la meteixa necessitat, imposada per la poca edat del rey, els representants de les viles y ciutats 
prenen part en totes les assamblees” (Enrich Prat de la Riba (ed.), Corts catalanes…, p. 13). “[…] els 
palatins havíen d’adonarse que la entrada dels ciutadans en les Corts doblava la força del poder reyal 
[…] llavors tenía al costat els homes de les seves ciutats, interessats, com ell, en acabar el cantonalisme 
feudal” (Enrich Prat de la Riba (ed.), Corts catalanes…, p. 14). 

19. Enrich Prat de la Riba (ed.), Corts catalanes…, p. 56.
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que amara la proposició i, en aquest sentit, rescata totes aquelles citacions que 
Capmany detestava i havia eliminat:

El rey va pronunciar aquesta hermosa proposició que és l’elogi de la nació 
catalana. La puixança del renaixement clàssich se mostra ja triomfadora 
en aquesta oració parlamentaria: les paraules de la Sagrada Escriptura se 
barrejen ab les dites d’Ovidi y Ciceró, de Suetoni y de Valeri, de Cèsar 
y d’Homer; y si encara conserva quelcom del encarcarament mitjeval, ja 
s’hi sent la calor d’una sanch nova que empeny els membres entumits a 
la grandor y la magestat de les formes clàssiques.

Molta celebritat va aconseguir aquesta Proposició entre’ls contemporanis 
que lloaven la saviesa del rey y la gran amor que demostrava als catalans.

A nosaltres no és pas per això que’ns atrau y captiva; és sobre tot per 
l’amor de Catalunya que irradia, pel escalfat patriotisme que l’inflama. Tant 
en aquesta bella oració parlamentaria com en la incomparable del cardenal 
Margarit, hi batega ja aquella mena de patriotisme meteix que sentim els 
homes de la renaixença catalana.

Perxò descubrim tan fonda armonía entre’l nostre sentir y aqueixes her-
moses paraules, pronunciades per un rey català, sigles enrera, devant d’una 
gran assamblea lliure de la nostra estimada Catalunya; perxò fà vibrar tan 
intensament el nostre cor. Car nosaltres, els catalans d’avuy, com si obeissem 
al seu comanament, tenim enlaire alçades les bandares, segurs del nostre 
dret a possehir el principat de Catalunya.20 

A partir d’aquí, la proposició és indeslligable del nacionalisme burgès 
modern. Dos medievalistes notables de començament de segle, Antoni Rubió 
i Lluch, i Lluís Nicolau d’Olwer, acabarien de polir el joiell.21

Aquest procés extraordinari de sedimentació nacionalista, insòlit i únic 
en un text medieval, rep l’aval fins i tot fora dels sectors ideològics burgesos 
i, per tant, al seu torn, el consensua. Valgui el testimoni, anecdòtic i col·lateral, 
de la traducció a l’esperanto que en realitza Jaume Grau i Casas, l’any 1925, 

20. Enrich Prat de la Riba (ed.), Corts catalanes…, p. 57-58. Tot seguit es transcriu la proposició 
del rei Martí (p. 58-73), amb regularitzacions gràfiques i morfològiques segons els criteris exposats a 
l’apartat “Al lector. Consells”, p. 7-9.

21. Antoni Rubió i Lluch, “L’oratòria política de Catalunya a l’Edat Mitjana”, Estudis Universitaris 
Catalans, 1 (Barcelona, 1907), p. 15-19; Antoni Rubió i Lluch, “Algunes consideracions sobre l’oratòria 
política de Catalunya en l’Edat Mitjana”, Estudis Universitaris Catalans, 3 (Barcelona, 1909), p. 213-224. 
Lluís Nicolau d’Olwer, Resum de literatura catalana, Editorial Barcino, Barcelona, 1927 (reimpressió a: 
Editorial Base, Barcelona, 2016). L’obra de 1927 és una ampliació i revisió de Literatura catalana: perspectiva 
general, La Revista, Barcelona, 1917. 
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al recull Kataluna antologio.22 El traductor no era ni de lluny fill de la burgesia 
barcelonina ni home de l’avanguarda cultural del moment. Escrivent en una 
fàbrica de sabates, fou un militant d’esquerres i nacionalista, fet que li reportà 
nou anys d’exili i de camps de concentració a França després de la Guerra 
civil.23 L’esperanto, llengua artificial elaborada —com el mite de Pandora— a 
partir de trets gramaticals de distintes llengües, fou l’estendard lingüístic del 
moviment obrer internacional d’entreguerres.24 

En aquesta darrera etapa, la proposició de Martí I s’amara de tots els 
valors sancionats per l’ideari noucentista, forjat per Eugeni d’Ors, Prat de la 
Riba o Nicolau d’Olwer —nació, mediterranisme, classicisme i imperi—, els 
quals valors calia cercar-los en la història i la cultura de Catalunya. Obligada 
revisió doctrinal del passat, de la qual se salvaren únicament èpoques, autors 
i obres identificables amb la ideologia (grecollatina) que el Noucentisme 
promovia.25 Via fora! a l’edat mitjana i al Romanticisme, solament l’Antiguitat 
clàssica i el Renaixement s’estalviaren la pira. Si el Renaixement defallia, 
alenaven. El rei Martí fou titlllat d’“humanista i d’orador gentil” (Rubió i 
Lluch),26 capdavanter de la nació catalana, d’una Catalunya “imperial” (Nicolau 
d’Olwer), la primera que “recibió [...] las semillas del Renacimiento italiano 
que las brisas del Mediterráneo llevaron a sus playas” (Rubió i Lluch).27

És probable que aquest llast ideològic sigui el responsable a contrario de la 
descurança crítica que ha experimentat el text amb posterioritat, exceptuada  
 

22. Jaume Grau i Casas (ed.), Kataluna antologio, Vinyals de Sarrià, Barcelona, 1925 (reedició a: 
Editorial Ibèrica, Barcelona, 1931, p. 61-65).

23. Una semblança succinta de Jaume Grau i Casas (1896-1950) a l’entrada corresponent de 
la Gran Enciclopèdia Catalana.

24. Sobre el moviment esperantista a Catalunya a la primera meitat del segle xx, vegeu: Francesc 
Poblet i Feijoo, Els inicis del moviment esperantista a Catalunya / La komenca esperanto-movado en Katalunio, 
Kea – O Limaco Edizions, Sabadell – Constantí, 2004.

25. Sobre l’ideari noucentista, vegeu, entre molts altres: Enric Jardí, El Noucentisme, Proa, Barcelona, 
1980; Norbert Bilbeny, Eugeni d’Ors i la ideologia del Noucentisme, La Magrana, Barcelona, 1988; Enric 
Jardí, Eugeni d’Ors: obra i vida, Edicions dels Quaderns Crema, Barcelona, 1990; Jordi Castellanos, 
Intel·lectuals, cultura i poder: entre el Modernisme i el Noucentisme, Edicions de la Magrana, Barcelona, 1998; 
Òscar Costa i Ruibal, L’imaginari imperial: El Noucentisme català i la política internacional, Institut Cambó, 
Barcelona, 2002; Gabriella Gavagnin, Classicisme i Renaixement: Una idea d’Itàlia durant el Noucentisme, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2005. Per a la reavaluació noucentista dels escriptors 
medievals: Lola Badia, “L’‘humanisme català’: formació i crisi d’un concepte historiogràfic”, Actes del cinquè 
col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes (Andorra, 1-6 d’octubre de 1979), Josep Bruguera, Josep 
Massot i Muntaner (eds.), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Montserrat, 1980, p. 41-70 (reimprès 
dins: Lola Badia, De Bernat Metge a Joan Roís de Corella, Quaderns Crema, Barcelona, 1988, p. 13-38).

26. Antonio Rubió i Lluch, El Renacimiento clásico en la literatura catalana, discurso leído en su 
solemne recepción en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el día 17 de junio de 1889, contestación 
de Vidal de Valenciano, Imprenta de Jaime Jepús Roviralta, Barcelona, 1889, p. 67.

27. Antonio Rubió i Lluch, El Renacimiento clásico…, p. 53. 
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la inclusió obligada en històries de la literatura o la presentació en treballs, ben 
exiguus per altra banda, dedicats a l’oratòria parlamentària medieval.28 

El trajecte historiogràfic exposat convida, doncs, a ser cauts en l’anàlisi. 
No obstant això, hem de retre’ns també a l’evidència de la literalitat textual. El 
rei Martí clou el seu discurs amb una sentència provatòria, elaborada a partir 
d’un vers de la Pharsalia (I, v. 347) de Lucà, segons la qual “podem atribuir a 
vosaltres ço que dix Július Cèsar, vinent de la conquesta d’Alemanya, als seus 
sotmeses: ‘¡Alçats, alçats les vostres banderes, car dignes sots d’haver la senyoria 
de Roma!’”. Catalunya es vincula a Roma a través de l’imperi (Alemanya). 

Intentem de recollir ara, a Florència, en aquesta magnífica ciutat que ens 
acull, les llavors italianes de què parlava Antoni Rubió i Lluch, escampades a 
les platges catalanes per l’oreig del Mediterrani.

2. lauDeS civitatiS / lauS urbiS

L’any 1406, en què Martí I sermonejava a Perpinyà, moria a Florència 
Coluccio Salutati, canceller de la República des del 1375. Dels darrers anys 
de la seva vida és la Invectiva in Antonium Luscum, expedida a Pietro Turchi el 
setembre de 1403 i, per tant, redactada probablement l’estiu d’aquell any.29 
L’escrit és una resposta furibunda a l’opuscle antiflorentí d’Antonio Loschi, 
secretari aleshores del duc de Milà Giangaleazzo Visconti, però antic deixeble 
de Salutati a Florència. L’intercanvi d’invectives és la caixa de ressonància de 
la pugna entre els Visconti i la Signoria pel domini de la Toscana, desfermada 
a l’última dècada del segle xiv. Campanyes unilaterals de Milà contrarestades 
amb l’avançament territorial de Florència, àdhuc més ràpid i radical, sobretot 
a partir de l’adquisició d’Arezzo i el seu territori el 1384.30 La polarització de 
dues expansions és el teló de fons del combat escrit, fet que explica, en última 
instància, que la tirania i la llibertat siguin els dos leitmotiven de la polèmica.31 

28. Pedro M. Cátedra, “Acerca del sermón político en la España medieval (A propósito del 
discurso de Martín el Humano en las cortes de Zaragoza de 1398)”, Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, 40 (Barcelona, 1985-1986), p. 17-47. Mark D. Jonston, “Parliamentary Oratory 
in Medieval Aragon”, Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, 10/2 (Berkeley, 1992), p. 99-117. 
Suzanne F. Cawsey, Kingship and Propaganda: Royal Eloquence and the Crown of Aragon, c. 1200 – 1450, 
Oxford University Press, Oxford, 2002 (traducció al català: Reialesa i propaganda: L’eloqüència reial i la 
Corona d’Aragó, c. 1200 – 1450, Publicacions de la Universitat de València, València, 2008).

29. Eugenio Garin (ed.), Prosatori latini del Quattrocento, Riccardo Ricciardi, Milà, 1952, p. 30-32. 
Sobre la data de composició: Hans Baron, Humanistic and Political Literature in Florence and Venice at the 
Beginning of the Quattrocento, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1955, p. 42-47. 

30. Giorgio Chittolini, La formazione dello Stato regionale e le istituzione del contado, secoli xiv e 
xv, Einaudi, Torí, 1979.

31. Hans Baron, Humanistic and Political Literature in Florence and Venice at the Beginning of the 
Quattrocento, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1955, p. 51-60; Hans Baron, The Crisis of 
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A les incriminacions d’haver sufocat tirànicament la llibertat dels ciutadans, 
adreçades per Loschi a Florència, Salutati surt en defensa de la República i 
contraataca acusant Giangaleazzo de tirà per haver contravingut la libertas.32 
A la ploma de Salutati, però, la llibertat és un concepte jurídic, l’obligació 
del governant de sotmetre’s a la llei. El canceller hi reprèn bàsicament els 
postulats que, en aquest sentit, ja havia desenvolupat al De tyranno (1400). La 
particularitat de la Invectiva radica en l’equiparació del ciutadà de Florència 
amb el de Roma (Quid enim est Florentinum esse, nisi tam natura quam lege 
civem esse Romanum, et per consequens liberum et non servum?). La llibertat 
(quanta libertate fruantur) es converteix en un tret distintiu de la ciutat i dels 
seus habitants (quia subditi sunt urbi nostrae) sobre la base d’un reclam vague 
a la unificació jurisdiccional romana (populi Florentini partem). Una manera 
nova d’entendre la ciutat-estat tradicional, que passa de la fesomia de la 
civitas medieval (és a dir: el Comune) al concepte de populus (és a dir: un ens 
sobirà segons la jurisprudència romana). El trasllat hauria d’encaixar-se en 
els accelerats processos coetanis que tendien a l’agrupament jurisdiccional i 
centralista.33 

Però és a la Laudatio florentine urbis de Leonardo Bruni,34 redactada pels 
mateixos anys, sobre el 1403-1404,35 que assistim veritablement al desplaçament 

the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, 
Princeton University Press, Princeton, 1955 (segona edició revisada: Princeton University Press published 
in cooperation with the Newberry Library, Princeton, 1966 [traducció a l’italià: La crisi del primo 
Rinascimento italiano: Umanesimo civile e libertà reppublicana in un’età di classicismo e di tirannide, G. C. 
Sansoni, Florència, 1970]). La contraposició Milà – Florència és la tesi de base de Hans Baron. Sobre 
Coluccio Salutati, vegeu, en general: Berthold L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati, Antenore, 
Pàdua, 1963; i Ronald G. Witt, Hercules and the Crossroads: The Life, Works, and Thought of Coluccio Salutati, 
Duke University Press, Durham, 1983.

32. La Invectiva se sosté en una oposició de base, aquella que enfronta el tirà a la llei (impersonalment 
considerada). La llibertat es defineix en funció d’aquesta oposició de principis. No importa si es tracta 
d’una monarquia o d’una república.

33. Per a la presència de les obres de Coluccio Salutati a la Corona d’Aragó, en particular 
per al De tyranno (1400) i la Invectiva, vegeu: J. Antoni Iglesias i Fonseca, “Els clàssics a la biblioteca 
de Bernat d’Esplugues (†1433), notari i escrivà del Consell de la Ciutat. I”, Faventia, 22/2 (Bellaterra-
Barcelona, 2000), p. 85-119, especialment p. 93-104; J. Antoni Iglesias i Fonseca. “El bibliòfil Bernat 
d’Esplugues (†1433), notari i escrivà del Consell de la ciutat”, Barcelona Quaderns d’Història, 5 (Barcelona, 
2001), p. 57-78, especialment p. 61. Vegeu, també: Tomàs Martínez, “Coluccio Salutati i una expositio 
catalana”, Llengua & Literatura, 7 (Barcelona, 1996), p. 275-289; Daniela De Rosa, “Coluccio Salutati ed il 
regno d’Aragona: Rapporti con eruditi aragonesi, lettere pubbliche, diffusione delle sue opere”, Medioevo 
e Rinascimento, 25/n.s. 22 (Florència, 2011), p. 1-37.

34. Edició dins: Opere letterarie e politiche di Leonardo Bruni, ed. Paolo Vitti, Unione Tipografica 
– Editrice Torinese, Torí, 1996, p. 565-647. També a: Hans Baron, From Petrarch to Leonardo Bruni: Studies 
in Humanistic and Political Literature, The University of Chicago-Newberry Library, Chicago – Londres, 
1968, p. 232-263. Leonardo Bruni, Panegirico della città di Firenze, ed. Lazaro da Padova, Giuseppe De 
Toffol, La Nuova Italia Editrice, Florència, 1974. 

35. Sobre la data de redacció: Hans Baron, Humanistic and Political Literature…, p. 97-104; Hans 
Baron, From Petrarch to Leonard Bruni…, p. 111-123.
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de la Florentina libertas,36 heretada dels romans, per la libertas populi. La Laudatio, 
fruit del mateix ambient polític i cultural, comparteix motius comuns amb 
la Invectiva: els orígens romans de Florència, la fundació pels soldats de Sil·la, 
o el cant encomiàstic a les belleses naturals i arquitectòniques. Tanmateix, 
Bruni situa la fundació de la ciutat abans de la caiguda de la república romana, 
fet que li permet avalar-ne, no únicament els orígens romans, sinó també la 
factura republicana i, alhora, fer possible que l’imperium hi prengui un relleu 
especial (a partir d’una discussió àmplia sobre l’assassinat de Cèsar). Florència, 
en virtut de l’herència romana, hi és declarada independent (ad totius orbis 
dominium imperiumque adipiscendum). La forja de l’autonomia és indestriable 
del model retòric de referència. Ja fa anys, Hans Baron va demostrar el pes de 
la Oració panatenaica d’Eli Arístides, en lloança d’Atenes, sobre la Laudatio.37 A 
més, darrerament, Nicolai Rubistein38 ha postulat que Bruni devia conèixer 
les tècniques antigues de l’epideixi, probablement a través del manual de 
retòrica atribuït a Menandre el Rètor,39 de final segle iii o començament del 
iv, que ensenyava com s’havia d’elogiar un país, tractat que devia desembarcar 
de Bizanci a Florència amb el bagatge de Manuel Chrysoloras, mestre de grec 
del mateix Bruni els anys 1397-1399.40 Amb aquests innovadors suports, la 

36. Nicolai Rubinstein, “Florentina libertas”, Studies in Italian History in the Middle Ages and the 
Renaissance, vol. I: Political Thought and the Language of Politics: Art and Politics, Nicolai Rubinstein (ed.), 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2004, p. 273-294 (anteriorment a: Rinascimento, 2/26 (Florència, 
1986), p. 3-26. Daniela De Rosa, Coluccio Salutati: il cancelliere e il pensiero politico, Florència, 1980, p. 113.

37. Hans Baron, La crisi del primo Rinascimento italiano, p. 210-214; Hans Baron, From Petrarch 
to Leonardo Bruni…, p. 155-158.

38. Nicolai Rubinstein, “Il Bruni a Firenze: retorica e politica”, Leonardo Bruni, cancelliere della 
Repubblica di Firenze: Convegno di studi (Firenze, 27-29 ottobre 1987), Paolo Vitti (ed.), Leo S. Olschki 
editore- Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Florència, 1990, p. 15-28, i especialment p. 19-20. 
Vegeu també: Ronald G. Witt, In the Footsteps of the Ancients: The Origins of Humanism from Lovato to 
Bruni, Brill, Leiden, 2003 [2000] (traducció a l’italià: Sulle trace degli antichi: Padova, Firenze e le origini 
dell’umanesimo, Donzelli, Roma, 2005, p. 413-442).

39. Menandro el Rètor, Dos tratados de retórica epidíctica, ed. Fernando Gascó, Manuel García 
García, Joaquín Gutiérrez Calderón, Gredos, Madrid, 1996, especialment el Tractat 1, on s’explica 
com es lloa un país o una ciutat (la terra, la localització geogràfica, el clima, els orígens, la fundació, 
els herois, les activitats, les virtuts dels habitants, etc.) 

40. Sobre Manuel Chrysoloras i els estudis de grec, vegeu: Guido M. Cappeli, El Humanismo 
italiano: Un capítulo de la cultura europea entre Petrarca y Valla, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 84-90, 
amb bibliografia. Antoni Rubió i Lluch anota que “Manuel Chrysoloras, el primer professor de grec a 
Florència, va venir des de Constantinoble, el 1406, com a ambaixador de l’emperador Manuel Paleòleg, 
i va dur al rei Martí diverses relíquies que desitjava posseïr (Antoni Rubió i Lluch, Diplomatari de 
l’Orient Català (1301-1409). Col·lecció de documents per a la història de l’expedició catalana a l’Orient i dels 
ducats d’Atenes i Neopàtria, Barcelona, 1947, pàg. 716). El seu passaport de sortida (7 d’abril de 1407) 
diu que portava llibres en el seu equipatge. Res més no sabem d’aquest viatge tan important, que 
pogué obrir nous horitzons als funcionaris de la cancelleria reial que hagueren d’estar en contacte amb 
el savi ambaixador de la cort bizantina” (Jordi Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, vol. 
I, Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1984, p. 194-195). 
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Laudatio florentinae urbis supera els vells models d’elogis medievals de països i 
ciutats. Estem davant d’una laudatio geopolítica, en què la ciutat —Florència 
pautada per l’Atenes clàssica— es col·loca al centre d’una regió pròspera, 
populosa i dominada per ella. S’hi fa referència als orígens, a les virtuts dels 
fundadors, a les conquestes militars, al caràcter dels seus habitants, tal com 
prescrivien els topoi antics. La ciutat és un model d’ordre, d’ordre racional 
del món (lloança de la llengua, dels fonaments culturals i de la bellesa dels 
seus edificis). Florència esdevé una comunitat assentada en la concòrdia dels 
ciutadans, estendard de la libertas, entesa com a sobirania, autodeterminació de 
la mateixa ciutat a través de l’enaltiment de les seves institucions polítiques i 
de la seva excel·lència cultural.

Tornem al Principat de Catalunya.

3. Les Corts de Perpinyà (1406)

El 26 de juliol de 1405, Martí I convoca les Corts de Catalunya, que 
hauran d’inaugurar-se a Perpinyà el 30 de setembre del mateix any. Afers 
urgents retenen el rei a Barcelona i les Corts es van prorrogant fins que 
el monarca arriba a la vila rossellonesa el 9 de desembre. Això no obstant, 
la sessió d’obertura encara es demora alguns dies més. Finalment, Martí I 
inaugura les Corts el 26 de gener de 1406 amb la famosa proposició Gloriosa 
dicta sunt de te.41

Les darreres frases de la proposició ens contextualitzen les raons de la 
convocatòria: 

Per què nós, considerants que ha llong temps que en lo principat de Cata-
lunya no ha haüdes corts particulars, ni han pogut proveir a les necessitats 
del dit principat, havem convocat la present cort per ço que si torts ni 
greuges s’hi són fets, així per lo senyor rei nostre pare e per lo senyor rei 
nostre frare, de gloriosa memòria, com per nós o oficials nostres, puixam 
aquells tornar a degut estament, e fer-hi la justícia que es pertany; pregant 
a vosaltres que així com la vostra gran liberalitat havets en nostres prede-
cessors espendida, així vers nós sia per vosaltres liberalment demostrada.42

41. Els participants, el desenvolupament de les sessions i la problemàtica d’aquestes Corts 
han estat estudiats darrerament i minuciosament per: Maria Teresa Ferrer i Mallol, “Les Corts i la 
Generalitat de Catalunya durant el regnat de Martí l’Humà”, Martí l’Humà: El darrer rei de la dinastia 
de Barcelona (1396-1410). L’Interregne i el Compromís de Casp, M. Teresa Ferrer i Mallol (ed.), Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 2015, p. 121-197. Cal tenir present que les Corts de Perpinyà continuaran 
al monestir de Sant Cugat i posteriorment al monestir de framenors de Barcelona fins al 1410. El rei 
morirà sense haver-les llicenciat. 

42. Parlaments…, p. 71-72. 
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Feia anys que no havien estat reunides Corts a Catalunya (“ha llong 
temps que en lo principat de Catalunya no ha haüdes corts particulars”). 
Durant el regnat de Martí I s’havien celebrat dos Parlaments de Catalunya a 
Barcelona els anys 1396 i 1397, presidits per la reina Maria de Luna, lloctinent 
general del regne durant el Consell de Regència, un Parlament de totes les 
ciutats marítimes dels estats de la Corona a Tortosa el 1400, i un altre de 
similar també a Tortosa el 1406.43 

Les últimes Corts en què havien participat els catalans havien estat les 
Corts generals de la Corona d’Aragó (Montsó, 1382-1389), convocades per 
Pere III i continuades durant el regnat de Joan I, agitades, dilatades en el 
temps i contínuament interrompudes. Pere III les havia reunides davant la 
necessitat de recaptar fons i mitjans per a la pacificació de l’endèmica rebel·lió 
sarda, però, al fons del fons, pressionat pels súbdits, que litigaven per problemes 
jurisdiccionals (entre el papa i el rei, entre els distints regnes de la Corona, entre 
els distints estaments) alhora que reclamaven la depuració dels oficials reials. 
Els parlamentaris s’havien negat amb anterioritat a subvencionar qualsevol 
expedició militar si el rei no els donava explicacions sobre les acusacions 
que ja pesaven sobre els oficials de la casa i cort.44 Després de demores 
successives, el 12 de juny de 1383, el rei obria les sessions amb la patètica 
proposició Ecce assum quia vocastis me, on feia concessions a les “llibertats”, 
els “llocs e heretats”.45 Al cap d’un dilatat i enèrgic regnat, el vell sobirà 
claudicava davant un auditori que el coaccionava. No costa gaire d’imaginar-
se el daltabaix d’aquestes Corts, que comportaren trasllats, ajornaments i, 
finalment, la suspensió per la mort del monarca (gener de 1387).46 Bastarà 
recordar que Francesc Eiximenis redacta els capítols 669-675 del Dotzè del 

43. Estudiats per: Maria Teresa Ferrer i Mallol, “Les Corts i la Generalitat de Catalunya…”.
44. Les Corts demanaven al monarca la destitució immediata dels consellers reials, sobre els quals 

pesaven una llista interminable de greuges: revelar secrets d’estat al rei de Castella, tant a l’enemic Pere I  
com a l’aliat Enric II, també al jutge d’Arborea, als barons de Sicília, al duc d’Anjou, pretendent a la 
corona de Mallorca, o al comú de Gènova en temps de la guerra. Sobre ells pesava també el favoritisme 
envers l’infant de Mallorca (l’intitulat Jaume IV), així com també la imputació d’haver precipitat la pau 
amb els genovesos, com d’haver-se doblegat, a traïció i per suborn, als enemics de la pàtria, i un llarg 
etcètera. Acusacions reals o infundades, en qualsevol cas els consellers reials esdevenien el blanc d’una 
aspra maror de fons.

45. Parlaments…, p. 52-56.
46. El febrer de 1384, a causa d’una epidèmia declarada a Montsó, les Corts es traslladaren a 

Tamarit de Llitera. El maig, s’acordà el canvi de Tamarit per Fraga. El 4 de juliol de 1384, Pere III 
aconsegueix que les Corts s’ajornin fins al 15 de març de 1385, en què hauran de reprendre’s les sessions 
a Montsó, però el monarca ja no hi tornarà mai més. L’agost de 1385, el rei cau greument malalt a 
Figueres en plena campanya contra Bernat de Fortià. Se’n refaria, però la malaltia el perseguiria de nou 
el Nadal de 1386 i guanyaria definitivament la partida el 5 de gener de 1387. Les Corts havien estat 
prorrogades de vuit en vuit dies fins a llur suspensió, de tal manera que ja no veurien altre rei que 
Joan I, el 1388.
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Crestià a fi d’aplacar l’enrenou parlamentari i contribuir a l’ordenació de 
les futures sessions.47 Joan I les reprendria el 13 de novembre de 1388 amb 
una dinànima semblant a la del pare per abrogar-les definitivament el 30 de 
novembre de 1389.48 Les Corts generals de Montsó, tanmateix, no havien 
estat mai clausurades. 

Les altres raons que Martí I esgrimeix per a la convocatòria de Corts són: 
provisió per a la defensa de la terra reclamant subvenció en diners (“proveir 
a les necessitats del dit principat”), provisió sobre els greuges (“per ço que si 
torts ni greuges s’hi són fets”), provisió per a les necessitats del rei (“la vostra 
liberalitat... així vers nós sia per vosaltres liberalment demostrada”), a més de la 
provisió sobre les guerres privades i les bandositats nobiliàries i, probablement, 
la qüestió més important (“la justícia que es pertany”). Les Corts de Perpinyà 
reprenen el problema de la reforma de la justícia universal, una iniciativa que 
ja havia estat proposada a les Corts de Montsó (1382-1389), però que no 
s’havia consensuat.49 A més, un dels grans focus de debat de Perpinyà – Sant 
Cugat – Barcelona fou la pretensió o greuge dels cavallers i homes de paratge 
d’erigir-se en braç separat de la noblesa i els barons.50 I és en aquest punt que 
l’estament militar es mostrarà recalcitrant a subvenir la guerra de Sardenya. 

Hi ha una solució de continuïtat entre les Corts de Montsó (1382-
1389) i les Corts de Perpinyà – Sant Cugat – Barcelona (1406-1410). Els 
problemes del subsòl: reforçar els mecanismes de la institució (les Corts), 
aconseguir la independència judicial respecte del poder polític i afermar 
 
 

47. Francesc Eiximenis, Dotzè Llibre del Crestià. Segona part, volum primer, eds. Curt Wittlin, 
Arsenio Pacheco, Jill Webster, Josep Maria Pujol, Josefina Fíguls, Bernat Joan, August Bover, Col·legi 
Universitari de Girona-Diputació de Girona, Girona, 1986, p. 485-500.

48. Joan I convocava les Corts llargament interrompudes per Tots Sants de 1388 i obria les 
sessions el 13 de novembre a Montsó. El rei hi donava notícia de les agitacions sardes i de l’existència 
de tropes armanyaqueses al Rosselló. Tanmateix, els braços volien tractar altra vegada de la depuració 
dels oficials reials. A les acusacions antigues, se n’hi afegien de noves: altres prevaricacions i tràfic 
d’influències, o nous assumptes com la revolta del marquès de Villena i els seus partidaris a Calassanç, 
o les més innòcues sobre l’afer de Carroça de Vilaregut. Ara bé, l’octubre de 1389, arriba a Montsó la 
notícia que les tropes del comte d’Armanyac han traspassat la frontera i amenacen el Rosselló. El 30 
de novembre del mateix any, les Corts es tornen a ajornar, cosa que val tant com dir que se suspenen 
i, ara sí, per no reprendre’s de nou. 

49. Sobre aquesta qüestió: Tomàs de Montagut, “El poder del dret durant el regnat de Martí 
l’Humà”, Martí l’Humà: El darrer rei de la dinastia de Barcelona…, p. 51-67. 

50. Sobre aquest problema durant el regnat de Martí I: Flocel Sabaté, “Regnat de Martí I: el 
govern del territori i els bàndols”, Martí l’Humà: El darrer rei de la dinastia de Barcelona…, p. 69-119. En 
aquest punt, i amb relació a la resposta de Pere de Fonollet, vescomte d’Illa i Canet, a la proposició 
reial, podem recordar la semblança del vescomte que es fa a: Santiago Sobrequés i Vidal, El Compromís 
de Casp i la noblesa catalana, Curial, Barcelona, 1982, p. 69-74.
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l’observança del dret.51 Martí I es veu obligat, gairebé de necessitat, a fer un 
discurs “institucional”, dirigit a les entranyes del regiment de la cosa pública. 

El monarca vigilaria de prop la seva elaboració i n’assenyalaria curosament 
les directrius. La complexitat i l’entramat de les fonts fa pensar, tanmateix, que 
degué confiar-ne la redacció a un equip competent de secretaris.52 Guillem 
Ponç,53 Pere Despont,54 Pere Margall, Bernat Miquel,55 entre altres, actius 

51. Tomàs de Montagut, “El poder del dret…”, p. 60-61.
52. Sobre la cultura dels secretaris de Cancelleria durant els regnats de Pere III, Joan I i Martí 

I, vegeu: Marçal Olivar, “Notes entorn la influència de l’Ars dictandi sobre la prosa catalana de cancelleria 
de finals del segle xiv: el ms. Y-129-7 de la Biblioteca Colombina”, Estudis Universitaris Catalans, 22 
[Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, vol. III] (Barcelona, 1936), p. 631-653, sobre el cercle al voltant de 
Bartomeu Sirvent (i Pere Guitard, Pere Margall i Pere de Beviure). Jordi Rubió i Balaguer, “Guillem 
Ponç, secretari del rei Martí, contemporani de Bernat Metge”, Estudis Romànics, 9 (Barcelona, 1961), p. 
67-84 (reimprès dins: Jordi Rubió i Balaguer, Humanisme i Renaixement, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1990, p. 305-328). Francisco 
Rico, “Petrarca y el ‘humanismo catalán’”, Actes del sisè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes: 
Roma, 28 de setembre – 2 octubre de 1982, Giuseppe Tavani, Jordi Pinell (eds.), Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, Montserrat, 1983, p. 257-291. Ángel Canellas, José Trenchs, Folia Stuttgartensia: La cultura 
de los escribanos y notarios de la Corona de Aragón (1344-1479), Institución Fernando el Católico-CSIC-
Cátedra Zurita, Saragossa, 1988; Ángel Canellas, José Trenchs, “La cultura dels escribes i notaris de la 
Corona d’Aragó, 1344–1479”, Caplletra, 5 (València, 1988), p. 5-40.

53. Guillem Ponç fou lloctinent de protonotari de Pere III (1385), passà després al servei del 
duc de Montblanc, fou posteriorment protonotari de la reina Maria de Luna. Des del 1397, acompanyà 
tothora Martí I, de qui esdevingué protonotari a la mort de Bartomeu Sirvent (1401). Un document 
de la reina Maria de Luna confirmaria la seva mort el 17 d’agost de 1405 (Jordi Rubió i Balaguer, 
“Guillem Ponç…”, p. 314).

54. Sobre Pere Despont: Martín de Riquer (ed.), Obras de Bernat Metge, Universitat de Barcelona-
Càtedra d’Estudis Barcelonesos, Barcelona, 1959, p. 50; Francisco Rico, “Petrarca y el ‘humanismo 
catalán’”, p. 267-273.

55. Un Bernat Miquel és a les Corts de Perpinyà com a regent de la Cancelleria, al costat 
de Pere de Berga i Bonanat Pere (Maria Teresa Ferrer i Mallol, “Les Corts i la Generalitat de 
Catalunya…”, p. 132 [a partir de: Cortes…, vol. 5, p. 221 i 441]). El nom de Bernat Miquel, vinculat 
a la Cancelleria, ens és ben conegut com a secretari de Pere III. Fou amb tota probabilitat el redactor 
del document en què Pere III fa acte de cessió de la seva biblioteca històrica al monestir de Poblet 
(20 d’agost de 1380), on es llegeix l’encomi del fets gloriosos dels reis d’Aragó sobre un passatge del 
De coniuratione Catilinae que exalta la fama de les gestes dels atenesos, i igualment fou el redactor de 
la lletra de Pere III a fra Joan Boyl, bisbe de Megara, on es conté l’elogi de l’acròpolis d’Atenes (11 
de setembre de 1380). Jordi Rubió ja va assenyalar que la carrera de Bernat Miquel a la Cancelleria 
va ser llarga i va fixar l’arc cronològic provisional de 1362-1405, a partir de les dades disponibles. Val a 
dir que aquesta trajectòria dilatada presenta problemes. En el període inicial, el jurista i secretari Bernat 
Miquel junior es confon de vegades amb el seu oncle homònim, canonista i advocat consistorial a la 
cúria d’Avinyó (vegeu: Johannes Vincke, “Bernat Miquel und sein Konsistorialbericht aus Köning Peter IV  
von Aragon”, Festschrift Eduard Eichmann zum 70. Geburtstag, Martin Grabmann, Karl Hofmann, Verlegt 
bei Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1940, p. 147-157). En el període final, perquè apareix un altre 
Bernat Miquel, llicenciat en lleis, designat sovint com a jutge i oïdor de causes, documentat sovint en 
registres de Comune de Joan I i que estigué al servei de Maria de Luna (vegeu: Jaume Torró (ed.), Sis 
poetes del regnat d’Alfons el Magnànim, Editorial Barcino, Barcelona, 2009, p. 105-106, nota 11. El Bernat 
Miquel, secretari de Pere III, no sembla ser la mateixa persona que actua a Perpinyà el 1406). En la 
lletra que Bartomeu Sirvent adreça a Pere Guitard (començaments de 1381), el primer li comunica al 
segon que ha estat nomenat secretari per obitum Bernardi Michaelis (Marçal Olivar, “Notes entorn la 
influència de l’Ars dictandi…”, p. 638, lletra 1). Vegeu encara: Col·lecció documental de la Cancelleria de la 
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aquells anys a la Cancelleria, en són canditats òptims. Una menció especial 
mereix Bernat Metge, que es troba documentat a diari al costat del rei a 
Perpinyà des del desembre de 1405 fins al març de 1406.56 

Val a dir que és difícil identificar l’autoria de les proposicions i 
discriminar el grau de la intervenció reial o dels secretaris (assessors, 
col·laboradors o redactors). És probable que no hi hagi un programa o unes 
directrius prefixades. La inclinació de la balança a favor del rei o del secretari 
deu dependre de cada monarca, de les circumstàncies i dels assumptes tractats 
en cada sessió de Corts o Parlaments, de la seva gravetat o transcendència. 
Diverses notícies apunten a l’autoria indiscutible de Pere III per a algunes de 
les seves proposicions, com és el cas de la pronunciada a les Corts del regne 
de València, a Sant Mateu, el 1369.57 L’autoria reial no invalidaria, tanmateix, 

Corona d’Aragó: textos en llengua catalana (1291-1420), ed. Mateu Rodrigo Lizondo, Jaume Riera i Sans, 
2 vols., Universitat de València, València, 2013 (índexs). Sobre Bernat Miquel, secretari de Pere III, vegeu: 
Jordi Rubió i Balaguer, “Sobre Sal·lusti a la Cancelleria catalana (segles xiv-xv)”, Gesammelte Aufsätze 
zur Kulturgeschichte Spaniens, 21 (Münster, 1963), p. 233-249 [reimprès dins: Jordi Rubió i Balaguer, 
Humanisme i Renaixement, p. 271-295 (en especial p. 290-292 i notes)]. Bernat Miquel era el regent de 
la Cancelleria al Parlament de Catalunya de 1396 i al Parlament de 1396-1397. En aquest darrer cas, 
fou l’encarregat de llegir la proposició de la reina Maria de Luna (Maria Teresa Ferrer i Mallol, “Les 
Corts i la Generalitat de Catalunya…”, p. 122 i 124). 

56. Martín de Riquer (ed.), Obras de Bernat Metge, p. *183-*184, i vegeu la documentació i 
les referències recollides a p. *239 (doc. núm. 138). Martí de Riquer ja va suggerir la possibilitat que 
Bernat Metge hagués col·laborat en la redacció de la proposició reial a Història de la literatura catalana, 
Ariel, Barcelona, 1980 (1964), vol. 2, p. 344, per bé que matisava que “l’estil del parlament és lluny de 
tenir els valors de la prosa del gran escriptor barceloní”.

57. El text a ACA, Cancelleria, reg. 1529, f. 50r-53v (“Ordinacio Regia Domus”), que es pot 
llegir també a Parlaments…, p. 33-42. Pere Miquel Carbonell el va reconèixer com un autògraf reial. En 
deixà constància al mateix registre en una nota en què comparava l’escriptura reial d’aquest document 
amb l’escriptura reial de les Ordinacions de la Casa i Cort, i amb el testament del monarca: “Aquest 
original és tot scrit de mà del dit Rey En Pere (jatsia haja scrit millor). E açò sé yo, Pere Miquel 
Carbonell, que conech la sua letra per lo que ell ha scrit e confessa haver scrit en son testament; e més 
per les ordinacions de la sua Casa de Aragó appostil·lades en moltes parts de la sua mà, item per altres 
scriptures de mà del dit Rey scrites e recondides en lo Real Archiu de Barcelona (ACA, Cancelleria, 
reg. 1529, f. 53v). La notícia de Pere Miquel Carbonell es pot confirmar, al seu torn, per una lletra 
reial de Pere III, datada a València el 20 de juny de 1369, adreçada a l’arxiver reial Ferrer de Maguerola, 
en què li notifica que li tramet l’original de la proposició pronunciada a Sant Mateu i li ordena que 
el dipositi convenientment a l’arxiu i que en faci còpia en els llibres destinats a aquesta finalitat: “Nós 
vos trametem dins la present la proposició per Nós feta als valencians l’altre jorn en Sent Matheu en 
dos fulls de paper escrits de nostra mà. Per què us manam que la dita proposició continuets en lo libre 
on son escrites les altres proposicions per Nós fetes en les Corts que hauem tengudes. E noresmenys 
estojats apart l’original que us trametem de guisa que·ns en poguessem seruir si mester hauiem per 
semblant fet. Dada en València, sots nostre segell comú, a .XX. dies de juny de l’ayn .MCCCLXIX. 
Jacobus prothonotarius. Al feel escriuà nostre en Fferrer de Maguerola. Registrata” (publicat a: Antoni Rubió i 
Lluch, Documents per l’història de la cultura catalana medieval, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 
1908-1921, vol. 1, p. 221 (doc. núm. 228), [edició facsímil: Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2000], 
(ACA, reg. 1.227, f. 42v); publicat també a: Francisco M. Gimeno Blay, Escribir, reinar: La experiencia 
gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336–1387), Adaba Editores, Madrid, 2006, p. 203 (d’on he 
citat). Es van ocupar d’aquesta lletra: Antoni Rubió y Lluch, “Algunes consideracions sobre l’oratòria…”, 
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la participació d’assessors que aportessin arguments o auctoritates diversos per 
elaborar, ordenar i embellir retòricament les arengues.58 Es podria contemplar 
la possibilitat fins i tot que les proposicions fossin revisades i completades 
(sobretot pel que fa a les citacions i altres formulismes retòrics) en una fase 
posterior a l’actio oral, quan els textos es copiaven per ingressar a l’arxiu reial 
per a memòria de futur de la Corona i les seves Corts.

Pel que fa a la proposició de Martí I a les Corts de Perpinyà (1406), 
Pere Miquel Carbonell anota que “davant tots [el rei Martí I] la féu de cor 
[la proposició], la qual tenia escrita en una cèdula e la donà al lochtinent de 
protonotari appellat Jachme Tavasca, perquè la continuàs de mot a mot en 
lo procés de les corts, com ha fet”.59 L’expressió “fer-la de cor” acostuma a 
prendre el sentit de ‘fer-la de memòria’, però aquest valor no sembla encaixar 
gaire amb la frase de relatiu que l’explicita (“la qual tenia escrita en una 
cèdula”). Tal vegada podríem atribuir a la locució de cor altres sentits, avalats 
tant en la llengua antiga com moderna (‘amb voluntat’, ‘sincerament’, ‘d’una 
tirada’, ‘sense interrupció’, ‘sense vacil·lació)60 i, interpretar, en conseqüència, 
que el rei no la verbalitzà de memòria, sinó que la llegí personalment, tota 
sencera, amb una certa voluntat i grandiloqüència fins i tot, en contrast potser 
amb el que feia de vegades Pere III, que, a partir d’un esquema, desenvolupava 
la proposició en l’acte oral (com Vicent Ferrer i altres predicadors). Que Pere 
Miquel Carbonell, anys a venir, remarqués que la performance de la lectura era 
un fet excepcional, el que ens pot semblar a nosaltres sorprenent, per evident, 
tampoc no permet inferir conclusions generals sobre modes performatius 
estables i universals d’actualitzar les proposicions davant l’auditori. L’apunt 
de Carbonell potser deixa entendre únicament que va causar sorpresa que  

p. 216; Mark D. Johnston, “Parliamentary Oratory…”, p. 103, nota 14; cal tenir en consideració les 
observacions de Francisco M. Gimeno Blay, Escribir, reinar…, p. 143-144, sobre els dos autògrafs de Pere 
III, i vegeu també el facsímil de la làmina 6. 

58. Una ullada llampec a altres zones europees mostra un ventall ampli de possibilitats. Sabem 
que molts dels discursos de l’emperador Frederic II foren redactats per Pier della Vigna, el qual sovint 
també els pronunciava en nom de l’emperador (Benoît Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval: Les Lettres 
de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (xiiie –xve siècle), École française de Rome, 
Roma, 2008; Benoît Grévin, “Les Mystères rhétoriques de l’État médiéval”, Annales, Histoire, Sciences Sociales, 
2 (París, 2008), p. 271-300). En canvi, el rei Robert de Nàpols els elaborava personalment (Darleen 
Pryds, The King Embodies the Word: Robert d’Anjou and the Politics of Preaching, Brill, Leiden – Boston 
– Colònia, 2000, p. 13-15 i 59-61, amb algunes reserves). Sobre els monarques de la Corona d’Aragó, 
vegeu les consideracions de: Pedro M. Cátedra, “Acerca del sermón político…”, p. 35-36; i Suzanne F. 
Cawsey, Reialesa i propaganda…, p. 57-66.

59. Pere Miquel Carbonell, Cròniques d’Espanya, ed. Agustí Alcoberro, vol. 2, p. 252.
60. Per a l’expressió de cor, vegeu l’ampli ventall de sentits recollits als lèxics en ús: s. v. cor. 

Antoni M. Alcover, Francesc de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, 10 vols., Editorial Moll, Palma 
de Mallorca, 1985 [1968], vol. 3, p. 506-509; Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de 
la llengua catalana, 9 vols., Curial – Caixa de Pensions “la Caixa”, Barcelona, 1981, vol. 2, p. 914-918.
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Martí I pogués llegir la proposició, sencera i d’una tirada, atès l’estat de salut i la 
forma física precaris del rei durant els seus darrers anys de vida. Martí l’Humà 
havia esdevingut molt gros i no es podia bellugar gaire,61 alhora que patia 
una malatia que l’aclaparava amb una somnolència constant, tal com recorda 
Lorenzo Valla a les Historiarum Ferdinandi regis Aragonum.62 Per la qual cosa, 
la recitació “de cor” de la proposició fou un acte notable i digne de lloança. 
Carbonell informa tot seguit que la cèdula (l’escrit) es lliura al lloctinent de 
protonotari Jaume Tavascan “perquè la continuàs de mot a mot en lo procés 
de les corts”, és a dir, perquè la transcrivís fidelment (“mot a mot”), o perquè 
la completés (“continuàs”), si calia, en passar-la a les actes del procés de Corts? 
No gosaria pronunciar-me sobre la segona alternativa. 

4. ForMa SerMoniS i arS arenganDi 

El rei opta pel model formal amb més vigor a l’oratòria parlamentària 
—el sermó polític—, que deriva d’aplicar les tècniques escolàstiques de les 
artes praedicandi en camp civil.63 La forma sermonis es fa palesa en l’estructura 
de la proposició (thema, prothema o exordium, divisiones i subdivisiones), així com 
en l’ús d’exempla i auctoritates.64 

Pel que fa a la tradició catalanoaragonesa, podem remuntar aquest model 
fins al discurs de Jaume I a les Corts de Barcelona, el 1228, en què es proposa 
la invasió de Mallorca, pervingut als capítols 47-54 del Llibre dels fets.65 Que la 

61. Crònica del regnat de Martí I, ed. Frederic Pau Verrié, Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 
Barcelona, 1951, p. 23.

62. Lorenzo Valla, Historia de Fernando de Aragón, ed. Santiago López Moreda, Akal, Madrid, 
2002, p. 133-134.

63. Antoni de Bofarull ja havia assenyalat l’escolasticisme de la peça, una característica que 
valorava com a destorb estilístic, per bé que no en feia minvar la poesia ni l’emotivitat que transmetia: 
Brota, sin embargo, el escolasticismo en todas las partes de cada discurso, mas este vicio no priva que las consecuencias 
sean verdaderos rasgos de entusiasmo, y ya que sin sentimiento no existe poesía, bien pueden tomarse aquellos como 
poéticos, puesto que hieren el alma, exaltan la mente, y preparan á los que oyen para ejecutar grandes acciones, 
poesía que no tiene imágenes ni retórica, pero que tiene la habilidad de hacer sentir hasta á los corazones mas 
duros de aquellos siglos (Antoni de Bofarull i Brocá, Historia crítica (civil y eclesiástica)…, tom 5, cap. 2, 
p. 103). Sobre la forma sermonis a l’oratòria parlamentària catalanoaragonesa: Pedro M. Cátedra, “Acerca 
del sermón político…”; i Suzanne F. Cawsey, Reialesa i propaganda…, p. 50-51.

64. Sobre l’ars praedicandi, vegeu: James J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages: A History of 
Rhetorical Theory from St. Augustine to the Renaissance, University of California Press, Berkeley, 1974 
[traducció al castellà: La retórica en la Edad Media: Historia de la teoría de la retórica desde San Agustín 
hasta el Renacimiento, Fondo de Cultura Económica, Mèxic, 1986, p. 275-361); també: Thomas-Marie 
Charland, Artes praedicandi: Contribution à l’histoire de la rhétorique au Moyen Âge, Librairie philosophique 
J. Vrin – Institut d’Études Médiévales, París – Ottawa, 1936; Harry Caplan, Mediaeval Ars Praedicandi, 
Cornell University Press, Ithaca, 1954.

65. Llibre dels fets del rei En Jaume, 2 vols., ed. Jordi Bruguera, Editorial Barcino, Barcelona, 
1991, vol. 2, p. 56-65.
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proposició de Jaume I sigui la primera és un fet que s’avé perfectament, alhora 
que la reforça, amb la cronologia sobre l’evolució de les Corts estudiada per 
Thomas N. Bisson. Segons l’historiador nord-americà, Lleida 1214 marcaria la 
fi d’un procés primitiu de formació, mentre que, el 1228, Jaume I, en adonar-
se del potencial que podien tenir les Corts si es mobilitzaven en defensa dels 
privilegis, les convocaria com un tema de prudència política i n’arribaria al 
control.66 Les proposicions exhortatives realitzades pel rei (o per un prelat en 
el seu nom), amb les respostes ad hoc del distints delegats dels braços, s’associen, 
doncs, al pas de les assemblees de Pau i Treva a les Corts. En qualsevol cas, 
s’ha de tenir present que les proposicions no es van aplegar fins al 1350. Per 
la qual cosa, s’ha de recórrer a fonts indirectes —com les cròniques de Bernat 
Desclot o Ramon Muntaner— per reconstruir els discursos de Jaume I fins a 
mitjan regnat de Pere el Cerimoniós en el marc de les Corts.

L’ús dels models formals de la predicació per part de la monarquia 
catalanoaragonesa, o de Robert I d’Anjou, no ha estat exempt de discussió, 
car la “predicació” reial no és un fenomen estès per tots els regnes de l’Europa 
medieval.67 La influència dels ordes mendicants sobre els reis del casal 
d’Aragó68 pot donar compte de la permeabilitat en l’adopció de les tècniques 
retòriques i dels formulismes de la predicació cristiana per la forma sermonis 
política, però no n’exhaureix l’explicació. A l’origen del problema es troben 
les interdiccions del Concili del Laterà IV (1215), en què el papa Innocenci III  
prohibí la predicació als laics a causa del desplegament de l’heretgia, però 
també pel temor per la manca de control eclesiàstic sobre alguns moviments de 
pietat laica. És cert que no han pervingut butlles o dispenses que permetin als 
monarques exercir la predicació o, per contra, censures que els en prohibeixin 
la pràctica. No obstant això, és probable que en el sermó inaugural de Jau-
me I, sota el tema Illumina cor meum, Domine, et verba mea de Spiritu Sancto 
sobre “est viatge que volem fer sobre·l regne de Maylorques e les altres iles 
que pertanyen a aquela”, hi pesés el fet que el rei havia obtingut del papat 
la proclama de croada per a l’empresa, que es realitzava, doncs, “a honor de 

66. Thomas N. Bisson, “Els orígens de les Corts catalanes”, L’impuls de Catalunya: L’època dels 
primers comtes-reis (1140-1225), Eumo Editorial, Vic, 1997, p. 141-157 [traducció catalana de la conferència 
inèdita The Origins of the Corts of Catalonia, presentada al col·loqui Aspetti sociali delle Istituzioni rappresentative 
nell’Età medievale e moderna (Firenze, 22-25 settembre 1986)]. 

67. Vegeu: Darleen Pryds, “Rex Praedicans: Robert d’Anjou and the Politics of Preaching”, De 
l’homélie au sermon: Histoire de la prédication médiévale: Actes du Colloque international de Louvain-la-Neuve 
(9-11 juillet 1992), ed. Jacqueline Hamesse, Xavier Hermand, Université Catholique de Louvain, Lovaina, 
1993, p. 239-262; Darleen Pryds, The King Embodies the Word…, en particular, p. 6-10, 15-19, 59-62.

68. José M. Pou y Martí, Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes, siglos xiii-xv, ed. Albert Hauf 
i Valls, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, Alacant, 1996 [edició 
original: Editorial Seráfica, Vic, 1930].



348 Isabel Grifoll

Déu”.69 La circumstància faria lliscar el model formal del sermó, que, per altra 
banda, era una forma solemne i privilegiada d’oratòria. Posteriorment, allò 
que en un moment determinat havia estat prescriptiu, la tradició posterior, 
per la pràctica continuada, ho va transformar en preceptiu.

Amb el temps, la forma sermó rep la influència de l’ars arengandi,70 
transposició de les regles i recomanacions de l’ars dictaminis als discursos orals 
públics.71 Els manuals d’ars dictaminis, nascuts en l’àmbit comunal italià del 
segle xiii, eren textos d’instrucció retòrica, d’art dictatòria i d’arengar, però 
sobretot constituïen l’instrumental amb què els professionals i executors del 
Comune (a Pàdua, Bolonya o Florència) exercien el govern municipal. Eren 
escrits d’ars dictaminis i de regimine civitatum alhora, en els quals, sota la influència 
del De inventione de Ciceró o de la Rhetorica ad Herennium,72 es proposaven 
nous valors argumentatius per a la paraula basats en l’herència retòrica antiga, 
enfront a les divisions i subdivisions escolàstiques, i oferien alhora nous topoi i 
colores rhetorici. Un renovellament de la paraula que és sobretot un moviment 
de politització de la paraula, nascut des de la consciència del relleu social de 
l’acte de parla.73 La majoria d’aquests compendis són presents entre els oficials 
de la Cancelleria catalanoaragonesa, així com també entre els Consells de les 
ciutats (el Consell de Cent), ja sigui la Rhetorica novissima de Boncompagno 
da Signa, la Summa dictaminis de Guido Faba o el Candelabrum de Bene da 

69. Llibre dels fets del rei En Jaume, ed. Jordi Bruguera, vol. 2, p. 58 i 59.
70. Ronald G. Witt, “La rinascita de l’oratoria”, Sulle tracce degli antichi…, p. 347-400. Per a la 

Corona d’Aragó, vegeu: Mark D. Johnston, “Parliamentary Oratory…”, p. 103-106. 
71. Martin Camargo, Ars dictaminis, Ars dictandi, Brepols, Turnhout, 1991; James J. Murphy, La 

retórica en la Edad Media…, p. 202-274.
72. Sobre la influència de la retòrica ciceroniana a l’ars dictaminis: Jonh O. Ward, Ciceronian 

Rhetoric in Treatise, Scholion, and Commentary, Brepols, Turnhout, 1995, p. 174-179; Terence O. Tunberg, 
“What is Boncompagno’s ‘Newest Rhetoric’?”, Traditio, 42 (Nova York, 1986), p. 299-334; Ronald G. 
Witt, “Boncompagno and the Defense of Rhetoric”, Journal of Medieval and Renaissance Studies, 16 
(Durham, 1986), p. 1-31 (en especial, p. 17-18) [reimprès dins: Ronald G. Witt, Italian Humanism and 
Medieval Rhetoric, Ashgate, Aldershot, 2001].

73. Enrico Artifoni, “I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale”, 
Quaderni Storici, 21 (Ancona, 1986), p. 687-719; Enrico Artifoni, “Sull’eloquenza politica del Duecento 
italiano”, Quaderni Medievali, 35 (Bari, 1993), p. 57-78; Enrico Artifoni, “Retorica e organizzazione del 
linguaggio politico nel Duecento italiano”, Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento: Relazione 
tenute al convegno internazionale di Trieste 1993, Paolo Camarosano (ed.), École française de Rome, 
Roma, 1994, p. 157- 182; Massimo Giansante, Retorica e politica nel Duecento: I notai bolognesi e l’ideologia 
comunale, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 1999; Enrico Fenzi, “Brunetto Latini, ovvero 
il fondamento politico dell’arte della parola e il potere dell’intellettuale”, A scuola con ser Brunetto: La 
ricezione di Brunetto Latini dal Medioevo al Rinascimento: Atti del convegno internazionale di studi (Università 
di Basilea, 8-10 giugno 2006), Irene Maffia Scariati (ed.), SISMEL – Edizioni del Galluzzo, Florència, 
2008, p. 323-369.
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Firenze,74 així com els models d’arengues de Guido Faba75 o les aplicacions 
pràctiques de l’Oculus Pastoralis.76 

És difícil de precisar quan la forma sermonis dels discursos polítics rep la 
influència de l’ars arengandi (en la concepció o en l’ús de nous ingredients 
retòrics), ja que no disposem —com ha estat dit— de la còpia de les 
proposicions reials (i de les respostes) amb anterioritat a 1350. Ara bé, aquesta 
mixtura es deixa veure en algunes proposicions de Pere III i de Martí I, i 
avança al llarg del segle xv amb Alfons el Magnànim o el cardenal Margarit. 

Martí I no pot ser rupturista en una assemblea que es vol institucional 
i legitimista (vegeu supra §3). El model formal ha de ser el de la tradició, a 
la qual s’apel·la des de l’exordi (“la manera antiga e acostumada per nostres 
predecessors”). Que la forma sermonis de la proposició pronunciada pel rei a 
Perpinyà (1406) fixi un canemàs estructural encarcarat i desuet, ben lluny 
del ciceronianisme contemporani practicat per l’oratòria civil italiana d’un 
Coluccio Salutati o un Leonardo Bruni, no ens ha de fer perdre de vista les 
innovacions del contingut. 

5. La proposició 

5.1. Thema i Prothema 

El thema del sermó l’aporta el versicle del psalm Gloriosa dicta sunt 
de te (87: 3). Segueix la salutatio reglamentària, un formant procedent més 
versemblantment de les prescripcions de l’ars dictaminis/ars arengandi que de 
l’ars praedicandi, en què el predicador, després de l’enunciació del tema del 
sermó per mitjà del versicle bíblic, feia resar l’oració preceptiva a l’auditori. 

74. A banda els estudis de Marçal Olivar, “Notes entorn la influència…” i de Jordi Rubió i 
Balaguer, “Guillem Ponç, secretari del rei Martí…”, vegeu: Marta Cruz Trujillo, “El Candelabrum de 
Bene de Florencia en el manuscrito 981 de la abadía de Montserrat”, Butlletí de la Reial Academia de 
Bones Lletres de Barcelona, 52 (Barcelona, 2009-2010), p. 71-96, que testimonia la presència no únicament 
del Candelabrum de Bene da Firenze, sinó també de la Rhetorica novissima de Boncompagno da Signa. 
Sobre una altra còpia del Candelabrum (Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrit 9010), procedent amb 
tota seguretat de l’àmbit administratiu de la Corona d’Aragó car conté glosses en català, en donaren 
notícia: Manuel De Castro y Castro, Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1973; Charles Faulhaber, “Retóricas 
clásicas y medievales en bibliotecas castellanas”, Ábaco: estudios sobre literatura española, 4 (Madrid, 1973), 
p. 151-300 en especial, p. 206. No s’hauria d’oblidar que aquestes còpies contenen florilegis d’auctoritates 
(Titus Livi, Sèneca, Valeri Màxim o Petrarca).

75. Giuseppe Vecchi (ed.), “Arenge” con uno studio sull’eloquenza d’arte civile e politica dantesca, 
Tipografia Compositori, Bolonya, 1954; Giuseppe Vecchi, “Le Arenge di Guido Faba e l’eloquenza d’arte 
civile e politica duecentesca”, Quadrivium, 4 (Bolonya, 1960), p. 61-90. 

76. Terence O. Tunberg (ed.), Speeches from the ‘Oculus Pastoralis’, Pontificial Institute of Mediaeval 
Studies, Toronto, 1990.
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Martí I s’adreça als presents a les Corts amb l’expressió “Bona gent”, una 
fórmula blasmada, per altra part, per Francesc Eiximenis a l’Ars praedicandi 
populo.77 Segueix l’exordium, amb els dos components normatius de la captatio 
benevolentiae i de la presentació del tema o introducció directa a la narratio. 
El primer adopta el recurs ab nostra persona, un dels quatre formulismes 
recomanats per les arts retòriques, que incideix en la importància del missatge 
des de l’estatut de la persona que parla.78 Martí I hi apel·la a la tradició 
(“nostres predecessors”), i d’aquesta manera reafirma la pròpia autoritat (la 
monarquia arrela en el llinatge) alhora que valida l’exposició que farà, que 
serà “per edificació de llurs pobles”.79 El resum del tema, breu i concís, com és 
preceptiu: “havem proposat de parlar de la glòria del principat de Catalunya”:

Nós, volents seguir la manera antiga e acostumada per nostres predeces-
sors, qui en lo principi de llurs corts acostumen de dir algunes coses 
per edificació de llurs pobles, havem proposat de parlar de la glòria del 
principat de Catalunya.

E pensants en açò, ocórrec-nos un dit de Isaïes, qui diu: Clama. Quid 
clamabo? Omnis caro fenum et omnis gloria eius quasi flos agri. Exsicatum est 
fenum et cecidit flos (Isaie, xl). Nostre Senyor dix al profeta: “Crida. Dix 
lo profeta: Què cridaré? Respòs nostre Senyor: Crida que tota carn és fe, 
e tota la glòria és així com a flor del camp, en la qual secat és lo fe e 
caigué la flor”.80

Tot seguit s’hi insereix un llarg prothema que, si no m’erro, és un cas aïllat 
en l’oratòria parlamentària pervinguda, doblement insòlit perquè la temàtica 
incideix de ple en el camp de la teoria literària:

 

77. Nunquam incipiendo loqui in sermone laudes auditores sicut multi dicunt dicentes: Domini et domine, 
vel ‘Bona gens’, vel ‘Domini boni’ (Martí de Barcelona, “L’Ars predicandi de Francesc Eiximenis”, Estudis 
Universitaris Catalans, 22 [Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, 2] (Barcelona, 1936), p. 301-340 (p. 317). 
Francesc Eiximenis, Art de predicació al poble, ed. Xavier Renedo, Eumo Editorial, Vic, 2009. Val a dir 
que Vicent Ferrer feia servir usualment l’expressió ‘bona gent’.

78. Ab nostra persona benivolentiam contrahemus, si nostrum officium sine adrogantia laudabimus, atque in 
rem p. quales fuerimus aut in parentes aut in amicos aut in eos, qui audiunt, aliquid referemus, dum haec omnia 
ad eam ipsam rem, qua de agitur, sint adcommodata (Cicerón, Rhetorica ad Herennium. Retórica a Herenio, ed. 
Juan Francisco Alcina, Bosch, Barcelona, 1991, p. 71[I, V]). També Ciceró, De inventione, I, XIV, 20-I, 
XVIII, 26; Quintilià, Institutio oratoria, IV, I, 5).

79. La “instrucció de llurs pobles” fa referència a transmetre una moral de govern (no un 
ensenyament concret), una premissa aristotèlica en darrer terme. Val a dir que el reclam a la instrucció 
és present als manuals d’ars dictaminis/de regimine civitatum. 

80. Parlaments…, p. 58. La citació bíblica és Isaïes 40: 6-7, que fa referència a la immutabilitat 
de la paraula divina enfront a la veu de l’home.
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Per què nós, veent que nostre senyor Déu havia en tan poca reputació 
la glòria mundanal, no sabíem de què us parlàssem, sinó que estant en 
aquest pensament, venc-nos entre mans un dit d’un sant doctor molt 
solemne e aprovat de santa mare Esgleia, que hom apella sant Seduli (De 
Carmine Pascali), qui en lo primer llibre seu nos dóna regla e motiu al 
nostre dubte, dient: “E si los gentils ab gran pompa han fet llibres de 
llurs ficcions e mil falsies, segons que diu Ovidi en lo Matamarfoseos; e 
si los gigants e los centaures per crueltat se faïen posar escrits de llaors, 
e arcs triumfals e colones per memòria de llurs batalles (segons que diu 
Suetònio Tranquil·lo, libro primo De duodecim Cesaribus); e si de coses no 
veres, impertinents e impossibles han volguda tocar la trompa de mentida 
per llaor de llurs amics (segons que fa Homero in Iliade); ¡què devem 
nosaltres fer, que som cristians e seguim la veritat, qui veem la cosa ma-
nifesta, e oïm la veu divinal tot dia!81 

Hi assistim a un debat sobre els figmenta poetae dels antics,82 que es desplega 
a partir d’una citació del Carmen paschale (I, v. 17-18) de Seduli,83 amplificada 
amb al·lusions a les Metamorfosis d’Ovidi (I, v. 152-162)84 i al De duodecim 
Cesaribus de Suetoni.85 La polèmica al voltant de la mitologia antiga (“los 
gigants e los centaures”) i, per extensió, la literatura clàssica (“arcs triumfals e 
colones per memòria de llurs batalles”), arrenca del neoplatonisme tardoantic 

81. Parlaments…, p. 59.
82. Els figmenta poetae és, en propietat, la mitologia. Vegeu, per exemple, les precisions de Macrobi 

als Comentarii in Somnium Scipionis, I, II, 9 (Macrobio, Comentarios al Sueño de Escipión, ed. Jordi Raventós, 
Ediciones Siruela, Madrid, 2005, p. 30). 

83. La citació correspon a l’inici del Llibre I del Carmen paschale de Seduli: Cum sua gentiles 
studeant figmenta poetae / Grandisonis pompare modis, tragicoque boatu / Ridiculoque Geta seu qualibet arte 
canendi / Saeva nefandarum renovent contagia rerum / Et scelerum monumenta canant (I, v. 1-5), a www.
thelatinlibrary.com.

84. Ovidi situa els Gegants a l’edat de ferro i els presenta en lluita contra els déus de l’Olimp. 
Els Gegants, fills de Gea (la Terra), fecundada per la sang d’Urà, eren éssers monstruosos i terribles: 
adfectasse ferunt regnum caeleste Gigantas /altaque conquestos struxisse ad sidera montis. / Tum pater omnipotens 
misso perfregit Olympum […] (Ovidi, Metamorfosis, I, v. 152-162). El rei Martí en recorda la crueltat.

85. És difícil saber si la proposició fa referència a una citació concreta de Suetoni, De vita 
duodecim Caesarum, concretament al Llibre I, dedicat a Cèsar, atès que es refereix a una qüestió molt 
vague i general com els arcs triomfals i les columnes que els antics romans construïen per commemorar 
llurs batalles. Alguns passatges s’hi podrien asimilar: Aedilis praeter comitium ac forum basilicasque etiam 
Capitolium ornavit, porticibus ad tempus extructis in quibus abundante rerum copia pars apparatus exponentur 
(G. Suetoni Tranquil·le, Vides dels dotze cèsars, ed. Joaquim Icart, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 
1966-1971, vol. 1: Cèsar, p. 64). Joan I afirmava que havia llegit Suetoni: “e entre les altres coses que 
n havem lestes nos recorda que diu Suethoni que Octovia August cresque tan l emperi de Roma, que 
li subjuga per proesa e bontat de sa persona tot lo mon, lo qual senyoraja en pau .xl. anys, e per ço 
com tant lo cresque fou dit August” (Antoni Rubió i Lluch, Documents…, vol. 1, p. 376 [lletra datada 
a Sant Cugat, 18 de setembre de 1392]). No descartaria, malgrat que el rei Martí esmenti explícitament 
De duodecim Cesaribus, que el coneixement de Suetoni arribés a través de compilacions com els Faits des 
romains (1213-1214), una obra molt divulgada que relatava la història de Cèsar a partir dels historiadors 
antics (del mateix Cèsar, Suetoni i Lucà). 
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i dels primers apologetes cristians com Lactanci, i travessa tota l’edat mitjana 
amb el neguit per intentar ajustar un llegat cultural respectat per la seva bellesa, 
però condemnat per pagà, escrit per homes desconeixents de la fe del Déu 
revelat. Petrarca i Boccaccio, com és sabut, clouen definitivament el debat en 
redimensionar les faules antigues des d’una perspectiva històrica.86 Ara bé, el 
bigarrat prothema és, en el fons, una excusatio retòrica per justificar que el discurs 
abdiqui del prestigi de les fabulae antigues i se centri en la història. És així que 
tot ell està travessat per una oposició de base, que remunta, pel cap baix, a 
Isidor de Sevilla.87 La fabula, domini del mendax (“la trompa de mentida” al 
text), és a dir, la ficció en definitiva, enfront a la història, el registre exclusiu de 
la veritas. El rei Martí farà un panegíric, elocució abonada al ditirambe poètic, 
però el farà des de la veu de la veritat. És per això que Seduli recorda que, 
mentre que els antics parlaven amb mites i ficcions (amb poesia), a nosaltres, 
que som cristians i que volem lloar els nostres homes gloriosos, no ens cal el 
recurs als figmenta poetae perquè ens cenyim a la història pròpia. El passatge 
no comporta tant un rebuig a la poesia dels antics, pel conflicte paganisme/
cristianisme, com és una exaltació de la veritas de la història, el millor camí per 
enaltir els herois propis: 

[...] ¿No direm les gràcies que nostre Senyor ha fetes a tots?. ¿No direm 
les llaors d’aquells qui en mereixen?. ¿No divulgarem los mèrits d’aquells, 
qui han virtuosament treballat?

¿E no diu lo Eclesiàstic: Laudemus uiros gloriosos et parentes nostros in ge-
neratione sua: etc. (Eccl., xliv): “Lloem los barons gloriosos e los nostres 
parents en la sua generació”? 

86. Eugenio Garin, “Las fábulas antiguas”, Medioevo y Renacimiento: Estudios e investigaciones,  Tau- 
rus, Madrid, 1981, p. 52-94 [edició original: Medioevo e Rinascimento: Studi e ricerche, Laterza, Roma – 
Bari, 1973].

87. Fabulas poetae a fando nominaverunt, quia sunt res factae, sed tantum loquendo fictae (Isidoro de 
Sevilla, Etimologías, ed. José Oroz Reta, Manuel Marcos Casquero, La Editorial Católica, Madrid, 
1982-1983, vol. 1, p. 40. N’hi ha de diverses classes aut Aesopicae, aut Libysticae; ad naturam rerum; ad mores; 
o com les que Demosthenes orator fabulam usus adversus Philippum (Isidoro de Sevilla, Etimologías, vol. 1,  
p. 356). En canvi, la història est narratio rei gestae, per quam ea, quae in praeterito facta sunt, dinoscuntur. 
[…] Quae enim videntur, sine mendacio proferuntur. Haec disciplina ad Grammaticam pertinet, quia quidquid 
dignum memoria est litteris mandatur (Isidoro de Sevilla, Etimologías, vol. 1, p. 41 i 358). Nam historiae 
sunt res verae quae factae sunt […] fabulae vero sunt quae nec factae sunt nec fieri possunt, quia contra naturam 
sun (Isidoro de Sevilla, Etimologías, vol. 1, p. 44 i 369). La història és, doncs, del domini de la veritas, 
mentre que la fabula, que no s’ha esdevingut mai ni pot esdevenir-se i és del domini del mendax. La 
divisió prové de Ciceró al De inventione (I, 19), i també a la Rhetorica ad Herennium [Fabula est, quae 
neque veras neque veri similes continet res [...] Historia et gesta res, sed ab aetaris mostrae memoria remota (I, 
VIII). Vegeu: La distinció d’Agustí als Soliloquia (II, 9, 16) entre el fallax i el mendax (II, 9, 16). Per a 
derivacions d’aquestes sentències en els historiadors medievals: Bernard Guenée, Histoire et culture historique 
dans l’Occident médiéval, Aubier Montaigne, París, 1980, p. 18-45. 
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Resta, tanmateix, justificar el nucli dur de l’exposició, la licitud de cantar 
les glòries pròpies, i més quan el prothema s’ha obert amb un versicle d’Isaïes 
(40: 6-7), que recorda que tota lloança és vana i que solament la paraula 
de Déu roman per sempre. Com donar compte que hom pugui lloar-se a 
si mateix i els seus “barons gloriosos”? Agustí havia obert la polèmica a les 
Confessions i Dante hi tornava a la Vita nuova, on es disculpava d’haver estat 
laudatore di me medesimo, i al Convivio deixava escrit que parlar d’un mateix 
no era convenient si no era el cas de defensar-se d’una acusació pública, que 
comportés injustament la infàmia de la persona, o bé si hom volia instruir 
altri fent ús del recurs a la pròpia persona.88 L’argumentació de Martí prendrà 
aquest darrer camí, tal com ja s’ha anunciat, en part, a l’exordi (“l’edificació 
de llurs pobles”):89 

E açò mateix concorda l’acte, fort gran e notable, que els romans antics 
servaven en animar e induir los hòmens jóvens en fer actes virtuosos: com 
en les grans e solemnes congregacions que els majors faïen en Roma, los 
antics que en ells eren, aquí publicaven los grans e solemnes fets d’armes 
e actes virtuosos que els romans havien fets, en manera que els jóvens 
qui ho oïen escalfaven-se’n fort, desitjants fer semblants actes, e de fet 
en metien molts en execució. E sobre aquesta usança crida Valeri, e diu: 
“No es fa estimar a açò l’estudi d’Atenes, ne qualsevulla escola del món 
ne qualsevulla estudis estranys, ne mereixen ésser preposats a la disciplina 
domèstica de Roma, de la qual eixien molts Camil·los, Cipions, Fabricis, 
Marcels e Fabis e altres emparadors fort singulars” (segons que llargament 
ho recita en lo segon llibre seu, en lo títol primer).90

88. Veramente, al principale intendimento tornando, dico, come è toccato di sopra, per necessarie cagioni lo 
parlare di sé è conceduto: e in tra l’altre necessarie cagioni due sono più manifeste. L’una è quando sanza ragionare 
di sé grande infamia o pericolo non si può cessare; e allora si concede, per la ragione che de li due sentieri prendere 
lo men reo è quasi prendere un buono. […] L’altra è quando, per ragionare di sé, grandissima utilitade ne segue 
altrui per via di dottrina; e questa ragione mosse Agustino […] (I, ii, 12-14), a: Dante Alighieri, “Convivio”, 
Opere minori, ed. Cesare Vasoli e Domenico De Robertis, Riccardo Ricciardi editore, Milà – Nàpols, 
1995, vol. 2, tom 1, p. 18-19. La lloança es possible quan algú ha de salvar-se de la infàmia (és el cas 
de Boeci, com il·lustra Dante) o quan la persona es posa a utilitat d’altri per via de doctrina (com 
il·lustra el cas d’Agustí). Noten els comentaristes dantescos que el timore d’infamia no s’ha d’entendre 
com a turpezza o scelleraggine, sinó en el sentit de l’ètim fama mala, non buona.

89. Mark D. Johnston, “Parliamentary Oratory…”, p. 112, on remarca que: The protheme adopts 
the tactic, common in learned sermons, of expounding the problem of speaking itself; i remet a: David D’Avray, 
The Preaching of the Friars, Clarendon Press, Oxford, 1985, p. 188. De fet, crec que s’ha d’entendre com 
una digressio del formulisme ab nostra de la captatio benevolentiae.

90. Parlaments…, p. 59-60. 
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Ara s’explana, però, a partir d’una referència als Dits e fets memorables de 
Valeri Màxim,91 amb una digressió sobre els costums dels romans antics, que 
feien publicar “los solemnes fets d’armes e actes virtuosos” dels predecessors 
a fi que el jovent desitgés emular-los. Una “disciplina domèstica” de Roma, 
que afavorí l’aparició de molts “Camil·los, Cipions, Fabricis, Marcels e Fabis 
e altres emparadors fort singulars”.

El passatge té més transcendència de la que aparentment mostra, car 
suposa un canvi de perspectiva amb el valor atribuït a la història per cronistes 
com Bernat Desclot o Ramon Muntaner. La funció de la història ja no radica 
tant a ser un suport de la memòria, arxiu del passat i exemple per al futur, com 
una exhortació a la virtut. La proclama es llegia en un bon tou d’historiadors 
llatins, com al proemi de Sal·lusti al Bellum Iugurthinum,92 o als Ab urbe condita, 
de Titus Livi, totes dues obres circulant per la Cancelleria tant en llatí com en 
traducció catalana93 (bé, Livi únicament parcialment, la Primera Dècada, sobre 

91. Correspon a un paràgraf dels Dictorum factorumque memoriabilum (II, I, 10), de Valeri Màxim, 
que en la traducció catalana d’Antoni Canals, realitzada abans de 1395, diu: “[…] recitant, en los dictats 
damunt dits, los fets d’armes que hauien fets, e les batalles que hauien guanyades, e les uirtuts en que 
seren exercitats. E, ajustats los homens jouens en conuit, feyen cantar los dictats, sonant hi diuerses 
instruments, per moure lo cor dels dits jouens, retent los alegres e uolenterosos a fer semblants actes de 
sos predecessors. / Valeri: ¿Quina cosa es pus profitosa e mes uirtuosa, que aquest acte damunt dit, en 
lo qual los jouens feyen gran honor als antichs princeps morts, cantant lurs victories? E, els dits antichs 
morts, los jouens qui co*mençauen entrar en fets darmes promouien a fets uirtuosos, encenent e animant 
los ab lurs comendables actes. Certes, yo no se que puscha proposar o mes loar e honrar: la scola de 
Athenes, nils altres loables estudis, a la dita institutio, ordenada per la Ciutat de Roma, a instructio dels 
jouens; com alis feya mencio de Camillo, qui vençe los de França, gitant los de Roma, la qual hauien 
presa; allis representauen los dos Scipions, la vn dels quals, dit Africa, vençe Anibal, e subjuga Africa e 
Cartayna a Roma, laltre destruhy la gran ciutat d Espanya, dita Numancia, que ara es dita Çamora, e 
abisa Cartayna; allis representauen les resplandents uirtuts de Fabricio, de Marcello, de Fabio, e daltres, qui 
illuminaren lo nostre imperi […]” (Ramon Miquel i Planas (ed.), Llibre anomenat Valeri Màximo, Dels dits 
y fets memorables, traducció catalana del xiv segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons 
el codex del Consell de Cent barceloní, 2 vols., [Casa Miquel-Rius], Barcelona, 1914 (Biblioteca Catalana), p. 
86-87). Una edició moderna dels llibres I-V ha estat realitzada per Helena Rovira i Cerdà, El “Valeri 
Màxim” d’Antoni Canals: estudi i edició (llibres I-V), Universitat de Barcelona (tesi doctoral), Barcelona, 
2014. Sembla que Martí I (o els col·laboradors) té a la vista el fragment de Valeri Màxim, que refon. 

92. sed dux atque imperator uitae mortalium animus est, qui ubi ad gloriam uirtutis uia grassatur abunde 
pollens potensque et clarus est, neque fortuna eget, quippe quae probitatem, industriam aliasque artis bonas neque 
dare neque eripere cuiquam potest (I, 3) [Sal·lusti, Bellum Iugurthinum, / La Guerra de Jugurta, ed. Joaquim 
Icart, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1964, p. 14-15]; nam saepe ego audiui Q. Maxumum, P. Scipionem, 
praeterea ciuitatis nostrae praeclaros uiros solitos ita dicere, cum maiorum imagines intuerentur, uehementissume sibi 
animum ad uirtutem accendi. Scilicet non ceram illam neque figuram tantam uim in sese habere, sed memoria rerum 
gestarum eam flamman egregiis uiris in pectore crescere neque prius sedari, quam uirtus eorum faman atque gloriam 
adaequauerit, (IV, 5-6) [Sal·lusti, Bellum Iugurthinum..., p. 16-17]. Aquest valor de la història com a guió 
de la moral, era ben apreciat i reivindicat a l’època, molt especialment en l’àmbit de la vida política. Pere 
Sagarriga, arquebisbe de Saragossa i bisbe de Lleida, recordava al novell rei Alfons IV el Magnànim que 
no oblidés mai el salustianum dogma (Illud Salustianum dogma numquam exeat ex animo tuo) al Parlament 
de Barcelona de 1416 (Cortes…, vol. 12, p. 22). 

93. Sobre la difusió de Sal·lusti a la Corona d’Aragó: Jordi Rubió i Balaguer, “Sobre Sal·lusti…”. 
Les primeres notícies de còdexs de Sal·lusti en terres catalanes són del segle xii. L’any 1147, l’historiador 
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la traducció francesa i interpolat amb els comentaris de NicolauTrevet).94 

romà ja és citat en un inventari de la Seu d’Urgell. Vegeu: Pere Pujol i Tubau, “De la cultura catalana 
medieval: Una biblioteca dels temps romànics”, Estudis Universitaris Catalans, 7 (Barcelona, 1913), p, 1-8 
(especialment, p. 6). Del mateix segle se’n conserva un manuscrit a la biblioteca de la catedral de Tortosa. 
Vegeu: Pere Pujol i Tubau, “La biblioteca del capítol catedral de Tortosa”, Anuari de l’Institut d’Estudis 
Catalans (Barcelona, 1913-1914), p. 745-757 (especialment, p. 756, doc. núm. 236); Enrique Bayerri 
Bertomeu, Los códices medievales de la catedral de Tortosa, Porter Libros, Bacelona, 1962; i també Jordi Rubió, 
“Sobre Sal·lusti…”, p. 271. No sembla, tanmateix, que aquest Sal·lusti primerenc influís en la cultura 
catalana abans de la segona meitat del segle xiv, com s’interroga Jordi Rubió: “¿aquells virtuosos de la 
redacció de cartes en llatí, els quals tal vegada desitjaven tant de posseir un Sal·lusti pel seu fons moral 
o pel dramatisme de la història de Iugurta, tingueren mai consciència que n’hi havia manuscrits a la 
catedral de Tortosa i potser també llavors a d’altres biblioteques de Catalunya?” (Jordi Rubió i Balaguer, 
“Sobre Sal·lusti…”, p. 295). El Bellum Iugurthinum fou traduït al catàla en data imprecisa, però abans de 
1385, traducció que es conserva en un manuscrit que conté altres textos històrics relacionats amb la 
Grant Cronica de Espanya de Juan Fernández de Heredia; vegeu: Montserrat Lluch Juncosa, El “Jugurta” 
català del segle xiv, Universitat de Barcelona (tesi doctoral), Barcelona, 2003; Montserrat Lluch Juncosa, 
“Editar el Jugurta català del segle xiv: un plantejament metodològic”, Cultura Neolatina, 64 (Roma, 2004), 
p. 559-593. A partir de la traducció catalana, se’n féu una versió aragonesa, la qual, al seu torn, s’integrà a 
la Grant Cronica de Espanya, compilada sota la direcció de Juan Fernández de Heredia (el text de Sal·lusti 
constitueix el Llibre VIII de la Primera part); vegeu, entre altres: Regina af Geijerstam, “Un esbozo de 
la Grant Cronica de Espanya de Juan Fernández de Heredia”, Studia Neophilologica, 32 (Estocolm, 1960), 
p. 80-105; Regina af Geijerstam, “La Grant Cronica de España: problemas de su edición y estudio”, 
Juan Fernández de Heredia y su época: IV Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, Aurora Egido, José 
M. Enguita (eds.), Institución Fernando el Católico, Saragossa, 1996, p. 155-169. Sal·lusti és esmentat 
explícitament pel rei Martí a la proposició (Parlaments…, p. 63). 

94. La primera notícia de Titus Livi, en àmbit de cort i cancelleria, de què tinguem notícia 
és primerenca i sorprenent. El 19 de febrer de 1315, de Lleida estant, Jaume II s’adreçava a Tomàs 
de Próixida, conseller del monarca (dilecto consiliario suo Thome de Proxida), que es trobava a Nàpols, i 
li manava que comprés un volum intitulatum Titus Livius, in quo tractatur de bona et grata materia a un 
llibreter que l’havia posat a la venda en aquella ciutat. El rei en tenia coneixement per Joan Borguny, 
que, de retorn de Nàpols, havia informat el rei (i li havia dit que l’exemplar es posava a la venda per 
cent florins d’or!). L’interès probablement s’ha de posar amb relació amb la descoberta que, a inicis del 
segle xiv, havia fet Landolfo Colonna de la quarta dècada. Abans únicament es coneixien la primera 
i la tercera, que sovint circulaven independentment, la tercera sota el títol De bello Punico. Tot sembla 
indicar, però, que el Livi napolità no arribà mai a Jaume II. Francesco Bruni [Francesco Bruni, “Un 
documento sul Livio napoletano-avignonese del Petrarca, oggi Par. Lat. 5690”, Medioevo Romanzo, 4 
(Nàpols, 1977), p. 341-349] ha hipotetitzat que el còdex preuat va anar a parar a Avinyó, a mans del 
Papa, probablement perquè Joan Borguny, ambaixador de Jaume II a Avinyó durant algun temps, acabà 
prestant els seus serveis a doble banda, tant al rei aragonès com al Papa. L’ambidextre Joan Borguny degué 
oferir la seva informació simultàniament a tots dos lectors delerosos, però finalment les estratègies papals 
es degueren mostrar més eficaces. Amb la descoberta de Colonna i, sobretot, de Petrarca, els Ab urbe 
condita es traduïren al francès, català, italià i castellà. La versió francesa fou acabada pel monjo benedictí 
Pierre Bersuire, el 1358, que l’efectuà sobre el comentari medieval del dominic Nicolau Trevet (1323), 
d’ací que el text sovint contingui més glosses de Trevet que text de Livi. La traducció catalana de la 
primera dècada (llibres I-VII) és anònima i datada el 1383. Es realitzà sobre la versió francesa de Pierre 
Bersuire, de 1354-1358, que utilitzà el comentari de Nicolau Trevet (1323). Ha pervingut al ms. Londres, 
British Library Harley 4893, ff. 1-245r, s. XIV(ex) – XV ¼ (Manid 1624); i darrerament ha estat editat 
a: Montserrat Ferrer i Santanach, La traducció catalana medieval de les Dècades de Titus Livi: edició del llibre 
I, Universitat Autònoma de Barcelona (tesi doctoral), Bellaterra, 2011. Vegeu també: Curt J. Wittlin, “La 
traducció catalana anònima de les Històries romanes I-VII de Titus Livi”, Estudis Romànics, 13 (Barcelona, 
1963-1968), p. 1-39; Titus Livi, Ab urbe condita I. I-9, ed. Curt J. Wittlin, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 
1970; Lambert Ferreres, “El ms. fr. 77 de la B. P. U. de Ginebra i la traducció catalana anònima de 
Titus Livi”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 31 (Girona, 1990), p. 23-29; Lambert Ferreres, “La 



356 Isabel Grifoll

Hem d’anar també al prolèg al De viris illustribus de Petrarca.95 Que la història 
sigui indeslligable de la virtut, comporta deixar entre parèntesi la metodologia 
compilatòria, a l’estil, per exemple, de l’Speculum historiale de Vincent de 
Beauvais, i donar pas a un historiador que opera amb criteris de selecció. 
La veritas no s’aconsegueix deixant constància de tots els fets, sinó tan sols 
d’allò que és edificant. A més, Petrarca fa una aposta historiogràfica totalment 
inèdita, que aquí ens interessa especialment. La dignitat estilística és el segell 
distintiu de l’historiador. La història, per educar realment en la virtut, ha 
de cobrir una funció emotiva, cosa que implica tenir cura de la poesia i 
l’estil. L’emoció no comporta un plus d’engany i falsedat, ans al contrari, és 
el requisit indipensable de la veritat, la seva autoritat. M’apresso a dir que la 
proposició del rei Martí no és comparable amb el projecte poeticoestilístic 
de l’aretí (el català enfront al llatí, mètode escolàstic i ars praedicanti enfront 
a l’elegia antiga, i etc.), però sí que en manlleva idees i les adapta en contex 
propi. Si no, com explicar el recurs al panegíric encomiàstic de Catalunya i, 
sobretot, la instrumentalització de la història com a emoció? 

El prothema acaba reblant el clau de la necessitat de parlar a través de fets 
i no de faules, car la glòria de Déu es manifesta a través de les empreses dels 
catalans, com diu el thema: Gloriosa dicta sunt de te:

E doncs, nós volents seguir aquesta ordonança en vosaltres, qui sots una 
part insigne e molt poderosa de nostra senyoria; no fentament, no man-
llevadament, no per faules, no per llaor pintada, quia non sunt michi loquele 
neque sermones, mas tan solament per manifestar la glòria de nostre senyor 
Déu que ha obrada en vosaltres; e per tal com no devem callar la virtut, 
la glòria e la noblesa del principat de Catalunya e dels catalans; podem 
verificar la paraula per nós començada: Gloriosa dicta sunt de te (Ps. ubi 
supra, quod est thema).96

‘declaració de mots’ de la traducció catalana anònima de Titus Livi”, Anuari de Filologia de la Universitat 
de Barcelona, 14, (Barcelona, 1991), p. 25-42; Montserrat Ferrer Santanach, “Les traduccions francesa i 
catalana de Titus Livi i el comentari llatí de Nicolau Trevet”, Estudios de latín medieval hispánico: Actas 
del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009), ed. José 
Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz, Cándida Ferrero Hernández, SISMEL – Edizioni del Galuzzo, 
Florència, 2011, p. 627-634; Montserrat Ferrer Santanach, “Les Dècades de Titus Livi en català (ms. 
British Library, Harley 4893) traducció de la versió en francès de Pierre Bersuire”, Cultura Neolatina, 72 
(Roma, 2012), p. 115-144. 

95. Remeto, per al comentari, a: Giuliana Crevatin, “Francesco Petrarca. Il mito di Roma e 
la rinascita della storiografia”, Das alte Rom und die neue Zeit: Varianten des Rom-mythos zwischen Petrarca 
und dem Barock: Papers from a Symposium held November 18th – 20th, 2004 at the Johann Wolfgang Goethe 
– Universität in Frankfurt am Main, ed. Martin Disselkamp, Peter Ihring, Friedrich Wolfzettel, Gunter 
Narr Verlag, Tübingen, 2006, p. 7-21.

96. Parlaments…, p. 60. La citació bíblica Non sunt loquelae neque sermones és Salms 19: 4.
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Finalitzat el prothema, el desplegament del thema es realitza en dues parts. 
La primera, per demostrar com els catalans han aconseguit fama per llurs 
virtuts (Gloriosa dicta sunt). La segona, per elogiar el Principat de Catalunya, 
és a dir, de te: 

Noble cort e noble principat de Catalunya e vosaltres catalans: glorioses 
coses són dites de vosaltres. Per les quals paraules són demostrades dues 
conclusions fort singulars.
Primo, com la virtut molt famosa és clarament demostrada: Quia gloriosa 
dicta sunt.

Secundo, de la gent fort valerosa, per tot lo món nomenada: Quia de te.97

5.2. Prima Pars 

La primera part comença amb una reflexió sobre la glòria: 

Deïm, primerament, com la virtut molt famosa és clarament demostrada, 
quia gloriosa dicta sunt, ço és a saber, “glorioses coses són dites”. E devets 
saber, que segons diu Tul·li (libro secundo Retorice ueteris): Gloria est frequens 
de aliquo fama cum laude: “glòria és contínua de alcú fama ab llaor”. E 
llavors és dita virtut gloriosa com per molts és publicada e divulgada; car 
la fama qui a pocs és manifestada no torna en tanta glòria com aquella 
que és manifestada e escampada per tot lo món.98

Sota l’autoritat de Ciceró al De inventione (I, 55, 166), la glòria és entesa 
com a fama.99 L’autoritat ciceroniana inicial es desplega amb exemples bíblics 
(els habitants de Gebeon,100 els combats de Jesucrist amb el diable101), se 
sentencia per la literatura clàssica (l’Eneida)102 i novament es rebla el clau amb 

 97. Parlaments…, p. 61.
 98. Parlaments…, p. 61.
 99. També Quintilià, De Institutione oratoria, II, 55.
100. Els habitants de Gebeon (Josuè 9: 9), mereixen aquesta glossa del rei Martí: “Veus ací com 

se demostra que per manifestar la fama e continuar aquella, se’n segueix glòria e honor; car com los 
actes virtuoses són publicats a les gents, més glòria e més fama ne redunda a aquells qui ho han fet” 
(Parlaments…, p. 61-62), perquè els homes de Gebeon havien portat regals a Josuè, cosa que els havia 
reportat fama i honor. 

101. “E per ço, mossènyer sent Lluc fa testimoni de Jesucrist, dient: Et fama exiit per uniuersam 
regionem de illo (Luc., quarto). Apar, donques, que com Jesucrist hac haüda victòria ab lo diable quan 
lo temptà, e puis se’n devallà en Galilea, la fama d’ell cresqué per tota la terra”, exemple extret, com 
anota el rei Martí, de Lluc 4: 14. 

102. “En açò concorda lo poeta, qui deïa: Famam extendere factis hoc uirtutis opus: Virgílius (in 
X Eneidos) diu que estendre la bona fama e els fets és obra de virtut e de glòria” (Virgili, Eneida, X, 
v. 468: omnibus est uitae; sed famam extendere factis, i editat a: Virgili, Eneida, ed. Miquel Dolç, Fundació 
Bernat Metge, Barcelona, 1972-1978, vol. 4, p. 44). Virgili deia, en el passatge citat, que divulgar la 
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la Bíblia (la reina de Sabà).103 En definitiva, divulgar la fama dels personatges 
il·lustres no és un acte de lloança pròpia, sinó que està al servei de la instrucció.

No es pot dir que el tema de la fama fos desconegut de la literatura dels 
segles anteriors. Roland s’havia negat a tocar l’olifant de por que es cantés 
d’ell una malvaise cançun i que el seu llinatge, maculat per la infàmia, es veiés 
constret a la venjança.104 No obstant això, l’entrada de la literatura clàssica en 
canvia el sentit: la fama és la perduració en el record dels homes per la virtut.105 
És Ciceró, en particular, qui contribuirà a modificar-lo amb el motiu de les 
dues glòries. Hi ha una glòria mundana, passatgera i sotmesa a la volubilitat de 
fortuna, enganyosa glòria, però sobretot falsa perquè és conscientiae praemium, 
vàlida, per tant, únicament en vida. La veritable glòria, indestriable de la virtut, 
no únicament és duradora, sinó que té una recompensa absoluta —còsmica—, 
com la que obté Publi Corneli Escipió, constel·lat a la Via Làctia. El Somnium 
Scipionis de Ciceró, obra capital per aquest tema,106 es llegia a l’època tan al 
llibre VI del De republica, d’on prové, com integrada en el comentari que en 
féu Macrobi. Bernat Metge, per exemple, la utilitza al llibre II de Lo somni, 
però no pas per traslladar Joan I al paradís, recompensa a una obra de govern 
basada en la virtut, sinó per deixar-lo en purgatori, escapat pels pèls de l’infern. 
La temàtica era al centre també de l’Africa de Petrarca, que n’havia accentuat 
el caràcter estoicocristià.107 El dominic Antoni Canals encara enfortia aquesta 
via a l’Escipió e Anníbal, traducció abreujada en prosa de dos llargs fragments 
del llibre VII de l’Africa, amb l’afegitó de la vida d’Anníbal després de Zama 

bona fama i les gestes era un acte de virtut: […] sed famam extendere factis / hoc uirtutis opus (Virgili, 
Eneida, X, v. 468-469).

103. “Així mateix, d’aquella reina Saba que oint la fama de la glòria de Salamó dix, Uerus est 
sermo, quem audieram de fama tua: sequitur uicisti famam uirtutibus (II Paralipomenon, ix cap.): ‘Vera és la paraula 
que havia oïda de la fama tua’; e segueix-se: ‘Vençut has la fama per virtuts’”. La citació correspon a 
2 Paralipòmens 9: 5-6, per bé que no és literalment exacta. 

104. Roland temia la malvaise cançun (lassa 79, v. 1014), que rubricava en versos posteriors […] 
Jo fereie que fols, / en dulce France en perdreie mun los (lassa 83, v. 1053-1054). Si Roland tocava l’olifant, 
[…] Ne placet Damnedeu / qui mi parent pur mei seient blasmet (lassa 84, v. 1062-1063), corresponent a 
l’edició: Chanson de Roland / Cantar de Roldán y el Roncesvalles navarro, ed. Martín de Riquer, El Festín de 
Esopo, Barcelona, 1983. La fama/infàmia es vinculava, a una ètica del llinatge i podia reclamar venjança.

105. Sobre la fama, vegeu: Maria Rosa Lida de Malkiel, La Idea de la Fama en la Edad 
Media Castellana, Fondo de Cultura Económica, Mèxic – Madrid – Buenos Aires, 1983 [1952]; Thelma 
Fenster and Daniel Lord Smail (eds.), Fama: The Politics of Talk & Reputation in Medieval Europe, Cornell 
University Press, Ithaca, 2003.

106. Cicerone, Il sogno di Scipione, ed. Fabio Stock, Marsilio, Venècia, 1993, p. 9-29 (amb especial 
rellevància, les consideracions que fa l’editor al pròleg Un viaggio lungo un sogno). 

107. Petrarca havia insistit en el caràcter estoicocristià del tema de la glòria en la represa que 
féu de les dues redaccions primitives de les Vides d’Escipió Africà, després de la crisi personal que 
testimonia el Secretum (el Llibre III), crítiques que, en la veu d’Agustí, li retreuen haver estat esclau de 
la vanitat de la glòria mundana.
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segons l’Hanibal del De viris illustribus petrarquesc.108 La lliçó apresa en la línia 
Ciceró – Petrarca – Canals permetia, per tant, superar el concepte de fama del 
món feudal i cavalleresc (el de Roland, el de Lançalot), vinculat a una ètica 
del llinatge i, pel biaix de la virtut, que ja no de l’honor, posar-lo al servei de 
la res publica. Com deia Virgili a l’Eneida: Famam extendere factis hoc uirtutis opus.

Les virtuts bàsiques dels catalans —lleialtat, ardiment i liberalitat— 
constitueixen les tres divisiones de la prima pars del sermó de Martí I:

Per què nós trobam que los catalans en tres coses forts singulars han 
haüda gran fama per tot lo món: primo, que ab gran llealtat han servit 
llur senyor; secundo, que ab gran ardiment han treballat per llur valor; 
tercio, que ab gran liberalitat han mostrada llur honor.109 

Vet aquí els tres vectors claus que informen la relació del monarca amb 
els seus súbdits en el marc de les Corts. Descobrint la trampa ètica: servei (vella 
noció d’encuny carolingi que pauta la relació del rei amb els seus vassalls), 
gent per a les campanyes militars, i subvenció, o si volen, fiscalitat. Cadascun 
dels valors esmentats s’exemplifica amb exemples concrets, tot dibuixant una 
bigarrada galeria d’exemples marcials que tot seguit comentarem.

La primera divisio correspon a la lleialtat dels catalans i s’enceta amb 
una lloança, connectada amb la fama, amb un lloc comú de Valeri Màxim,110 
segons diu el rei Martí, que sentencia que és tan divulgada la fama dels 

108. Antoni Canals, Scipió e Aníbal, De providència, De arra de ànima, ed. Martí de Riquer, 
Editorial Barcino, Barcelona, 1935. Antoni Canals tingué a la vista també la Història de Roma (tercera 
dècada) de Titus Livi. Sobre aquesta obra, vegeu: Francisco Rico, “Petrarca y el ‘humanismo catalán’”…, 
p. 263-267. Les fonts que empra Anotni Canals són realment una novetat, atès que l’Africa de Petrarca 
va tenir una circulació reduïda abans que Pier Paolo Vergerio l’edités els anys 1395-1396, i fins i tot 
després va tenir una incidència escassa. És probable que Canals l’obtingués a la cúria papal d’Avinyó, 
juntament amb el De viris illustribus, on eren totes dues obres. Vegeu: Montserrat Ferrer, “Petrarch’s 
Africa at the Court: Anníbal e Escipió by Antoni Canals”, Fourteenth-century Classicism: Petrarch and Bernat 
Metge, ed. Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Jill Kraye, The Warburg Institute – Nino Aragno Editore, 
Londres – Torí, 2012, p. 43-55. 

109. Parlaments…, p. 62.
110. No llegeixo a la Praefatio dels Dictorum factorumque memorabilium, de Valeri Màxim, ni en el 

“Prohemi” de la traducció catalana d’Antoni Canals, una sentència homologable amb el que diu el rei 
Martí, és a dir, que convidi a deixar de relatar els fets memorables de les “gents estranyes” (en el sentit 
de la llengua medieval, ‘estranger’) en benefici “dels nostres”. D’antuvi, això no escau al contingut de 
l’obra de Valeri Màxim, que va exposant, i sovint alternant, els exempla romana amb exempla extera, i no 
sempre els exemples dels “estrangers” serveixen per il·lustrar els vicis, sinó que les virtus i els vicis van 
repartits entre romans i estrangers. Àdhuc Antoni Canals, en la carta adreçada al cardenal Jaume d’Aragó, 
endreça de la seva traducció, exposa com pot ser d’utilitat avui dia la il·lustració dels actes dels romans 
per servir de correctiu a la conducta dels homes del present (“On, molt alt Senyor, com esperiencia 
maestra euidentment mostre, huy, en nostres temps, les uirtuts morals esser exellades de la terra […] 
considerant yo lo temps dels Romans […] esser tanta moralitat en els gents […] en aquell temps dels 
dits Romans, per merit dels lurs actes uirtuosos, pogue esser dit setgle daurat” (Ramon Miquel i Planas 
(ed.), Llibre anomenat Valeri Màximo…, vol. 1, p. 11).
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contemporanis que no cal fer ús d’exemples dels historiadors antics. Es tracta 
al capdavall d’un lloc comú retòric que justifica poder parlar dels homes del 
present:111 

Del primer, clara cosa e notòria és a tot lo món la gran naturalesa e 
servir que los catalans han feit a llur senyor natural; e açò per la gran 
llealtat e naturalesa que en ells és estada. Valeri en lo tractat del seu llibre 
diu aitals paraules: “Què ens cal cercar dits ni actes de gents estranyes si 
de les nostres mateixes en podem assats trobar?” Per què nós, lleixant a 
part totes al·legacions de Titus Lívius, de Solusti, de Trogo Pompeio, de 
Eutròpio, de Paulo Eròsio, de Júlio Frontino, de Suetònio, de Justino, de 
Lucano, ni de Valèrio, car jatsia que aquests deu sien estats grans historials, 
però no ens fan fretura en l’acte present; doncs, tornant a nostre propòsit, 
vejam quins actes faeren los nostres.112

La lleialtat s’exemplifica amb una galeria de personatges i amb el record 
d’algunes de les seves heroïcitats concretes. Tots els exemples són enquadrats 
per interrogatives retòriques a fi d’activitar l’emoció en l’auditori: 

¿No fon gran lo servir que féu en Roger de Lòria al senyor rei en Pere, 
quan desbaratà l’estol del rei de França en lo port de Roses? ¿No fo 
gran lo servir que els catalans feren al rei en Pere al Coll de Panissars, 
car en aquella jornada no hi hagué sinó catalans? ¿No fo gran lo servei 
que el dit en Roger de Lòria féu al senyor rei En Jacme, nostre besavi, 
com desbaratà lo poder del rei Rubert de Nàpols, en Sicília, e pres lo 
príncep son fill ab molta notable gent, e aquell menà pres a Messina, e 
puis hac sent Lluís per reenes; e per ordinació del dit senyor mudà los 
dits presoners de part deçà, en les muntanyes de Prades, en un castell qui 
ha nom Ciurana? ¿No fo gran lo servir que féu en Bernat de Cabrera 
al senyor rei nostre pare quant desbaratà l’estol dels genoveses al Port del 
Comte e quan pres l’Alguer, e puis a cap de quinze jorns se combaté ab 
lo jutge d’Arbórea e el vencé en lo camp?113

El primer cas remet al servei prestat per Roger de Llúria al rei Pere II 
a la batalla naval de 1285 al port de Roses contra l’estol del rei de França. La 
batalla fou un revés dur a la flota francesa i representà el punt d’inflexió a la 
croada contra Catalunya. L’armada siciliana doblegà les forces enemigues, a 
les quals causà nombroses baixes i les empenyé a desplaçar-se cap al nord, fet 

111. Sigui literal o no la sentència de Valeri Màxim, el que no es pot negar és que l’obra, 
sobretot els llibres III-V, és una col·lecció d’exempla de virtuts, orientats a l’edificació política i moral 
de la cosa pública.

112. Parlaments…, p. 63.
113. Parlaments…, p. 63-64.
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que permeté aixecar el setge a què estava sotmesa la ciutat de Girona i, en 
definitiva, les tropes franceses es veieren obligades a emprendre la retirada. 
Aquesta victòria naval és narrada a les principals fonts historiogràfiques, 
al Llibre del rei En Pere i dels seus antecessors passats de Bernat Desclot (cap. 
CLXVI),114 a la Crònica de Ramon Muntaner (cap. 135-137)115 o a les Gesta 
comitum Barchinone et regum Aragonie (versió definitiva) (XXXII, 39).116

El rei Martí situa la victòria naval al port de Roses, probablement a 
través de les Gesta comitum Barchinone, però no totes les fonts coincideixen en 
la localització. Desclot, cronista proper a l’esdeveniment, no indica l’indret 
de l’enfrontament. D’altra banda, alguns relats tendeixen a barrejar la batalla 
prèvia del 28 de juliol, davant la platja de Pals, en què els protagonistes foren, 
per part catalana, els almiralls Ramon Marquet i Berenguer Mallol, amb la 
victòria decisiva de Roger de Llúria comandant la flota siciliana la nit del 3 
al 4 de setembre, amb tota versemblança a la badia de Roses. La confusió es 
degué probablement al fet que el combat final es desplegà en dues fases.117 

114. Bernat Desclot, Crònica, 5 vols., ed. Miquel Coll i Alentorn, Editorial Barcino, Barcelona, 
1949-1951, vol. 5, p. 110-125; Bernat Desclot, Llibre del rei En Pere, ed. Stefano M. Cingolani, Editorial 
Barcino – Fundació Lluís Carulla, Barcelona, 2010, p. 415-422.

115. Ramon Muntaner, Crònica, ed. Ferran Soldevila, Jordi Bruguera, Maria Teresa Ferrer i 
Mallol, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2011, p. 245-247.

116. Cum enim navigium regis Frantie per vastum et spatiosum mare huc et illuc pergeret pro libito voluntatis, 
venit primitus Raimundus Marqueth, civis Barchinone et amirayl XII galearum, et cepit ac destruxit, in loco vocato 
Frumigeus, plus quam XXXa galeas de navigio gallicorum, personas et galearum corpora secum ferens, preter plures 
qui interfecti fuerant in conflictu. Et cum aliud totum navigium esset in ebrietatis letitia apud Roses, superveniens 
Rogerius, amirayl domini regis nostri, in eos insiliens destruxit quasi totum navigium adverssorum, maiorem partem 
interficiens personarum, Barchinone alios captos ducens (Gesta comitum Barchinone et regum Aragonie / Gestes dels 
comtes de Barcelona i reis d’Aragó, ed. Stefano M. Cingolani, Robert Álvarez Masalias, Obrador Edèndum 
– Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, Santa Coloma de Queralt – Tarragona, 2012, p. 210). 

117. No únicament no hi ha unanimitat entre les fonts catalanes, sinó que la discrepància 
es troba també en les fonts franceses i italianes. Tampoc no hi ha consens en els dies concrets, en el 
nombre d’efectius navals de totes dues bandes ni en el nom dels almiralls francesos que hi van morir. El 
localitzen a Roses, a banda de les Gesta comitum Barchinone (apud Roses), Guillem de Nangís i el Chronicon 
Siculum. Neocastro el situa al cap de Sant Feliu de Guíxols, però explica que tot seguit, el mateix dia, 
l’estol de Roger de Llúria marxà cap a Roses. Niccolò Speziale diu que el combat va tenir lloc prop 
dels esculls de les illes Formigues (entre la Punta del Castell i la platja de Calella de Palafrugell), que 
és l’indret on, segons les Gesta comitum Barchinone, s’esdevingué el combat del 28 de juliol. Roger de 
Llúria marxa després cap a Roses, segons Speziale, on completa la destrucció de l’armada francesa. La 
narració de Muntaner és molt semblant, sempre més dramàtica i amb més riquesa de detalls. Muntaner, 
fins i tot, fa desembarcar les galeres sicilianes a les Formigues (“[Roger de Llúria] féu la via del cap 
d’Aiguafreda; e de nuit ell pres terra a les Formigues e aquí ell donà part a la nuit. E hac ordonat ab 
totes les sues galees que cascuna galea tengués tres fanars aparellats” (Ramon Muntaner, Crònica, cap. 
135, p. 245), cosa que no deixa de sorprendre, atès que les Formigues no són ben bé illes, sinó illots, 
esculls enmig la mar, i immediatament, sense transició, parla dels combats a Roses. Davant la variabilitat 
de les fonts, Miquel Coll i Alentorn ja apuntà la possibilitat, amb reticències, que el combat s’hagués 
realitzat en dos temps (Bernat Desclot, Crònica, vol. 5, p. 118). Aquesta possibilitat ha estat seguida en 
estudis posteriors: Joan Badia i Homs, Benjamí Bofarull i Gallofré, Enric Carreras i Vigorós, Miquel 
Dídac Piñero i Costa, El combat naval de les illes Formigues: VII centenari, 1285-1985, Ajuntament de 
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Bernat Desclot, més que cap altra font, insisteix en el servei prestat per 
Roger de Llúria al seu senyor, el rei Pere II d’Aragó. Tant la proximitat dels 
fets històrics amb la data de redacció de la crònica, com el fet que tota l’obra 
respon a una nítida intencionalitat de legitimar el poder monàrquic en base 
a una relació harmònica i paccionada entre el rei i els seus súbdits, explica 
que el cronista elabori un retrat modèlic de Roger Llúria en aquest episodi, 
com en d’altres indrets del text, un servidor acèrrim, fidel i lleial, al seu rei. 
És cert que la flota siciliana va ser clau per a la victòria, perquè va permetre 
el control del mar i l’aïllament terrestre dels francesos, per això Pere II la 
reclamava constantment. En uns moments difícils en què el rei Pere havia 
comprovat com perdia suports, des del germà Jaume, rei de Mallorca, els 
nobles aragonesos, part de l’Església catalana o el comte d’Empúries, Desclot 
alça la figura de Roger de Llúria, que no dubta a ajudar el rei, malgrat que els 
vincles que l’estrenyen amb el monarca no són tan directes. Roger de Llúria 
actua desinteressadament, té únicament a la memòria el capteniment del rei 
a les Vespres sicilianes i una enteresa moral que el converteix en un exemple 
de fidelitat extrema. El parlament que Roger de Llúria adreça al comte de 
Foix, que ha vingut a demanar-li treves després de la derrota naval, sintetitza 
el retrat de servidor lleial que elabora Desclot: 

—Sènyer —so dix En Roger—, salva la vostra honor, yo no só pas mal 
ne squiu, mas dich-vos encara ço que ja·us he dit: que no vull haver 
treves ab lo rey de Franssa. E quant diets que gran astre ha hagut sobre 
mar .i. temps, jo·u grahesch a Déu qui·l m’à donat e he speranssa que ell 
me darà encara a defendra lo dret de mon senyor lo rey d’Aragó e de 
Sissília e a carvendra lo tort que él pren no degudament. E no·m fassats 
raguart com dehits que·l rey de Franssa armarà a l’altre any .ccc. cors 
de galeres: jo creu bé que ell les porà armar, aquexes e encara més; e jo, 
a honor de mon senyor lo rey d’Aragó, si·l rey de Franssa n’arma .ccc., 
armar-n’é .c., sens pus; e quant aquelles .c. hage armadas, pens-na d’armar 
lo rey de Franssa .ccc·, ho .m. si·s vol, que no·m tem que·s gosen ab mi 
trobar en neguna part. Ne sol no·m pens que galera ne altra vexell gos 
anar sobra mar menys de guiatge del rey d’Aragó; ne encare no solament 
galera ni leny, mas no creu que nengun peix se gos alssar sobra mar si no 
porta hun scut ab senyal del rey d’Aragó en la coa per mostrar guiatge 
d’aquell senyor rey d’Aragó.118 —

Palafrugell, Palafrugell, 1985; i sobretot: Stefano Maria Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació 
al segle xiii: Bernat Desclot i les dues redaccions de la seva “Crònica”, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 
2006, p. 639-647.

118. Bernat Desclot, Crònica, ed. Miquel Coll i Alentorn, vol. 5, cap. 166, p. 124-125.
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En aquest mateix context de la croada francesa contra Catalunya, Martí 
I recorda tot seguit el servei prestat pels catalans a Pere II a la batalla del 
coll de Panissars. La ponderació de l’almirall d’origen sicilià havia de deixar 
pas per força a una lloança dels catalans, a qui s’adreça Martí I en l’acte 
d’obertura de les Corts a Perpinyà. Per això, el discurs es desplaça ara cap 
al segon revés, i definitiu final, de la derrota sobre els francesos. És així que 
s’esmenta la batalla del coll de Panissars (30 de setembre i 1 d’octubre de 
1285), en què les tropes catalanes, acampades a la Jonquera, anihilen l’exèrcit 
francès en retirada pels Pirineus. Per bé que l’esdeveniment és narrat tant per 
Bernat Desclot (cap. CLXVII)119 com Ramon Muntaner (cap. 139),120 el més 
probable és que hagués esdevingut ja un emblema d’enaltiment de Catalunya 
en la memòria de la gent. No obstant això, és gairebé obligada la referència 
a les Gesta comitum Barchinone (XXXII, 47), perquè fan d’aquesta victòria 
un signe dels temps i, amb to providencialista, reversen la croada i emplacen 
Catalunya en la glòria del cel:

Dominus rex noster nichil accepit de campo, set, ut largus et in omnibus factis 
suis nobilis, eum dedit militibus et peditibus regni sui. Benedictus Deus, qui in 
manus fidelium tradidit inimicos!

O Cathalonia, secla per omnia glorificeris,
magna mereberis et dominaberis, ere frueris!121

L’exaltació dels catalans a Panissars, a la proposició de Perpinyà, no es fa 
per insistir en el seu coratge, sinó per remarcar llur lleialtat al rei Pere II. Els 
catalans es van mantenir fidels al rei i no el van abandonar en l’empresa de 
la defensa de la terra, cosa que sí que fan fer altres (“car en aquella jornada 
no hi hagué sinó catalans”), amb una al·lusió subreptícia als aragonesos, com 
recorden, per altra banda, d’una manera explícita les Gesta comitum Barchinone 

119. “Mas bé crehegats per veritat que més gent morí pus que hagueren passat lo coll de 
Panissàs tro que foren a Narbona, que no havia dabans mentra passaven, que ben paria juý e pastilència 
que nostra senyor Déu los dava; que·ls huns per nafres que havían preses al passar, los altres per malaltias 
soptoses, los altres per fam, tants ne moriren en aquell loch que·us havem dit, que de Narbona tro al 
Voló tot lo camí era ple d’òmens mort. Axí que ben hagueren comprat los franssesos les sobres e lo 
tort que havían feyt al noble rey d’Aragó, car no degudament éran entrats en sa terra” (Bernat Desclot, 
Crònica, ed. Miquel Coll i Alentorn, vol. 5, cap. 167, p. 143).

120. Ramon Muntaner no dedica gaire atenció a la batalla del coll de Panissars. N’ofereix una 
exposició molt breu i poc acolorida, sobretot amb comparació amb el desplegament que ha fet dels 
combats navals anteriors. 

121. Gesta comitum Barchinone…, ed. Stefano Cingolani i Robert Álvarez Masalias, XXXII, 
47, p. 224.
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(XXXII, 48) tot seguit que han celebrat la victòria del coll de Panissars. 122 El 
passatge de les Gesta, que advoca per la defensa i conservació de la pàtria, és 
extraordinàriament contundent contra els aragonesos, als quals acusa d’haver 
rebutjat els pactes de lleialtat (fidei phedera impudenter et nequiter abiecerunt), 
d’haver fet tractes amb els enemics de la pàtria (patrie inimicis) i d’haver teixit 
la lleialtat amb fil d’aranya. Enfront a l’abandonament dels aragonesos, els 
catalans es van comportar amb lleialtat i tothora amb un consell prudent.123 

El rei Martí continua lloant les empreses navals de Roger de Llúria al 
servei de l’infant Jaume, futur Jaume I de Sicília i posteriorment Jaume II 
d’Aragó, quan aquest era lloctinent del seu pare, Pere II el Gran, a Sicília:

¿No fo gran lo servei que el dit en Roger de Lòria féu al senyor rei En 
Jacme, nostre besavi, com desbaratà lo poder del rei Rubert de Nàpols, 
en Sicília, e pres lo príncep son fill ab molta notable gent, e aquell menà 
pres a Messina, e puis hac sent Lluís per reenes; e per ordinació del dit 
senyor mudà los dits presoners de part deçà, en les muntanyes de Prades, 
en un castell qui ha nom Ciurana?

L’esdeveniment fa referència a la victòria naval a la badia de Nàpols (5 
de juny de 1284) contra els angevins i a les seves conseqüències.124 El rei Martí 
(o els seus col·laboradors) atribueix el comandament de les forces angevines 
al rei Robert de Nàpols, quan en realitat la batalla es lliurà contra Carles, 
príncep de Salern, futur Carles II d’Anjou i pare, certament, de Robert de 
Nàpols. És difícil d’explicar aquesta confusió en la redacció de la proposició, 
si no és que es tracta d’un error comès en l’acte de transcripció. Totes les 

122. Nec pretereundum silentio quod, ante predictum introitum gallicorum ad terram nostram, egregius 
ac nobilis Petrus requisivit omnes nobiles et alios milites Aragonie ac civitatum comunia, ut deberent eidem contra 
predictos gallicos, pro defensione et tuicione patrie, suum auxilium impartiri. Ad quos cum plures nuncios et literas 
direxisset, et hoc fuisset in eorum pectore cura minor, et regnum ac domini regis personam nobilem morti ac 
periculoso excidio exponentes, fidei phedera impudenter et nequiter abiecerunt. Et quod fuit deterius, cum regni nostri 
et patrie inimicis tractatus habuerunt sepius ex adverso, fidem et regnum tenui filo aranee afigentes. Verum cum 
inclitus rex Petrus destitui se cerneret ab eisdem, nobilibus, post Deum, Cathalonie et aliis militibus ac peditibus 
et sue strenuitati ac consilio provido se comisit. Quibus previis et strenue ad aciem ordinatis, absque aragonensium 
auxilio, de toto regno suo, ut predicitur, inimicos ac crudeles gallicos expulit cum triumpho, eorum cervicem superbie 
castigando. Si se siquidem nobiles et alii milites Aragonie prephatis victoriis ultro et fideliter contulissent, vix unus 
de multis inimicorum milibus evasisset (Gesta comitum Barchinone…, ed. Stefano Cingolani i Robert Álvarez 
Masalias, XXXII, 47, p. 226).

123. Per conflictes diversos, els aragonesos s’havien enemistat amb el rei a les Corts de Tarassona 
i Saragossa i, per aquest motiu, malgrat la convocatòria de Pere II, s’encastellaren a les seves terres, van 
fer pactes amb l’enemic i únicament decidiren comparèixer a Catalunya quan el triomf ja era imminent. 
Ferran Soldevila, Vida de Pere el Gran i d’Alfons el Liberal, Editorial Aedos, Barcelona, 1963, p. 222-254. 

124. Sobre la batalla a la badia de Nàpols: Arcadi Garcia Sanz, Història de la Marina catalana, 
Editorial Aedos, Barcelona, 1977, p. 235-239; John H. Pryor, “The Naval Battles of Roger de Lauria”, 
Journal of Medieval History, 9 (Amsterdam, 1983), p. 179-216 (especialment, p. 189-194).
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fonts historiogràfiques que esmenten l’esdeveniment situen Carles, príncep 
de Salern, en l’escenari de la batalla, ja sia el Llibre del rei En Pere de Bernat 
Desclot (cap. CXX-CXIX), la Crònica de Ramon Muntaner (cap. 113-114) 
o les Gesta comitum Barchinone et regum Aragonie (XXXII, 29). La memòria 
històrica, si no era confrontada amb l’escrit, podia fer males passades? 

Carles de Salern va ser fet presoner a la batalla de Nàpols i encarcerat 
ràpidament a Messina125 sota custòdia de l’infant Jaume, lloctinent de Pere II  
a Sicília. En ser proclamat rei de Nàpols a la mort del seu pare Carles I 
d’Anjou (7 de gener de 1285), Pere el Gran va reclamar a l’infant Jaume que 
li trametés Carles, car podia ser una peça d’intercanvi de primer ordre per a 
futures negociacions (amb el papat, amb el regne de França i amb els angevins 
de Nàpols). Carles de Salern arribava a Barcelona l’1 novembre de 1285, era 
empresonat al Castell Nou de Barcelona i, posteriorment, traslladat al castell 
de Siurana a les muntanyes de Prades.126 

En virtut de les conferències d’Oloró (al Bearn), i de Jaca i Canfranc 
després (28 d’octubre de 1288) entre Alfons el Franc i Eduard I d’Anglaterra,127 
Carles de Salern, proclamat rei a la mort del seu pare, va ser alliberat, però 
va haver de deixar en fermança (desembre de 1288) el seus fills Lluís (futur 

125. Bernat Desclot (cap. 129) i Ramon Muntaner (cap. 113-114) assenyalen que Carles de 
Salern era pres al castell de Matagrifó a Messina.

126. […] cum princeps Salerni fuisset multo tempore in Sicilia sub custodia et carcere dicti domini regis 
Petri, tandem per eundem extitit ordinatum quod ad Cataloniam portaretur, ut maiori et fidentiori custodia teneretur. 
Quod ut factum esset, fuit in Castro Novo per dies aliquot Barchinone, et postea, usque ad sui deliberationem, fuit 
in castro de Siurana per nobiles milites et cives Catalonie custoditus (Gesta comitum Barchinone…, ed. Stefano 
Cingolani i Robert Álvarez Masalias, XXXII, 50, p. 228). El dia 1 de novembre de 1285, el rei Pere II 
era a Vilafranca del Penedès, malalt de mort. Sobre l’empresonament al Castell Nou, vegeu el capítol final 
de Bernat Desclot i el capítol 115 de Ramon Muntaner. Vegeu també: Luisa D’Arienzo, “Documenti 
sulla prigionia di Carlo II d’Angiò, principe di Salerno”, La società mediterranea all’epoca del Vespro: XI 
Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Palermo – Trapani – Erice, 25-30 aprile 1982), Accademia di 
Scienze, Lettere e Arti, Palerm, 1983, vol. 2, p. 489-555 (especialment, p. 495-497). 

127. Eduard I d’Anglaterra havia compromès en matrimoni la seva filla Elionor a Alfons el 
Franc, però el papa Martí IV s’hi havia interposat ja en temps de Pere II. A fi de desencallar aquest 
projecte matrimonial, Eduard I d’Anglaterra s’oferí com a mediador en el conflicte entre Alfons el Franc, 
sobre el qual pesava encara l’excomunió, i el papat, el rei de França i Carles de Salern. Per altra banda, 
Eduard I d’Anglaterra i Carles de Salern eren cosins (Elionor i Beatriu de Provença, filles de Ramon 
Berenguer V de Provença, eren, respectivament, les mares d’Eduard I i Carles de Salern). Les negociacions 
començaren a París (juliol de 1286), continuaren a Bordeus (Nadal de 1286), a Oloró (27 de juliol de 
1287), amb la presència d’Alfons el Franc, també a Jaca i Canfranc (28 d’octubre de 1288) i a Perpinyà 
(1289). Els reis d’Anglaterra i Aragó signaren el tractat, en presència dels legats papals i amb l’aprovació 
de Carles de Salern. Com diuen les Gesta comitum Barchinone…, l’alliberament de Carles de Salern fou 
fruit de les treves, però la pau s’havia de negociar [pro dictis treugis et pace tractanda, direxit protinus gressus 
suos (Gesta cominum Barchinone, ed. Stefano Cingolani i Robert Álvarez Masalias, XXXIII, 4, p. 240)]. 
El conflicte, tanmateix, no es pogué resoldre per la negativa del papat, de Felip el Bell, rei de França, i 
del seu germà Carles de Valois a reconèixer els pactes. Alfons el Franc, per altra banda, no es casà mai 
amb Elionor d’Anglaterra (hi establí únicament capitulacions matrimonials) i morí fadrí: Ferran Soldevila, 
Vida de Pere el Gran…, p. 323-324, 330-332, 335-336 i 349-343.
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bisbe de Tolosa i canonitzat el 1317),128 Robert (futur rei de Nàpols) i Ramon 
Berenguer,129 a més de seixanta barons provençals, vint ciutadans de Marsella i 
una suma important de moneda. L’alliberament dels ostatges fou un compromís 
de les negociacions del Tractat de Tarascó (Brinhòlas, començament d’abril de 
1291). Els fills, tanmateix, no foren retornats a llur pare fins al regnat de Jau-
me II el Just en virtut dels acords d’Anagni (5 de juny de 1295).130 

L’altre exemple posa en escena les heroïcitats de Bernat de Cabrera al 
servei de Pere III:

¿No fo gran lo servir que féu en Bernat de Cabrera al senyor rei nostre 
pare quant desbaratà l’estol dels genoveses al Port del Comte e quan pres 
l’Alguer, e puis a cap de quinze jorns se combaté ab lo jutge d’Arbórea 
e el vencé en lo camp?

Bernat II de Cabrera comandava l’estol que, amb l’ajuda de naus 
venecianes capitanejades per Nicolò Pisani, derrotaren la flota genovesa a 
la batalla de Port del Comte (l’Alguer), el 27 d’agost de 1353. La victòria 
permeté frenar la rebel·lió sarda que promovia Marià IV d’Arborea amb l’ajut 
de la República de Gènova. Bernat II de Cabrera marxà després cap a Càller 
i deixà una guarnició a l’Alguer a càrrec de Gispert de Centelles. Els sards 
es tornaren a alçar i massacraren la guarnició. Gispert de Centelles aconseguí 
fugir i féu la via de Càller. En conèixer la notícia, Bernat II de Cabrera féu 
armar companyies a cavall i infanteria, s’enfrontà als sards, que havien iniciat 
una lluita de guerrilles i emboscades, atiats per Marià IV d’Arborea, i els 
vencé a Quart (Quartu Sant’Elena), prop de Càller (“a cap de quinze jorns 
se combaté ab lo jutge d’Arbórea”). Val a dir que la Crònica de Pere III (cap. 
V, 20-25), una de les fonts principals dels esdeveniments, no explicita un 

128. Un cop alliberat el 1295, Lluís d’Anjou renuncià com a hereu a la corona de Nàpols, 
ingressà a l’orde franciscà i fou nomenat bisbe de Tolosa (1295). L’any 1317 era canonitzat pel papa Joan 
XXIII (sant Lluís de Tolosa). La reverència i devoció a sant Lluís de Tolosa fou notable a la Corona 
d’Aragó. Ramon Muntaner ja en dóna compte a la Crònica: “e fo canonitzat per lo papa per molts 
miracles que Déus féu per ell, e en sa vida e en sa mort, e vull se’n són fets altars per tota crestiandat 
e se’n fa festa” (Ramon Muntaner, Crònica, cap. 182, p. 305-306).

129. Les Gesta comitum Barchinone… parlen de tres fills, però no n’esmenten els noms [fuit actum 
et etiam ordinatum, ut, traditis obsidibus III filiis nobilis principis sepefati et multis aliis nobilibus (Gesta comitum 
Barchinone, ed. Stefano Cingolani, Robert Álvarez Masalias, XXXIII, 4, p. 240)]. Les fonts presenten 
certes ambigüitats sobre el nombre de fills ostatges i, en particular, sobre si Ramon Berenguer ho fou 
o no. Es probable que determinades vacil·lacions es deguin al fet que Ramon Berenguer arribà més 
tard que els seus germans.

130. El lliurament en matrimoni per part de Carles II d’Anjou de la seva filla Blanca a Jaume II  
és gairebé un intercanvi pels fills del primer presoners a Aragó: Vicente Salavert y Roca, “El Tratado 
de Anagni y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón”, Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón, 5 (Saragossa, 1952), p. 290-360, amb l’edició i estudi dels pactes d’Anagni.
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enfrontament directe entre Bernat II de Cabrera i el jutge d’Arborea. El cap 
de la “justalla de gent sardesca” era “misser Asso, italià”, per bé que combatia 
“per lo jutge”,131 mentre que aquest es trobava a Oristany.132 La tàctica de 
guerrilles practicada per Marià IV d’Arborea pot donar compte, tanmateix, 
de l’afirmació de la proposició del rei Martí I. Sigui com sigui i malgrat els 
revessos, és cert que, gràcies a l’acció de Bernat II de Cabrera a la batalla 
de Port de Comte i Quart, s’aplanava el camí per a l’ocupació catalana de 
l’Alguer. Bernat II de Cabrera tornava a Catalunya i, al seu torn, s’unia a 
l’estol reial, comandat per Pere III, que sortia el 15 de juny de 1354 del port 
de Roses i aconseguia de sotmetre definitivament l’Alguer (22 de juny – 22 de  
desembre de 1354).133 

 Cal notar que tots els exemples de servidors lleials que ha aportat  
Martí I estan relacionats amb empreses militars ad extra de Catalunya i tenen 
a veure amb l’expansió mediterrània. Fins i tot, aquelles que han tingut lloc 
ab intra, com la batalla de Roger de Llúria al port de Roses o l’emblemàtica 
del coll de Panissars, són conseqüència de la política exterior a les illes (la 
conquesta de Sicília). 

Martí I completarà encara aquesta prima divisio de la prima pars, en un 
exercici d’abbreviatio retòrica, amb altres dues referències sobre la lleialtat dels 
catalans:

Per no tenir temps no curam recitar lo servir que en Boixadors e al-
tres catalans feren al senyor rei nostre avi en la guerra de Sardenya, ne 
així mateix curam recitar los actes gloriosos e virtuosos que el principat 
de Catalunya e los catalans feren al senyor rei nostre pare en la guerra 
de Castella e singularment en la gran ajuda e socors que fes als regnes 
d’Aragó e de València.134

S’al·ludeix als serveis prestats per Bernat de Boixadors a Alfons el 
Benigne en la guerra de Sardenya. Bernat de Boixadors fou conseller reial i 

131. Pere III, Crònica, edició de Ferran Soldevila, Editorial Selecta, Barcelona, 1971, cap. 5, 
28, p. 1119.

132. Pere III, Crònica, cap. 5, 25, p. 1118.
133. No deixa de sorprendre l’aparició de Bernat II de Cabrera a la proposició del rei Martí I.  

És inqüestionable que fou un almirall de primera línia (se li atribueixen les Ordinacions del fet de la mar, 
1354) i un vassall fidel. Això no obstant, no es pot oblidar que Pere III manà executar-lo. Els nobles 
aragonesos havien conspirat contra ell i l’havien enemistat amb Pere III. Bernat II de Cabrera va fugir a 
Navarra. El rei Carles II de Navarra el va fer empresonar i el lliurà al rei d’Aragó. El 1364, era executat 
a Saragossa per ordre de Pere III. Malgrat que bona part dels seus béns van ser retornats a la família, 
no sembla que fos rehabilitat ni perdonat. Ho estava fent el rei Martí? 

134. Parlaments…, p. 64.
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ambaixador de Jaume II,135 participà en la campanyes per a la conquesta de 
Sardenya, es destacà en el setge a Castell de Càller i a la batalla de Lucocisterna 
(1 de març de 1324), i posteriorment fou nomenat almirall i governador del 
regne de Sardenya (1326-1330), on s’encarregà de reorganitzar els serveis 
reials a l’illa.136 La historiografia l’ha recordat especialment per haver auxiliat 
l’infant Alfons a la batalla de Lucocisterna. L’infant Alfons havia rebut dinou 
cops d’espasa al coll i perdia també molta sang per una nafra oberta al pols, 
vora l’orella dreta. A més, els tudescos havien clavat una maça al cavall, entre 
la cuixa de l’infant i la sella, ferint la cavalcadura de mort, que anà per terra. 
Els tudescos la remataren. Bernat de Boixadors auxilià l’infant, li facilità el 
seu cavall perquè pogués continuar lluitant i recuperà la senyera.137 L’infant 
Alfons va manar que fos erigida una capella en el lloc en què tingué lloc la 
seva caiguda del cavall i on Bernat de Boixadors l’auxilià. Uns quants anys 
després (1341), Pere III va decidir de construir-hi una creu de pedra amb una 
làpida commemorativa.138

135. Bernat de Boixadors realitzà diverses ambaixades davant el papa Joan XXII sobre afers 
relacionats amb els bisbats catalans i amb Sardenya: Josep Antoni Aguilar Àvila, “Lo rey d’Aragó no·ns fa 
sinó greuges e vilanies!: Papat i casa d’Aragó a la Crònica de Muntaner (I)”, Estudis Romànics, 28 (Barcelona, 
2006), p. 199-229 (especialment, p. 213-214 i 222).

136. Maria Mercè Costa, “Oficials de la Corona d’Aragó a Sardenya (segle xiv). Notes 
biogràfiques”, Archivio Storico Sardo, 29 (Pàdua, 1964), p. 325-377 (en especial, p. 333-339).

137. “E no oblidà pas en què era, ans se deseixí de la sella e del cavall, que li jaïa dessús, així 
con aquell qui era molt fort e delliure e ab lo major cor de fet d’armes que cavaller qui en el món 
sia, e va trer lo bordó que portava cint; e veé la sua senyera en terra, e ab lo bordó en la mà va llevar 
la sua senyera, e la dreçà e la tenc abraçada. E, sobre açò, un cavaller seu, per nom En Berenguer de 
Boixadors, va avallar del cavall e va pendre la senyera e lliurà lo cavall al senyor infant; e lo senyor 
infant muntà tantost e féu pendre la senyera e lliurà lo cavall al senyor infant; e lo senyor infant muntà 
tantost e féu pendre la senyera a un cavaller” (Ramon Muntaner, Crònica, cap. 275, p. 462). Ramon 
Muntaner l’anomena erròniament Berenguer, tal vegada per una confusió amb el nom del pare (Berenguer 
de Boixadors). Les gestes d’En Boixadors també són recordades en una lletra de l’ambaixador Guillem 
Oulomar, datada l’1 de març de 1324, i també per l’infant Alfons en una concessió feta a Boixadors, en 
què recorda com li cedí generosament el seu cavall (Ramon Muntaner, Crònica, cap. 275, p. 462, nota 
1094). També recorda el fet el rei Pere el Cerimoniós, “[…] que els enemics lo tenien enmig, qui eren 
molts e el ferien d’espases car solament en la gorgera havia denou colps d’espasa, e l’havien derrocat 
del cavall arrera, e la sua senyera jaïa en terra als seus peus, mes mans a la sua espaa, qui ha nom 
Vilardell, e, encontinent […] Lo senyor infant, en la vençó dels enemics, se llevà, e fo-li lliurat lo cavall 
d’En Bernat de Boixadors qui l’aidà a pujar, e llevà la sua senyera […]” (Pere III, Crònica, cap. 1, 29, 
p. 1014); vegeu també: Pere III, Crònica, cap. 1, 34, p. 1015.

138. Joan Armengué i Herrero, “Les primeres ‘Ordinacions de Castell de Càller’”, Miscel·lània 
Joan Veny / 6, (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes / L), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 2005, p. 55-91 (especialment, p. 59), que cita Antonio M. Aragó Cabanas, “Un monumento 
conmemorativo de la batalla de Lucocisterna”, Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era, Casa Editrice 
Dott. Antonio Milani, Pàdua, 1963, p. 1-16. Sobre la batalla de Lucocisterna: Antonio Arribas Palau, 
La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Barcelona, 
1952, p. 237-241. 
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La remissió final és per a la lleialtat dels catalans a Pere III durant la 
guerra contra Castella i al suport que aquests prestaren al rei en la lluita contra 
les Unions d’Aragó i de València (“e singularment en la gran ajuda e socors 
que fes als regnes d’Aragó e de València”). Aquests dos esdeveniments, per 
la seva importància i durada, van tenir un desenvolupament extraordinari a 
la Crònica de Pere III (el capítol IV tracta dels problemes i de les campanyes 
contra les Unions, i el capítol VI, tan llarg com els capítols IV i V junts, es 
dedica a “lo fet de la guerra” amb el rei de Castella). Cal assenyalar, això 
no obstant, que les dues empreses eren properes en el temps. Martí I, com 
bona part de l’auditori que escoltava, podien tenir una memòria activa, si no 
presencial, dels esdeveniments, transmesa pel cap baix en una generació, cosa 
que explica, per altra banda, l’abbreviatio retòrica a què la proposició sotmet 
els fets esmentats. 

La prima divisio de la prima pars es clou amb una citació de l’Apocalipsi 
de sant Joan (2: 10-11), que eleva tota la galeria d’exemples de fidelitat a 
ultrança dels catalans a “corona de glòria”:

Certes, doncs, bé podem atribuir a vosaltres ço que dix mossèn sent Joan: 
Fuisti fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam glorie (Apocalipsis, ii): “estat 
és feel a la mort e per ço mereixies corona de glòria”.139

La secunda divisio de la prima pars es dedica a l’ardiment dels catalans i a 
la fama que els ha reportat per tot el món els fets d’armes en què s’han trobat 
implicats: 

Segonament, diem que ab gran ardiment han treballat per llur valor. No 
volem amagar una singular gràcia que nostre senyor Déu ha feita als 
catalans; car podem dir, que en tots fets d’armes on catalans sien estats, 
se són mostrats tots temps virtuosos e valents. Però no vos cal sinó que 
guardets en tot lloc on catalans sien estats per neguns actes virtuosos, 
e veurets quin renom e fama han lleixat de si mateixs. E, per abreujar, 
volem-vos-en recitar solament dos actes, car si tots los volíem dir, abans 
nos falria dia que històries a recitar.140

El to providencialista que tenyeix el fragment explica probablement la 
selecció dels dos casos amb què Martí I il·lustra el coratge dels catalans. El 
primer fa referència a l’assistència prestada pels catalans al papa Benet XIII en 
la seva fugida del palau d’Avinyó:

139. Parlaments…, p. 64. La citació de la Vulgata: Esto fidelis usque ad mortem, at dabo tibi coronam 
vitae (Apocalipsi, 2: 10-11). 

140. Parlaments…, p. 64. 
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¿No és estat assenyalat lo servir que els catalans han feit a la Esgleia de 
Déu e al pare sant en la sua delliurança? Car quins se vulla sien estats los 
tractes passats, però a la final catalans l’han deslliurat; de què s’ha seguit 
servir a nostre senyor Déu e a ells fama e llaor.141 

Des que França retirà l’obediència al papat d’Avinyó (27 de juliol de 
1398) i impulsà la via cessionis, juntament amb Anglaterra i Castella, i sota 
l’autoritat dels teòlegs i canonistes de la Universitat de París, Benet XIII fou 
sotmès a una ofensiva punyent (retirada de cardenals), que culminà en el seu 
confinament i assetjament al palau d’Avinyó (del setembre de 1398 al març 
de 1403).142 Durant aquest període, el gran valedor de Benet XIII fou el rei 
d’Aragó, que mantingué la defensa de la ciutat i del palau papal amb efectius 
catalans, aragonesos i valencians. (N’hi havia també de castellans i navarresos). 
A mesura que s’estrenyia el setge papal, les forces catalanoaragoneses 
realitzaren distints intents per desbloquejar aquesta situació. L’any 1398, la 
ciutat de Barcelona organitzava una flotilla armada,143 que arribava a Avinyó 
i hi efectuava diverses tasques d’espionatge. El 27 d’agost de 1398, un estol 
havia partit de Portfangós cap a les costes de Berberia per acomplir una missió 
punitiva, rèplica a una incursió prèvia de corsaris berberescos, que, a la vila 
valenciana de Torreblanca, havien profanat el tabernacle i s’havien endut el 
calze amb les sagrades formes.144 Les naus havien de repetir aquesta acció de 
càstig, però Martí I ordenava als jurats de València (28 de setembre de 1398) 
que desviessin la flota cap a Avinyó per tal d’alliberar Benet XIII i traslladar-
lo a territori catalanoaragonès. L’estol desembarcava a les Boques del Roine, 
arribava a Arles (10 de gener de 1399), però no podia pujar més amunt per 
les condicions de navegabilitat pèssimes que oferia el riu.145 Finalment, el 
papa aconseguia fugir del palau (12 de març de 1403), vestit amb hàbit de 
cartoixà, a través d’una obertura feta pels catalans en les cases properes a 
l’edifici. L’empresa havia estat planificada i socorreguda pel conestable Jaume 

141. Parlaments…, p. 64-65. 
142. Sobre l’assetjament a Benet XIII al palau d’Avinyó: Guillaume Mollat, “Épisodes du siège 

du palais des papes au temps de Benoît XIII (1398-1399)”, Revue d’Histoire Ecclésiastique, 23 (Lovaina, 
1927), p. 489-501.

143. Un consell format per Ramon de Perrellós, Pero de Luna i Francesc de Santapau, presidit 
per Pere de Sagarriga, noliejà la flotilla a Cotlliure. Vegeu: Josep Rius i Serra, “Galeres catalanes al servei 
de Benet XIII”, Analecta Sacra Tarraconensia, 11 (Barcelona, 1935), p. 334-352; Marie-Claude Marandet, 
“Benoît XIII dans les sources perpignanaises, l’expédition de secours de 1398”, Le concile de Perpignan 
(15 de novembre 1408–26 mars 1409): Actes du colloque international (Perpignan, 24-26 janvier 2008), Hélène 
Millet (dir.), Éditions Trabucaire, Canet del Rosselló, 2009-2010, p. 37-46.

144. Sobre aquesta missió de batuda a les costes de Berberia, vegeu: Rafael Tasis i Marca, Pere 
el Ceremoniós i els seus Fills, Vicens-Vives, Barcelona, 1980. 

145. Rafael Tasis i Marca, Pere el Ceremoniós i els seus Fills, p. 204-205.
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de Prades, Joan de Vallterra, Francesc de Blanes i Vidal de Blanes, amb l’excusa 
que havien anat en ambaixada a Avinyó per tractar en nom del rei d’Aragó 
de l’afer del Cisma amb el papa. Jaume de Prades esperava Benet XIII amb  
una embarcació, que el conduiria fins a Castèurainard, en territori de Lluís 
d’Anjou, comte de Provença i rei de Nàpols.146

L’altra estampa sobre l’ardiment català es contextualitza en les campanyes 
sicilianes de joventut del rei Martí:

E no fa oblidar lo gran e senyalat acte e servir que feren a nós en la 
conquesta de Sicília, qui per llur ardiment e valor anaren ab nós, qui no 
érem llur rei ni senyor, ni per força los hi podíem manar; ni aitampoc 
foren moguts d’anar-hi per sou ni estipendi que nós los donàssem, ni així 
mateix per remuneració que els poguéssem fer deçà, car tot ço del nostre 
havíem venut e empenyorat per lo dit viatge. No els ha moguts esperança 
de neguna retribució que els poguéssem fer; mas tan solament per llur 
ardiment e valor; e mostraren-lo-hi certes hoc. Car qui guarda com fon 
gloriosa la llur entrada, e ab quanta fermetat e llealtat tenien los sitis, e 
ab quanta virtut combatien les forces e los enemics, e ab quant ardiment 
venien a les mans, en llurs encontres e batalles que havien; ¡o, quant era 
gloriosa aquella vista, que hom veés així la sua nació virtuosament obrar! 
Car nós podem fer testimoni vertader que, en los combatiments dels llocs, 
com la un d’ells per colp de cantera era enderrocat, l’altre ab gran ardi-
ment hi pujava per l’escala d’on aquell era caigut; altres que aprés que la 
bombarda havia ferit o mort a alcú, l’altre de continent se metia en lo 
forat, per esvair lo mur d’on la dita bombarda tirava. Encara que veessen 
pare, fill, o germà, o cosí germà, o parent mort, tan poc ne curaven com 
si no els atangués res. E sabeu per què? Quia magnificauit eos in conspectu 

146. Els motius que pesaren en la posició proavinyonesa de Martí l’Humà són variats i complexos 
(l’origen aragonès de Benet XIII, el parentesc d’aquest amb la reina Maria de Luna, el franciscanisme 
del rei o, en contrapartida, la posició de Roma envers Sardenya i Sicília, etc.), i depassen de llarg la 
referència a la fugida de Benet XIII d’Avinyó amb el suport català. Entre l’abundosa bibliografia dedicada 
al paper de Martí I en el Cisma d’Occident i a les ramificacions que aquest posicionament tingué en 
el seu regnat, tant en política interna (no tota l’Església catalana es mostrà favorable a Benet XIII) com 
en el marc internacional, vegeu: Sebastián Puig i Puig, Pedro de Luna: último papa de Aviñón: 1387-
1430, Políglota, Barcelona, 1920; Eufemià Fort i Cogul, Benet XIII: el darrer papa d’Avinyó a Catalunya, 
Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1965; Jornades sobre el Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el País 
Valencià: Barcelona – Peníscola, 19-21 d’abril de 1979: Ponències i comunicacions, 2 vols., Institut d’Estudis 
Catalans, Barcelona, 1986; Luis Suárez Fernández, Benedicto XIII: ¿Antipapa o Papa? (1328-1423), Ariel, 
Barcelona, 2002; Hélène Millet (dir.), Le concile de Perpignan (15 de novembre 1408–26 mars 1409). Actes 
du Colloque International (Perpignan 24-26 janvier 2008), Trabucaire, Canet del Rosselló, 2009-2010; Prim 
Bertran i Roigé, “El Cisma d’Occident en la política del rei Martí”, Martí l’Humà: El darrer rei de la 
dinastia de Barcelona (1396-1410)…, p. 385-413; i el repertori bibliogràfic: José Goñi-Gaztambide, El Cisma 
d’Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià: Repertori bibliogràfic: VI Centenari del Cisma d’Occident, 
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1979. Val a dir que la falca “quins se vulla sien estats los tractes 
passats” de la proposició permet algunes especulacions.
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regum et dedit illis coronam glorie (Ecc., xlv). Bé els ha, per llur ardiment, 
nostre senyor Déu exalçada llur fama, e devant la presència dels reis los 
ha coronats de corona de glòria.147

El 17 de febrer de 1392, l’infant Martí (“qui no érem llur rei ni senyor”) 
era al capdavant d’una expedició que es dirigia a Sicília amb la finalitat de 
prendre possessió definitiva de l’illa després de l’afer truculent de Maria de 
Sicília, que anys enrere havia estat segrestada, lliurada als representants de 
Pere III i tramesa a Barcelona. El mes abans de la sortida de les naus (finals 
de gener), s’havia celebrat el matrimoni, per paraules de present, de Maria 
amb Martí el Jove, que aleshores tenia només dotze anys. L’expedició de 
l’infant Martí, amb els novells consorts, anava a consolidar la reintegració 
del regne insular a la Corona. La celebració de l’enllaç matrimonial havia 
de permetre alhora acabar amb els darrers nuclis de resistència. Tanmateix, la 
presa de Palerm i l’execució d’Andrea Chiaromonte (juny de 1392) van ser 
els detonats d’una llarga i cruenta insurrecció.148 No és d’estranyar que Mar-
tí I rememori aquesta experiència viscuda per exemplificar l’ardiment dels 
catalans i que la ornamenti amb detalls personals i dramatisme (la maquinària 
de guerra, la pluja de canteres, els homes pujant per les escales d’assalt o 
davallant i amagant-se als forats de la vall). Les dificultats per apaivagar la 
revolta van fer necessari que Joan I, aleshores regnant, derivés l’estol preparat 
per a Sardenya cap als sicilians amotinats a fi de socórrer el germà i els seus 
efectius. L’infant Martí aconseguí de sotmetre la revolta, però fou un procés 
dificultós i lent, tant com per reternir-lo a Sicília encara un any després de la 
mort de Joan I (1396) i haver estat proclamat rei d’Aragó.

El fragment lloa també la participació “desinteressada” dels catalans149 
en l’expedició a Sicília (“ni aitampoc foren moguts d’anar-hi per sou ni 
estipendi nós los donássem, ni així mateix per remuneració que els poguéssem 

147. Parlaments…, p. 65-66. 
148. Francesco Giunta, Aragonesi e catalani nel Mediterraneo [traducció al castellà: Aragoneses y 

catalanes en el Mediterráneo, Ariel, Barcelona, 1989, p. 226-245]; Henri Bresc, “Un royaume pour Martin, 
duc de Montblanc”, Martí l’Humà: El darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410)…, p. 303-328.

149. L’historiador Pere Tomic relata aquesta expedició a Sardenya i confegeix la llista dels nobles 
i cavallers que hi participaren, que foren principalment catalans (també gascons i bretons), vegeu: Pere 
Tomic, Històries e conquestes del realme d’Aragó i principat de Catalunya, ed. Josep Iborra, Editorial Afers, 
Catarroja – Barcelona, 2009, capítol 45, p. 263-268. L’armada de socors tramesa a Sicília, capitanejada 
per Bernat de Cabrera, es noliejà, segons paraules de Pere Tomic, així: “E sabent lo noble baró mossèn 
Bernat de Cabrera la nova dessús dita, e vehent la poca diligència que lo dit rey [Joan I] donava en 
fer-los algun socors, lo dit baró se’n vench en la ciutat de Barcelona, e aquí lo dit baró manllevà sobre 
la sua terra, la qual mès en mans de certs crehedors, cent cinquanta mília florins. E tan prestament, 
acordà tres-cents hòmens d’armes e dos-cents cinquanta ballesters en nombre de mil combatents, per 
anar socórrer el infant e lo rey son fill” (p. 265). 
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fer deçà, car tot ço del nostre havíem venut e empenyorat per lo dit viatge”). 
Des que el 1380 Pere III cedí a l’infant Martí els seus propis drets sobre 
Sicília,150 l’autoritzà també per a alienar el patrimoni a fi d’obtenir diners per a 
l’empresa. Fou precisament l’obtenció d’aquest recapte, a través de donacions 
i concessions de viles, llocs i castells del patrimoni de l’infant, un dels motius 
principals que retardaren l’expedició.151 

Aquest morceau de bravure dels catalans, coratjós alhora que generós, que 
els fa mereixedors de la corona de glòria,152 permet engalzar el discurs amb 
la diviso següent. 

La tertia diviso de la prima pars lloa la liberalitat dels catalans. El rei incideix, 
d’antuvi, en les franqueses i llibertats atorgades per la monarquia al poble 
de Catalunya, per mitjà de les quals l’ha afranquit de taxes i imposicions.153 
Es tracta d’un argument compel·litiu per evocar, segons el principi d’ajuda 
mútua, l’obligació dels diversos estaments i viles envers la monarquia per 
proveir de fons les campanyes militars per a la defensa de la terra. Per la 
qual cosa, tot seguit es memoren una sèrie d’iniciatives del passat en què els 
antecessors van obtenir aportacions substancials de moneda en el marc de les 
Corts per subvencionar campanyes bèl·liques: la contribució a la conquesta 
de Mallorca (“la gran ajuda e valença que faés al sant rei en Jacme, al qual, per 
conquistar lo regne de Mallorques, donàs lo quint de tots vostres béns”);154 
la guerra contra França del temps de Pere el Gran (“¿Quanta fo la ajuda que 
els catalans feren al rei en Pere, nostre quart avi, en la guerra dels franceses? E 
no contrastant que metessen llurs cossos a mort per ell, encara meteren tots 
llurs béns en son poder per manllevar moneda a mantenir la dita guerra”); 
les campanyes contra les Unions i la guerra contra Castella en temps de 
Pere el Cerimoniós (“[...] la gran notable ajuda que vosaltres fes al senyor rei  
 

150. Pere III cedí a l’infant Martí els seus propis drets sobre Sicília amb una sèrie de condicions, 
entre les quals que ell en seria el rei mentre visqués i l’infant Martí el seu vicari general. A la mort del rei 
(Pere III), el regne de Sicília seria independent, però vinculat perpètuament a la Corona catalanoaragonesa.

151. Maria Teresa Ferrer i Mallol, “Martí I l’Humà (1396-1410), el darrer rei de la dinastia 
de Barcelona”, Martí l’Humà: El darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410), p. 11-48 (en especial, 
p. 31-37).

152. La citació és: Glorificavit illum in conspectu regum et ius dedit ad populum suum et ostendit illis 
gloriam suam […] et coronavit eum (Eclesiàstic 45, 3).

153. “Terçament, diem que la llur liberalitat la han mostrada ab gran honor. ¿Qual poble és 
en lo món que sia així francs de franqueses e llibertats, ne que sia així liberal com vosaltres? Car nós 
trobam que tots los pobles del món o la major part són sujugats a les taxacions de llurs senyors e als 
donatius de llur beneplàcit, exceptats vosaltres, qui sots francs d’aquestes taxacions. Però la vostra liberalitat 
és tanta que podem bé dir que jamés nostres predecessors no hagueren necessitat que tots temps no 
sien estats per vosaltres notablement socorreguts e ajudats” (Parlaments..., p. 66).

154. Parlaments…, p. 66. Sobre el “sant rei en Jacme”, vegeu més avall les pàgines 391-393 i notes.
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nostre pare en totes ses necessitats, e singularment en lo fet de la Unió e en 
la guerra de Castella; car solament en una cort que tingué als catalans, en 
Tortosa, li donàreu per mantenir la dita guerra de Castella disset comptes de 
moneda”).155 La concessió d’aquestes subvencions es transforma, segons les 
línies mestres de la proposició, en exemplificació de la liberalitat dels catalans 
al servei de llurs reis, com corona la citació (Ecc. 50:19), que tanca la divisio 
(“Bé pot ésser dit de la vostra liberalitat e ajuda: Compleuerunt honorem domini 
in donis suis (Ecc. L): ‘Compliren la honor de llur senyor en los seus dons’”).156

L’encomi, tanmateix, recerca l’estipendi per a subvenir les empreses 
del present. Entre els motius de la convocatòria de Corts a Perpinyà (1406), 
continuades posteriorment a Sant Cugat i Barcelona, hi ha la provisió de 
fons per a la defensa de la terra en l’horitzó d’una nova expedició a Sardenya. 
Pel problema del quart braç,157 que va esclatar amb força en aquestes Corts, 
els militars es van negar a contribuir a la guerra sarda al·legant que estaven 
exempts d’aportar-hi subvencions. La qüestió esdevindrà molt greu a Sant 
Cugat i Barcelona. Davant la situació alarmant de Sardenya, el rei demanarà 
un subsidi que serà negat per les Corts. Les notícies que arribaven de l’illa 
sobre el perill en què es trobava Martí el Jove, imposaren un compromís 
provisional. El rei rebrà un préstec de 105.000 florins de les Corts, que haurà 
de ser retornat; a canvi, haurà d’impulsar reformes judicials.158

Ací la conclusio de la prima divisio (Gloriosa dicta sunt) de la proposició:

Per què, qui vol considerar vostra gran lleialtat ab la qual havets servit 
vostre senyor, vostre gran ardiment e treball, cercant vostre valor, e així 
mateix vostra liberalitat, mostrant vostre gran honor, és clarament provada 
la primera part de nostra divisió, a la qual havíem dit com la virtut molt 
famosa és clarament demostrada: Quia gloriosa dicta sunt.159

155. Ricard Albert i Joan Gassiot anoten que es fa referència a les Corts de Tortosa (1365), i 
que disset comptes de moneda equivalien a 50.000 florins (Parlaments…, p. 268).

156. Parlaments…, p. 67.
157. Flocel Sabaté, “Regnat de Martí I…”. 
158. “Plau al senyor rey, la dita Cort fahent lo dit prestech dels .cv. milia florins axi pero que 

les coses deius scrites duren tant com durara lo prestech e .ii. anys comptadors apres que seran restituhits 
los .cv. milia florins dessus dits, o en altra manera lo dit senyor sen sia concordat ab la Cort” (Tomàs de 
Montagut, “El poder del dret…”, p. 60, nota 47); i vegeu especialment: Maria Teresa Ferrer i Mallol, 
“Les Corts i la Generalitat de Catalunya…”, p. 137-138 i 146-154, per a la continuació del problema 
del finançament a l’empresa de Sardenya a les Corts de Barcelona i Sant Cugat.

159. Parlaments…, p. 67.
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5.3. Secunda Pars

La secunda pars de la proposició es dedica al de te, a la lloança del Principat 
de Catalunya: 

Deïm, segonament, en les paraules per nós començades, de la gent fort 
valerosa per tot lo món nomenada, quia de te; ço és saber, de tu. No 
entengues tu, principat de Catalunya, que les llaors que nós havem dites 
que les digam de gent estranya, ni de gent manllevada, ni de gent que 
encara haja a venir; ans tota aquesta glòria e bondat deïm de te, és a 
saber de tu.160

Passem de la gent, lloada a la prima pars a través de les virtuts de la lleialtat, 
l’ardiment i la liberalitat, a la terra, el Principat de Catalunya: 

Segons que posen los gramàtics, aquesta dicció “tu” és dicció demostrativa 
de la cosa present; e per ço, nostre senyor Déu, volent-se gloriejar en 
lo seu poble, dix: Seruus meus es tu Israel, et in te gloriabor (Isaïes, xl, ix): 
“tu és lo meu servidor Israel e en tu me gloriejaré”. Car la millor e pus 
vertadera demostració que hom pot fer, sí és com la cosa és demostrada a 
ull; e comunament totes les persones del món han apetit de veure la cosa 
que els és dita, e per aquesta raó, jatsie que nostre Senyor Déu preïcàs 
als seus apòstols tot dia, manifestant-los tota la glòria del seu pare, però 
l’apòstol sent Felip, mogut per gran desig de veure aquell, dix a Jesucrist: 
Domine, ostende nobis patrem et suficit nobis (Johannis, xiv): “Senyor, mostre’ns 
lo teu pare abaste a nosaltres”.

Per què nós, volents satisfer al vostre desig, volem mostrar a ull com la 
gent de Catalunya fort valerosa és per tot lo món nomenada. Car partint 
lo món en quatre parts, ço és, orient, occident, tramuntana e mig jorn, 
quia omnis terra ueritatem inuocat (II Esdrae, iv): “tota la terra demostra o 
manifesta la vostra veritat”.161 

Se’ns informa que el propòsit de parlar de tu reclama la “dicció 
demostrativa”, és a dir, els preceptes del genus demonstrativum (l’epideiktikon 
Genos de la retòrica antiga). El gènere demostratiu, a diferència del deliberatiu 
o judicial, que s’orienten a suadere/dissuadere o accusare/defendere, pertany a la 
retòrica encomiàstica car té per objecte la lloança o la detracció,162 de déus, 

160. Parlaments…, p. 67.
161. Parlaments…, p. 68. 
162. Nunc ad demonstrativum genus causae transeamus. Quoniam haec causa dividitur in laudem et 

vituperationem, quibus ex rebus laudem constituerimus, ex contrariis rebus erit vituperatio conparata (Ciceró, Rhetorica 
ad Herennium, III, VI, p. 189); vegeu també: Ciceró, De inventione, I, 5, 24-27; II, 59.
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persones, animals o objectes inanimats (països i ciutats).163 L’orador no pretén 
que el públic prengui partit o exposi una decisió pràctica envers el contingut 
del discurs, sinó que tan sols aspira a l’admiració (o el rebuig, en el cas de la 
detracció) de la cosa lloada.164 L’edat mitjana el va practicar principalment 
en l’elogi fúnebre (com als epicedion dels comtes de Barcelona continguts als 
rotlles de Ripoll), però escassegen les lloances a països o ciutats,165 per bé que 
aquestes estaven perfectament contemplades en la preceptiva retòrica. 

En els tractats de retòrica, el gènere epidíctic es presenta des de la seva 
capacitat per “mostrar” i “posar a la vista”, sobre la qual glossa Martí I a partir 
d’un passatge de l’evangeli de Joan (14: 8).166 Això no obstant, crec que és 
possible d’interpretar literalment aquestes falques retòriques amb relació a 
l’acte de Perpinyà (1406). La proposició afirma que “la millor e pus vertedera 
demostració que hom pot fer, sí és com la cosa és demostrada a ull”, per tal 
com “totes les persones del món han apetit de veure la cosa que els és dita”. 
Martí I farà una demostració visual.

És així que la terra —ara invocada des d’Esdres (1 Esd. 4: 36)— es 
cartografia segons els quatre punts cardinals (“orient, occident, tramuntana e 
mig jorn”), dos dels quals es reforcen amb els vents de la rosa dels mariners 
(“tramuntana e mig jorn”). El text aplica versemblantment una representació 
mnemònica. Aristòtil, la Rhetorica ad Herennium o Quintilià havien recomanat 
a bastament les tècniques de llocs i imatges per tal de reforçar la memòria 
artificial.167 L’ars memorativa, encunyada als manuals de retòrica, havia passat a 

163. Per als objectes de la retòrica epidíctica i la tòpica a l’ús, vegeu: Heinrich Lausberg, Manual 
de retórica literaria, Gredos, Madrid, 1983 [1966], vol. 1, p. 215-221.

164. Per a Ciceró, la finalitat del genus demonstrativum és l’honestas (Ciceró, De inventione, II, 51).
165. Ernst Robert Curtius, després de remarcar la vigència de les laudes Italiae i les laudes 

Romae a la poesia romana, dóna compte d’algunes mostres de panegírics de països i ciutats en la poesia 
europea a cavall de la tarda antiguitat i l’alta edat mitjana, i finalitza amb el record de la laus Spaniae 
amb què Isidor de Sevilla inicia la seva crònica. Aquestes laudationes, tanmateix, no semblen tenir 
continuïtat: Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, Fondo de Cultura Económica, 
Mèxic – Madrid – Buenos Aires, 1976 (1955), vol. 1, p. 229 [traduït al castellà de: Europaische Literatur 
und lateinisches Mittelalter, A. Francke Verlag, Berna, 1948. Pel que fa a la tradició catalana, a banda de 
la laus Valentiae, inclosa per Francesc Eiximenis en el Regiment de la cosa pública, escassegen les lloances 
de països i ciutats. Sobre panegírics posteriors, a partir d’Antoni Beuter, vegeu: Vicenç M. Rosselló 
i Verger, “La Laus Valentiae a la literatura i la cartografia”, Miscel·lània Joan Fuster: Estudis de llengua i 
literatura, Antoni Ferrando, Albert G. Hauf (eds.), Departament de Filologia Catalana (Universitat de 
València) – Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes – Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 1989-1994, vol. 2, p. 5-20. 

166. L’anècdota de l’apòstol Felip que volia veure presencialment el Senyor, amb la citació 
Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit nobis (Jo 14: 8), que clou l’exposició.

167. Frances A. Yates, The Art of Memory, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1966 [traducció 
al castellà: El arte de la memoria, Taurus, Madrid, 1974, en particular, p. 13-103]. Mary J. Carruthers, 
The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge University Press, Cambridge 
(UK), 1992 [1990]. 
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les artes praedicandi.168 Les imatges de la mà, l’arbre, la roda, el palau, la ciutat, 
etc. eren emprades ara i adés pels predicadors (Vicent Ferrer, per exemple). 
No hauria d’estranyar la presència d’aquest recurs a l’oratòria parlamentària, 
atesos els deutes dels discursos reials amb la forma sermonis.

Ara bé, tinc la intuïció, que no puc confirmar documentalment, que el 
rei Martí perorà, a més a més, amb un tapís geogràfic, un parament o un mapa 
de suport. M’ho fa pensar que el verb demostrar, essencial a l’argumentatio, 
alterni amb mostrar (i el substituexi), que fa referència a un camp visual concret, 
observat no imaginat, així com també l’absència dels termes tècnics —imatge, 
figura, pictura —, que feien al cas i que els redactors de ben segur coneixien. 
En canvi, és recurrent l’expressió a ull, no gaire escaient en un llenguatge tan 
polit com és el de la proposició. La locució a ull (i similars), tant en català 
antic com modern, implica sempre la presència de la cosa “vista”.169 Per altra 
part, em sembla significativa la tria d’una disposició segons els quatre punts 
cardinals, reforçats pels vents de la rosa dels mariners, en detriment d’altres 
imatges possibles (arbre, roda, palau, etc.). 

Sabem que el discurs tingué lloc a la Sala de Mallorca del Palau 
reial de Perpinyà,170 la qual era bellament decorada, com testimonien 
algunes restes plàstiques conservades i com han posat en evidència estudis 
arqueologicoartístics recents.171 És arriscat, tanmateix, contemplar la possibilitat 
de l’existència de pintures murals o altres representacions iconogràfiques 
referides als territoris de la Corona d’Aragó i/o a les seves conquestes, per 
bé que tampoc no seria estrany, atesa la conservació d’altres figuracions 
historiades similars, commemoratives i propagandístiques, com és el cas de 
la conquesta de Mallorca representada al Palau reial major a Barcelona (Saló 

168. Louis Jacques Bataillon, La Prédication au xiiie siècle en France et Italie: Études et documents, 
Variorum, Aldershot, 1994 [1993]; Lina Bolzoni, La rete delle immagini: Predicazione in volgare dalle origini 
a Bernardino da Siena, Einaudi, Torí, 2009 [2002].

169. Consulteu l’entrada ull als lèxics en ús: Antoni M. Alcover, Francesc de B. Moll, Diccionari 
català-valencià-balear..., vol. 10, p. 599-605; Joan Coromines, Diccionari etimològic i complentari de la llengua 
catalana..., vol. 8, p. 965-973. 

170. “Lo rey En Martí, convocades corts generals als cathalans en la vila de Perpenyà a ·xxx· 
de setembre de l’any ·MCCCCV·. E aprés fetes moltes prorogacions, estant lo dit rey personalment en 
la vila de Perpenyà, dins la sala appellada de Mallorca situada dins lo castell de la vila, a ·xxvi· de janer 
·MCCCCVI·, e congregats en la sala los prelats e religiosos, comtes, vescomtes, barons, nobles, cavallers, 
donzells, e universitats de ciutats e viles de Cathalunya e molt poble per ohir la sua proposició” (Pere 
Miquel Carbonell, Cròniques d’Espanya, ed. Agustí Alcoberro, vol. 2, p. 251-252). 

171. Aymat Catafau, Olivier Passarrius (dirs.), Un Palais dans la ville, 2 vols., Éditions Trabucaire, 
Canet del Rosselló, 2014. Vegeu, en especial, la contribució de: Francesca Español, “Le programme 
architectural: un palais pour vivre et gouverner”, Un Palais dans la ville…, p. 115-133 (p. 126 i següents 
per a la Sala de Mallorca); Francesca Español, Els escenaris del rei: Art i monarquia a la Corona d’Aragó, 
Angle-Caixa, Manresa, 2001. 
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del Tinell) o al Palau Aguilar, entre altres edificis. És més rentable pensar en 
“draps de paret” o paraments en general. És sabut que Pere III i Elionor de 
Sicília en tenien una col·lecció notable, que engrandiren durant llur sojorn 
a Perpinyà, probablement amb el fons dels reis de Mallorca.172 Tots aquests 
paraments estaven desats al Palau reial major de Barcelona (a la cambra de 
paraments?), disponibles per ser traslladats a qualsevol indret de la Corona 
en ocasió de noces, Corts, festes litúrgiques o altres commemoracions de 
solemnitat especial.173 Valgui també un apunt final per a la cartografia 
contemporània, especialment malloquina, que havia aconseguit una gran 
precisió en la descripció geogràfica. El mapamundi conegut com a Atles català 
(1375), del taller dels Cresques (Abraham i Jafudà), és el primer conegut que 
incorpora una rosa dels vents. 

L’existència d’un suport visual no invalida, en cap cas, la codificació 
mnemònica del discurs, ans al contrari, la selecció d’aquesta disposició és 
òptima per encaixar el laus urbis en l’estructura escolàstica del sermó. Catalunya 
es disposa al centre d’un mapa, un territori (subratllo), sobre el qual exerceix 
el domini o hi ha deixat la seva influència, i en cadascun dels punts cardinals 
hi tenen lloc etapes crucials de la seva història (mítica o real). 

A tramuntana, a Alemanya, la llegenda del Bon comte de Barcelona i 
l’emperadriu falsament acusada d’adulteri: 

E primerament, si guardam a tramuntana, ¿no fo gran la fama e lo renom 
que lo comte de Barcinona e los catalans lleixaren en Alemanya, delliurant 
la emperadriu d’aquell crim de què era estada falsament difamada? Lo qual 
delliurament nengú no havia volgut empendre, ans era desemparada de tots 
los seus, e per lo comte de Barcinona e per los catalans fo delliurada. Bé 
es pot dir d’ells ço que es diu en la santa Escriptura; Suscitaui ab aquilone 
et uocaui nomen meum (Isaie, xli).174

172. Marçal Olivar, Els tapissos francesos del rei En Pere el Cerimoniós, Artur Ramon Editor, 
Barcelona, 1986.

173. Els draps historiats en possessió de Martí I (i de la reina), molts dels quals devien formar 
part del llegat de Pere III i de Joan I, es poden resseguir també a: Jaume Massó i Torrents, “Inventari 
dels béns mobles del rey Martí d’Aragó”, Revue Hispanique, 12 (París, 1905), p. 413-590.

174. Parlaments…, p. 68-69. Suscitavi ab aquilone, et venit ab ortu solis, vocavi eum nomine (Is. 41, 
25). La citació bíblica està al servei de recordar la fama que ha reportat als catalans l’empresa del comte 
de Barcelona a Alemanya.
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Es tracta d’un dels relats fundacionals de Catalunya.175 La primera versió 
catalana es pot llegir al Llibre del rei En Pere, de Bernat Desclot. Conta com 
l’emperadriu d’Alemanya manifesta simpatia per un jove de la cort, fet que 
aprofiten dos cortesans envejosos (lausengiers) per acusar-la d’adulteri davant 
l’emperador. La dama espera l’execució de la sentència que la condemnarà a la 
foguera, si no és que trobi un defensor que vulgui pledejar per la seva causa en 
duel judiciari contra els acusadors. Un joglar recorre les corts a la recerca d’un 
campió que combati per la seva senyora. Arriba finalment a Barcelona, on el 
comte en persona (el Bon comte de Barcelona) decideix acceptar el repte i 
emprèn sense dilació el viatge cap a Colònia. S’entrevista amb l’emperadriu, 
que li ratifica la seva innocència. L’endemà, té lloc el combat amb els dos 
acusadors i el Bon comte en surt victoriós. L’emperadriu es deslliurada de 
la pira punitiva i l’emperador gratifica el Bon comte de Barcelona amb la 
investidura de Provença.176

El relat de Bernat Desclot té al darrere una llegenda testimoniada en 
distints indrets europeus, la qual, amb tota probabilitat, arrela en fets històrics 
dels anys 830-831, quan els revoltats contra Lluís el Piadós havien acusat la 
seva muller, Judit de Baviera, d’adulteri amb Bernat de Septimània, comte de 
Barcelona, Girona i Osona, i cambrer de palau.177 La transmissió d’aquest nucli 
llegendari fins a Bernat Desclot i, en particular, els ingredients o materials 
que el cronista degué conèixer i va reelaborar, així com els circuits que va 
fer la llegenda fins al darrer terç del segle xiii, han estat objecte de diverses 
avaluacions crítiques.178 Resta fora de dubte, tanmateix, que el cronista en va 

175. Jordi Rubió i Balaguer, “Les versions catalanes de la llegenda del bon comte de Barcelona 
i l’emperadriu d’Alemanya”, Estudis Universitaris Catalans, 17 (Barcelona, 1932), p. 250-287 [reimprès 
dins: Jordi Rubió i Balaguer, Història i historiografia (Obres de Jordi Rubió i Balaguer, VI), Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1987, p. 
268-316]. Martin Aurell, Les Noces du comte: Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Publicacions de 
la Sorbonne, París, 1995 [traduït al català: Les noces del comte: Matrimoni i poder a Catalunya (785-1213), 
Omega, Barcelona, 1998, p. 489-496]. Antoni Ferrando, “Fortuna catalana d’una llegenda germànica: el 
tema de l’emperadriu d’Alemanya falsament acusada d’adulteri”, Actes del Desè Col·loqui Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes (Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994), Associació Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996, vol. 2, p. 197-216. 

176. Bernat Desclot, Crònica, vol. 2, cap. 7-10, p. 45-62; Bernat Desclot, Llibre del rei En Pere, 
cap. 7-10, p. 79-90. 

177. Sobre els relats d’adulteri en àmbit franc, instrumentalitzats per crear la confusio regni, així 
com els mecanismes provatoris de la innocència que se’n deriven, vegeu: Geneviève Bührer-Thierry, 
“La reine adultère”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 35 (Poitiers, 1992), p. 299-312. 

178. Bernat Desclot va elaborar un relat sota els paràmetres de la literatura cortesa i cavalleresca, 
per la qual cosa la crítica ha apuntat sovint cap a un Romanç del comte de Barcelona, que hauria estat 
intermediari de la versió realitzada per Desclot. Aquest text, de factura cortesa i redactat en noves rimades, 
ha estat atribuït sovint a Ramon Vidal de Besalú, per bé que Hugh Field en va rebutjar la conjectura: 
Ramon Vidal de Besalú, Obra poètica, ed. Hugh Field, Curial, Barcelona, 1989-1991, vol. 1, p. 33-42. 
No obstant això, continua sense identificar el Romanç del comte de Barcelona e rey d’Aragó, que rep l’infant 
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fer un relat reivindicatiu i propagandista dels drets del casal de Barcelona sobre 
el marquesat de Provença.179 Bernat Desclot, que escrivia a la vetlla de les 
Vespres Sicilianes, no únicament pretenia defensar uns drets que Pere el Gran 
no havia deixat de reivindicar,180 sinó que també volia aviar una campanya de 
propaganda contra les pretensions de Carles d’Anjou a Sicília. Elaborava una 
història amb un personatge mític, el Bon comte de Barcelona, mescla volguda 
de Ramon Berenguer III i Ramon Berenguer IV, el qual havia obtingut la 
concessió imperial de Provença directament de l’emperador i no pas per via 
d’aliança matrimonial, i aquesta investidura havia tingut lloc molt abans que 
Carles d’Anjou rebés la infeudació de Provença.181

La referència del rei Martí a la llegenda del Bon comte de Barcelona 
i l’emperadriu d’Alemanya sobta, d’antuvi, pel seu caràcter succint. És com 
si l’auditori en conegués perfectament la trama. Per bé que no ens consta 
la seva continuïtat en la historiografia al llarg del segle xiv, això no és un 
impediment per pensar que s’hauria conservat en la memòria oral, atès l’èxit 
de què gaudí el relat amb posterioritat, del segle xv en endavant, en àmbits tan 
diversos com la novel·la182 o les arts decoratives,183 a banda de la historiografia. 
És potser aquesta tradició oral, el que explica que la proposició atribueixi 

Joan el 6 de març de 1365 a través de Pere de Palau. Vegeu: Antoni Rubió i Lluch, Documents…, vol. 
I, p. 207-208, doc. núm. 213 (i és “en cathala”). Val a dir que el sintagma rey d’Aragó sembla excloure 
la llegenda del Bon comte de Barcelona (mescla de Ramon Berenguer III i Ramon Berenguer IV). 

179. Miquel Coll i Alentorn, “Introducció a la Crònica de Desclot”, Historiografia (Obres 
de Miquel Coll i Alentorn, vol. I), Curial Edicions Catalanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 1991, p. 183-186 (reproducció del “Pròleg” a: Bernat Desclot, Crònica.). Stefano Maria 
Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació…, p. 121-173. 

180. No únicament Pere el Gran no va renunciar als drets sobre Provença, sinó que tampoc 
no ho féu exactament en aquests termes Jaume I pel Tractat de Corbeil (1258). Jaume I no hi podia 
renunciar a favor de Lluís IX, car la Provença no havia pertangut mai al regne de França. Jaume I en 
cedí els seus drets, que no afectaven l’infant Pere, l’hereu de la Corona d’Aragó (Provença s’havia transmès 
per la via del secundogènit), a Margarida de Provença, esposada amb Lluís IX i reina de França, tal 
vegada amb la segona intenció de provocar el conflicte entre Lluís IX i Margarida amb Carles d’Anjou 
i Beatriu de Provença. Vegeu: Robert I. Burns, “The Loss of Provence. King James’s Raid to Kidnap its 
Heiress (1245). Documenting a Legend”, Montpellier, la Couronne d’Aragon e les Pays de langue d’oc (1204-
1349): Actes du XIIe Congrès d’histoire de la Couronne d’Aragon (1204-1349), Montpellier, 26-29 septembre 
1985, Société Archéologique de Montpellier, Montpeller, 1987, vol. 3, p. 195-231.

181. Entre els anys 1273 i 1278 hi va haver un llarg litigi entre l’emperador Rodolf I d’Hausburg 
i Carles d’Anjou per la possessió de Provença, car l’emperador en reclamava els drets. El conflicte es 
va resoldre finalment amb l’aprovació dels drets de Carles d’Anjou, que va rebre la infeudació imperial. 
És probablement aquesta pugna la causa que accelera l’elaboració d’un relat que justifica la infeudació 
imperial de Provença als comtes de Barcelona en un temps anterior: Stefano Maria Cingolani, Historiografia, 
propaganda i comunicació…, p. 153. 

182. La llegenda, a través de Bernat Desclot, basteix bona part de la trama narrativa del Curial 
e Güelfa.

183. En l’inventari de béns (1493) de Guillem Samuntada, beneficiat de Santa Maria del Mar 
de Barcelona, es registra “Un cortinatge de quatre pesses de tela de canamàs groch, en les quals sta 
affigurada la Historia del comte de Barcelhona quant desliurà la emperatriu de Alemanya, ab lo bastiment 
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l’alliberament de l’emperadriu d’Alemanya a “lo comte de Barcinona” i a 
“los catalans”. Si “lo comte de Barcinona”, sense indicació de nom, remet 
a l’antecedent de Bernat Desclot, car la historiografia a partir del segle xv 
nominarà el protagonista Ramon Berenguer,184 la presència de “catalans” 
en l’empresa és difícilment explicable, més enllà d’una llicència ad hoc per 
mantenir la lloanca del de te (de la terra i les seves gents). Al Llibre del rei 
En Pere, el Bon comte de Barcelona parteix cap a Colònia amb Bertran de 
Rocabruna, un “cavaller provençal”, el qual, tot sigui dit, fuig el dia abans del 
duel i deixa el Bon comte sol en el combat contra els dos acusadors. Tampoc 
no s’esmenta cap participació “catalana” en la historiografia de començament 
segle xv en endavant. La dada més significativa en aquest sector és, tanmateix, 
la referència nul·la a Provença. Ara bé, l’al·lusió del rei Martí sembla acostar-
se a les formulacions de la llegenda contigundes en aquestes cròniques de 
començament segle xv, que operen relats amb voluntat de desvincular els 
drets inicials dels reis francs sobre els comtats catalans alhora que legitimen la 
independència de Catalunya a través del Sacre Imperi Romano-Germànic.185 

del sobre cel de fust” [Josep Soler i Palet, “L’art a la casa del segle xv”, Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, 8 (Barcelona, 1916), p. 289-305 (en especial, p. 299)].

184. La primera nominació del defensor de l’emperadriu d’Alemanya com a Ramon Berenguer, 
comte de Barcelona, es llegeix, ara per ara, al compendi historiogràfic de les Flos mundi, conservat a la 
Biblioteca Nacional de França: Jordi Rubió i Balaguer, “Les versions catalanes…”, p. 285. Sobre aquest 
manuscrit (BnF, ms. esp., 11) vegeu: Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Curial Edicions Catalanes 
– Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985, p. 132-139. La compilació és contemporània del regnat 
de Martí I, segons es desprèn del pròleg (“[…] al Rey Marti, quj vuy poseex la corona d’arago”, foli 
18c, Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, p. 133). La llegenda de l’alliberament de l’emperadriu 
d’Alemanya al foli 304a i següents (Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques p. 137). 

185. Antoni Ferrando, “Fortuna catalana…” p. 209-210; Antoni Ferrando, “Els desenvolupaments 
quatrecentistes de la llegenda de l’emperadriu d’Alemanya, amb atenció especial a Philopertus et Eugenia i 
a la versió del Curial e Güelfa”, La cultura catalana en projecció de futur: Homenatge a Josep Massot i Muntaner, 
Germà Colón, Tomàs Martínez Romero, Maria Pilar Perea (eds.), Institut Ramon Llull – Publicacions 
de la Universitat Jaume I, Barcelona – Castelló de la Plana, 2004, p. 187-213. És el cas de la Crònica 
universal (c. 1427), conservada al manuscrit 17.711 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que converteix 
en alemany l’operatiu militar que allibera Catalunya dels sarraïns. El cabdill de la missió, això no obstant, 
és “lo molt egregi baró en Ramon Berenguer”. S’hi explica com Ramon Berenguer “ab altres barons de 
Alamanya” es desplacen a Roma a demanar al papa que pregui el rei de França perquè emprengui la 
conquesta de Catalunya o hi renunciï. Atès que aquest “respòs que no podia a present e que li plahia 
renunciar; e féu-ho de continent”, és aleshores que Ramon Berenguer “se n’anà en Alamanya e vench 
ab gran gent en gran noblea […] e asetjà Barchinona, qui era de sarraïns del temps dels gots ençà que’s 
perdé Spanya […] E fou fet compte de Barçalona. E féu en Cathalunya XII comdats e XII vescondats e 
XII varvesors, XII cases de nobles hòmens e mil CC cases de cavallers. E tots aquest[s]. E tots aquest[s] 
foren subjugats a l’Imperi, ço és a Othó. Aprés foren franchs de l’Imperi”. I tot seguit la Crònica narra la 
llegenda de l’alliberament de l’emperadriu d’Alemanya. El capítol d’aquesta crònica inèdita es pot llegir a: 
Antoni Ferrando, “Fortuna catalana…”, p. 214-216 (apèndix). Antoni Ferrando assenyala altres cròniques 
amb derivacions “germàniques” de la llegenda en les seves dues contribucions. No s’ha d’oblidar tampoc 
el mític, i germànic, Otger Cataló, un altre dels ancestres llegendaris de Catalunya, elevat sobretot en 
la producció historiogràfica del segle xv. Vegeu: Miquel Coll i Alentorn, “La llegenda d’Otger Cataló 
i els nous barons”, Estudis Romànics, 1 (Barcelona, 1947-1948), p. 1-47 [reimprès dins: Miquel Coll i 
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Un renovellament de la tradició que accentua el filogibel·linisme de la Corona 
d’Aragó, ara, però, apuntant cap a la defensa de les illes del Mediterrani. 

A llevant, la fama dels catalans ha arribat a Terra Santa, en primera 
instància, a l’empara de Godofreu de Bouillon, l’heroi indiscutible de la 
Primera croada: 

¿E no fon gran l’acte que feren los catalans en llevant, segons que trobam 
en alcunes històries, quan Godofrè de Billó anà conquistar en la Terra 
Santa, on trobam que anaren ab ell e ab lo comte Giraut gran colp de 
rossellonesos?186

A l’època del rei Martí, Godofreu de Bouillon continuava essent un 
personatge ancorat en l’imaginari col·lectiu, històric i literari, a la qual cosa 
contribuí l’associació de l’heroi, ja des de final segle xii, a la llegenda del 
Cavaller del cigne.187 Les seves empreses a Orient durant la Primera croada 
gaudien d’un èxit de públic extraordinari a la Corona d’Aragó. Els inventaris 
de béns testimonian la difusió de moltes de les obres que, avui dia, agrupem 
en l’anomenat “cicle de la croada”, com la Canso d’Antioca,188 el Chevalier 
au cygne et Godefroy de Bouillon189 o la Gran conquista de Ultramar castella- 

Alentorn, Llegendari (Obres de Miquel Coll i Alentorn, IV), Curial Edicions Catalanes – Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1993, p. 7-50.

186. Parlaments…, p. 69. 
187. Elionor de Portugal, segona muller (1347-1348) de Pere III, ja tenia una copa decorada 

amb la llegenda del Cavaller del cigne. Vegeu: Ana Maria Seabra de Almeida Rogrigues, “Un destin 
interrompu: Aliénor de Portugal, brève reine d’Aragon (1347-1348)”, Études Roussillonnaises: Revue d’Histoire 
et d’Archéologie Méditerranéennes, 25 [Les Femmes dans l’espace nord-méditerranéen, Christian Klapisch-Zuber 
(dir.)] (Canet del Rosselló, 2013), p. 89-96 (en especial, la pàgina 95). 

188. La Canso d’Antioca és la versió occitana (circa 1125), redactada per Gregori Bechada, de la 
Chanson d’Antioche en llengua d’oïl (circa 1098), atribuïda a Ricard el Pelegrí (i a un segon refonedor), 
testimoni ocular (trouvère aux armées), contemporari, doncs, a la Primera croada. És probablement també 
el primer text que reporta l’esdeveniment: La Chanson d’Antioche, ed. Suzanne Duparc-Quioc, 2 vols., 
Éditions Geuthner, París, 1976-1978. L’únic manuscrit de la versió occitana conservat actualment prové de 
l’escriptori de Roda de Ribagorça: The “Canso d’Antioca”: An Occitan Epic Chronicle of the First Crusade, 
ed. Carol Sweetenham, Linda M. Paterson, Ashgate, Aldershot, 2003. Guillemona Serra posseïa encara, el 
1437, un Antioxia en paper, sempre que aquest ítem es pugui identificar amb la Canso d’Antioca. Vegeu: 
Gabriel Llompart, “El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550)”, Analecta Sacra Tarraconensia, 48 
(Barcelona, 1975), p. 193-240; 49-50 (Barcelona, 1976-1977), p. 57-114 (ítem XVa-33). 

189. Aquest poema extens (35.000 versos) és la darrera refosa del cicle de la croada, compost 
al voltant de 1355. L’autor hi refon diversos textos anteriors (Chanson d’Antioche, Prise de Jérusalem, Prise 
d’Acre, la traducció francesa de Guillem de Tir, etc.), així com hi incorpora moltíssims manlleus a altres 
tants romans courtois. Fréderic A.F.T. de Reiffenberg, Le Chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon: poëme 
historique, publié pour la première fois avec des nouvelles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, 
un travail et des documents sur les croisades, 3 vols., M. Hayez imprimeur, Brussel·les, 1846-1859. Per a la 
presència de l’obra als inventaris catalans, vegeu: Stefano Maria Cingolani, “Nos en leyr tales libros trobemos 
plazer e recreation. L’estudi sobre la difusió de la literatura d’entreteniment a Catalunya els segles xiv i 
xv”, Llengua & Literatura, 4 (Barcelona, 1990-1991), p. 39-127. Comparteixo la sospita de Cingolani sobre 
si tots els ítems Godofre de Bilo fan referència al llarg poema francès. És probable que alguns puguin 
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na,190 passant per una sèrie de textos (en llatí, català, francès o castellà), de 
difícil identificació, que tracten del passatge a Terra Santa, probablement 
referits a esdeveniments i èpoques diferents.191 

Sigui com sigui, el rei Martí tria “lo comte Giraut” per il·lustrar la 
presència catalana a Terra Santa. Efectivament, Girard I del Rosselló (1102-
1113) reuní un bon nombre dels seus vassalls rossellonesos i partí cap a Terra 
Santa com a croat. Participà, segons les fonts, al setge de Nicea (1097) i a 
les conquestes d’Antioquia (1098) i Jerusalem (1099). Girart I del Rosselló 
apareix ja en fonts més o menys contemporànies o properes a la Primera 
croada, com Guillem de Tir i Albert d’Aquisgrà, on se’n destaca el coratge.192 
Els anys 1102-1103 retorna al Rosselló per fer-se càrrec del comtat a la mort 
del pare, Guislabert II.193 Val a dir que Girard I del Rosselló no formà part de 

relacionar-se amb la traducció francesa de la Historia Ierosolimitana (o Historia rerum in partibus transmarinis 
gestarum) de Guillem de Tir, coneguda com Livre (Estoire o Roman) d’Eracles o Histoire d’Outremer, o amb 
altres obres sobre la croada que tenien Godofreu de Bouillon per heroi principal. 

190. La Gran Conquista de Ultramar és, en primera instància, una versió del Livre d’Eracles, la 
traducció francesa de Guillem de Tir, la qual opera com el canemàs estructural que acull una sèrie de 
textos d’al·luvió. Alguns (Helias, Enfances Godefroi, Prise de Jérusalem, etc.) estan vinculats al cicle de la 
croada, d’altres (Berte aus grans piés, Mainet, etc.) no hi tenen res a veure. Utilitza també la Canso d’Antioca 
occitana. Fou redactada probablement en tres fases al llarg del període 1284-1312. Pascual de Gayangos 
(ed.), La Gran conquista de Ultramar que mandó escribir el rey don Alfonso el Sabio, ilustrada con notas críticas 
y un glosario, M. Rivadeneyra, Madrid, 1858, disponible a la xarxa. Edició més moderna: Louis Cooper 
(ed.), La Gran Conquista de ultramar: Biblioteca Nacional Ms. 1187, edición con introducción, notas y glosario por 
Louis Cooper, Caro y Cuervo, Bogotá, 1979 [elaboració electrónica per: Franklin M. Waltman, Hispanic 
Seminary of Medieval Studies, Madison, 1989]. Per a la presència de l’obra a la Corona d’Aragó: Stefano 
M. Cingolani, “Nos en leyr tales librosos…”, p. 72.

191. Una ullada llampec al llegat librari de Pere III al monestir de Poblet o a l’inventari dels 
béns de Martí I dóna compte dels nombrosos ítems sobre el “passatge a Terra Santa” que formaven part 
de la biblioteca reial. Vegeu: Jordi Rubió i Balaguer, “La institució de la biblioteca reial a Poblet en 
temps de Pere el Cerimoniós”, Història i historiografia…, p. 411-453; Jaume Massó i Torrents, “Inventari 
dels béns mobles…”. Cal notar que molts d’aquests ítems són en català, alguns dels quals poden respondre 
a traduccions avui perdudes, d’altres és possible que remetin, fins i tot sota denominacions generals, a 
autors com Ramon Llull i provinguin ja de la biblioteca de Jaume II. Sigui com sigui, l’estudi sobre el 
tema de la croada, des dels primers textos presents al monestir de Ripoll fins als llibres, per exemple, 
inventariats a la biblioteca de Martí l’Humà, és un estudi complicat que resta per fer.

192. Albert d’Aquisgrà [Albericus o Albertus Aquensis], “Historia Hierosolomytanae expeditionis”, 
Recueil des historiens des croisades: historiens occidentaux, París, 1844-1896, vol. 4, p. 265-713 (especialment, 
p. 316, 422 i 464). L’obra d’Albert d’Aquisgrà (circa 1120) es basa, de fet, en la Chanson d’Antioche. No 
trobo esmentat Girard del Rosselló a la Canso d’Antioca editada per Carol Sweetenham i Linda Paterson, 
però, com he dit, ens ha pervingut fragmentària. En canvi, és present a la Gran conquista de Ultramar 
(vegeu més avall la pàgina 386 i la nota 200), que sabem que tradueix la Canso d’Antioca, per la qual 
cosa podem deduir que era present en versos perduts del text occità. També apareix a: “Tudebodus 
imitatus et continuatus; ex codice bibliothecae casinensis qui inscribitur, Historia peregrinorum euntium 
Jerusolymam ad liberandum Sanctum Sepulcrum de potestate ethnicorum”, Recueil des historiens des 
croisades…, vol. 3, p. 165-229 (en especial, p. 176). També a la Historia Ierosolimitana de Guillem de Tir, 
però no ho he comprovat; remeto a Martí Aurell, Les noces del comte…, p. 333, que esmenta la font. 

193. Sembla que Girard I morí, assassinat, a les seves terres del Rosselló: Martí Aurell, Les noces 
del comte…, p. 333. Algunes fonts sobre les croades postulen que, un cop va accedir a la titularitat del 
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les files de Godofred de Bouillon i els seus germans Eustaqui i Balduí, sinó 
que anà a Terra Santa amb el contingent occità comandat per Ramon IV de 
Tolosa, el qual anava acompanyat per Ademar de Monteil, bisbe de lo Puèg, 
legat pontifici i cap espiritual de la croada.194

La participació catalana a la Primera croada fou força migrada en 
comparació amb altres territoris europeus. Els comtes de Barcelona no 
esmerçaren gaire esforços en les croades a ultramar. Focalitzaven l’avantguarda 
de la lluita antimusulmana en àmbit ibèric i en les ràtzies de frontera que els 
comportaven beneficis importants. Únicament els comtes i comtats que no 
compartien frontera amb l’islam ibèric i, per tant, els era més difícil d’enriquir-
se en les batudes frontereres, s’enrolaren en la Primera croada. Martí I no 
disposava, doncs, de gaires herois croats per enaltir la presència catalana a Terra 
Santa. Trià, tanmateix, Girard I del Rosselló, enfront d’altres comtes possi- 
bles com Guillem II Jordà de Cerdanya,195 molt més gloriós, o Berenguer 
Ramon II de Barcelona,196 els quals havien pres part també a l’expedició. Seria 
fàcil d’explicar aquesta elecció pel fet que la proposició es predicà a Perpinyà, 
al Rosselló, i, potser, el rei podia tenir el propòsit d’immortalizar un heroi 
“local”. Una concessió possiblement esbiaixada per les nostres apreciacions 
modernes i, encara més, si tenim present que el rei Martí, en l’àmbit de 
les Corts, no s’adreça a un públic exclusivament rossellonès, sinó a tot el 
Principat de Catalunya. Per altra part, aquesta apreciació comportaria acceptar 
que, al cap de tres segles, hom conservava un record actiu del personatge, una 
suposició desmesurada. 

comtat del Rosselló, partí novament a Terra Santa i, fins i tot, divergeixen en el lloc on fou assassinat. 
És cert que també porten a Terra Santa Gausfred III del Rosselló, cosa que no trobo testimoniada a la 
documentació catalana. Presenten dos personatges rossellonesos, sovint confosos, i més d’una vegada, un 
d’aquests comtes del Rosselló el maten a les escaramusses a Antioquia. La confusió es deu probablement 
al fet que hi interfereixen un personatge borgonyó. La qüestió és complexa i reclama molta més cura 
i atenció. 

194. A banda de les fonts citades més amunt, a la nota 192, Girard del Rosselló apareix esmentat 
per historiadors contemporanis de les croades, com a: Stevan Runciman, A History of the Crusades, 3 
vols., Cambridge University Press, Londres, 1954 [traducció al castellà: Historia de las Cruzadas, Alianza 
Editorial, Madrid, 2002 [1973], vol. 1, p. 160].

195. Guillem II Jordà de Cerdanya (circa 1079–1109) viatjà a Palestina (1102) com a croat amb 
el contingent de Ramon IV de Tolosa, a qui substituí en el comandament de les tropes al setge de 
Trípoli (1105), orquestrà la presa de la ciutat, que conquerí (1109), i contribuí a fundar el comtat cristià 
de Trípoli, on morí assassinat per ordre del seu cosí Bertran de Tolosa, que li reclamava el nou comtat 
d’Ultramar. Vegeu: Steven Runciman, Historia de las Cruzadas, vol. 2, p. 67-74, 97, 112; Martí Aurell, Les 
noces del comte…, p. 324. Conegut pels àrabs com al-Cerdani, rep, en canvi, el sobrenom de Jordà per haver 
estat batejat a les aigües del riu Jordà a Palestina. Tots dos sobrenoms reblen el clau de la seva fama. 

196. Fill de Ramon Berenguer I de Barcelona i Almodis de la Marca, i germà bessó de Ramon 
Berenguer II, Cap d’Estopes.
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La memòria oficial escrita, les Gesta comitum Barchinonensium, no havia 
deixat rastre de Girard I, ni del comtat del Rosselló ni dels seus comtes. En 
canvi, aportava notícies de Guillem II Jordà de Cerdanya197 i de Berenguer 
Ramon II de Barcelona,198 i hi incidia en llurs estades a Orient. Si bé el 

197. Guilelmus Iordani scilicet, Iherosolimam peregrinus adiens, apud Tripolim, [anno Do]mini MºXCºVº, 
sagita vero, fertur, hictus interiit. Fuit autem vir armis strenuus, et inter ipsos etiam sarracenos et turcos transmarinos 
opinatissimus, unde et ultra modum eum timuisse dicuntur. Sed et opidum quod dicitur Archas ipse, ut aiunt, iuxta 
Tripolim construxit (Stefano Maria Cingolani (ed.), Les “Gesta Comitum Barchinonensium”(versió primitiva), 
la “Brevis Historia” i altres textos de Ripoll, Publicacions de la Universitat de València, València, 2012, XI, 
4, p. 141). També a la versió intermèdia, en català: “[…] Guillem Jordà, lo qual tan tost se n’anà en 
Oltramar, e féu aquí moltes de coses dignes de bon nom e de gran fama, axí com aquel qui fo molt 
bon d’armes e fo molt amat e temut, per bons fets e per armes, entre·ls turchs e·ls sarrayns. E ell, 
aquí estant, bastí ·I· loch forts qui à nom Archaç, costa Trípol, e aquí fo nafrat de sageta, e morí sens 
infant” [Stefano Maria Cingolani (ed.), Gestes dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó, Publicacions de la 
Universitat de València, València, 2008, XV, 3, p. 102-103]. També a la versió deninitiva: Guilelmus Iordani 
[…] Qui statim post mortem patris se preparans, abiit Iherosolimam, ibique plurima clare gessit. Fuit enim vir armis 
strenuus, et inter ipsos etiam turcos et sarracenos opinatissimus ac armorum acerrimus habebatur, unde ultra modum 
eum metuebant. Opidum etiam quod dicitur Archas ipse, iuxta Tripolim, construxit, ibique, sagita vulneratus, obiit 
sine prole (Stefano M. Cingolani, Robert Álvarez Masalias (eds.), Gesta comitum Barchinone…, XV, 3, p. 
92). E d’aval davas destre laz aigas e (las) gazanhas / vai l’Avesqe del Poi ab una gen d’Espanha, / e Raimo 
Berenguer e lo com de Sardana (The ‘Canso d’Antioca’…, ed. Carol Sweetenham, Linda M. Paterson, IV, v. 
114-116, p. 198). Les editores comenten que the fact that he occurs only here and papal sources argues for the 
authenticity of the tradition reflected in the Madrid fragment (p. 355). No citen, tanmateix, les Gesta comitum, 
però esmenten, en canvi, fonts àrabs com Usāmah Ibn Munqidh o Ibn-al-Qalanisi. No em sembla que 
es puguin posar en dubte les empreses de Guillem II Jordà de Cerdanya a Terra Santa. 

198. Berengarius Raimundi, fratrem suum Raimundum Berengarii dolo, in loco qui vocatur Pertica, inter 
Gerundam et Sanctum Celidonium, interfectit. Unde, et postea exigentibus peccatis suis, mutus efectus et obprobium 
omnium factus, sub penitencia Ierosolimis peregrinus obiit similiter et ipse sine filio (Stefano M. Cingolani (ed.), 
Les “Gesta Comitum Barchinonensium…”, p. 130). Berenguer Ramon II hauria pres la creu, doncs, com 
a penitència per expiar el crim comès contra el seu germà Ramon Berenguer II (1082). El necrologi 
de Ripoll afirma que va morir a Jerusalem (XII kalendas iulii Berengarius comes Barchinonensis qui obiit in 
Iherosomimam). Antoni Rovira i Virgili, Història Nacional de Catalunya, Edicions Pàtria, Barcelona, 192-
1937, vol. 3, p. 559-560; Rovira i Virgili ja el feia mort el 20 de juny de 1097 a Nicea. Stefano Maria 
Cingolani aporta les dades de Li Estoire de Jerusalem et d’Antioche, segons la qual Berenguer Ramon 
era a Clermont Ferrand amb Ramon IV de Tolosa, i també fou present a la batalla de Nicea (p. 130, 
nota). La versió catalana intermèdia és un xic més dramàtica en la redacció: “Aprés la mort d’en Ramon 
Berenguer Cap de Stopes, en Berenguer Ramon se volch emparar del comtat de Barcelona e que fos 
comte. Mas los barons e·ls nobles de Catalunya no pogren sofrir que aytal hom regnàs sobre ells; gitaren-
lo de la terra, e anà-sse’n en Oltramar, e morí aquí peregrí e mut que fo” (Stefano Maria Cingolani 
(ed.), Gestes dels Comtes de Barcelona…, p. 104). També a la versió definitiva: Exigentibus itaque peccatis suis, 
mutus effectus et obprobium omnium factus, sub penitentia Iherosolimis obiit peregrinus (Stefano M. Cingolani, 
Robert Álvarez Masalias (eds.), Gesta comitum Barchinone…, p. 95). Val a dir que Berenguer Ramon II 
fou comte des del 1082, any de la mort de Ramon Berenguer II, fins el 1097, en què abdicà a favor 
del nebot, Ramon Berenguer III, que ja era comte associat des del 1089. Crec que es pot identificar 
Berenguer Ramon II amb el Berenguers d’Espanha que apareix a la Canso d’Antioca: cant l’avesqe del Poi 
parec ab don Gaston, / e Berenguers d’Espanha e·l(s) coms Peir d[‘A]ragon / e gran masa dels autres don eu 
mot no vos so (The ‘Canso d’Antioca’…, ed. Carol Sweetenham, Linda M. Paterson, XVIII, v. 659-661, 
p. 234); així com amb el Raimo Berenguer, esmentat a IV, v. 116 (citat a la nota 197), en un vers on fa 
parella amb el comte de Cerdanya (e Raimo Berenguer e lo com de Sardana). No em sembla un despropòsit 
pensar que Raimo Berenguer és Berenguer Ramon II, a qui l’autor hauria invertit el nom. Les editores 
comenten, per a les dues incidències, que is probably a vague reminiscence of the dynasty of the counts of 
Barcelona active in the Reconquista in the eleventh and twelfth centuries (p. 349).
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darrer comte podia descartar-se pel seu passat homicida, l’opció per Girard 
I del Rosselló, enfront a Guillem II Jordà de Cerdanya, crec que avala que 
la selecció no derivava de les Gesta comitum Barchinonensium. Les històries 
escrites (“segons que trobam en algunes històries”), esmentades vagament a la 
proposició del rei Martí I, han de cercar-se per un altre camp textual. 

Girard I del Rosselló compareixia en obres més modernes que les Gesta 
comitum. Es trobava al recull del Flos mundi,199 compilat en època de Martí I, 
o a la Gran conquista de Ultramar, on devia haver desguassat des de la Canso 
d’Antioca.200 Girard I del Rosselló hi recobrava protagonisme, mentre que hi 
minvava el paper de Guillem II Jordà de Cerdanya, si no hi era esborrat del tot.

Entendre aquest fenomen, així com donar compte de la presència del 
comte del Rosselló a la proposició de Perpinyà, passa per recuperar el Girart 
del Rosselló llegendari,201 l’heroi que, al segle xii, havia passat a l’univers de la 
chanson de geste.202 Aquest Girart èpic, nascut del creument del comte històric 
(Girart del Rosselló o Girart de Vienne)203 amb velles tradicions llegendàries, 

199. A la taula del manuscrit de les Flos mundi (BnF, ms. esp. 11), publicada completa a: Pere 
Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, apèndix 7, p. 207-236, llegeixo “De Girart, compte de Roseyllo, 
e de lurs feyts” [p. 227 (cclxxviiii)]. No puc dir quins feyts de Girart del Rosselló deu relatar l’obra. 
No sé si es relacionen amb la Primera croada o amb la contaminació del Girart del Rossillon de la 
chanson de geste, que tot seguit comentaré. En qualsevol cas, crec que el personatge de base deu ser el 
comte Girart I del Rosselló, car es troba després “De Baldovi, rey de Jherusalem, qui assetga Acra. De 
la mort del compte de Barchinona, qui mori en la Pertxa del Aztor, prop Girona, e mori lo compte de 
sent Gili” (cclxxviii). No puc assegurar tampoc si el relat sobre la mort de Ramon Berenguer II (“qui 
mori en la Pertxa del Aztor”), al termer de Gualba, afegeix també la notícia del passatge a Orient de 
Berenguer Ramon II el Fratricida. La curiositat, en tot cas, és saber com els comtes del Rosselló, absents 
a les Gesta comitum, s’incorporen a les cròniques de caràcter enciclopèdic més tardanes. 

200. Girard I del Rosselló apareix en diversos passatges de la Gran conquista de Ultramar (Gran 
conquista de Ultramar, ed. Pascual de Gayangos, llibre 1, cap. 29, 210, i llibre 2, cap. 45, 48-49). Hi llegim 
que és got, que parteix a la croada amb Ramon IV de Tolosa, juntament amb altres cavallers occitans com 
Gastó de Bearn, Guillem de Montpeller o Raimon Pelet, i que participà a les escaramusses a Antioquia. 
Apareix també amb un Jufre de Rossellon (Llibre 2, cap. 45, 48-49). Girard I del Rosselló és present a la 
Gran conquista de Ultramar, amb tota versemblança, a partir de la traducció de la Canso d’Antioca. Sobre 
aquesta qüestió, vegeu la nota 189.

201. He mantingut la grafia Girard per al comte del Rosselló històric, i ara utilitzo Girart per 
al personatge llegendari i èpic. És merament un criteri aleatori per evitar confusions. Les grafies, tant 
per l’un com per l’altre, presenten una variabilitat extrema en els manuscrits.

202. No posaria en dubte l’origen borgonyó del llegendari èpic. Tanmateix, els manuscrits conservats 
(en occità, en francès i en una llengua híbrida entre oc i oïl) han plantejat de sempre el problema de 
la redacció original de la chanson de geste. No és el moment de reobrir ara i aquí el dossier. En tot 
cas, sí que cal retenir que hi ha una transmissió occitana, si no és l’original. El personatge llegendari és 
a l’origen de nombroses cançons de gesta (Aspremont, Doon de Mayence, Girart de Vienne, etc.). Sobre el 
Girart del Roussillon, vegeu: Robert Lafont, “La Chanson de Girart de Roussillon: poème double, thème 
inversé, causes échangées”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 38 (Poitiers, 1995), p. 239-265. 

203. Girart del Rosselló (circa 810-874) havia estat fidel a l’emperador Lluís el Piadós (814-840), 
però, a la mort d’aquest, pren la causa del primogènit Lotari I (i del seu fill Carles de Provença) contra 
Carles el Calb. Carles de Provença li atorga el govern del “regne de Provença” o de Borgonya Cisjurana. 
El comte Girart s’oposa tant als intents de l’altre fill de Lotari I per apoderar-se’n, com posteriorment 
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és un baró rebel que combat contra els carolingis pels drets sobre l’alou del 
Rosselló. En la cançó de gesta Girart de Rossillon, pren partit per Lotari contra 
Carles el Calb (Carles Martell al poema), en una línia clarament proimperial 
i anticapeta. Draugon, el pare literari del comte Girart/Giraut, és senyor 
de Rosselló, Besalú, Girona, Osona, Berguedà, Cerdanya, Cardona, Urgell, 
Ribagorça i Barcelona.204 Vet aquí els comtats catalans que donaren naixença 
a la Catalunya històrica. A més a més, el rei Martí (o els seus secretaris) 
disposaven d’un personatge proimperial actualitzat, un filogibel·lí, per situar 
a llevant.

Miquel Coll i Alentorn ja va postular que sobre el Girard I, comte 
del Rosselló, s’hauria vitrificat la llegenda èpica, en virtut de la identitat de 
noms, procedències i alous/comtats que tots dos senyorejaven.205 Hi afegiria 
que, per la contaminació amb la llegenda èpica, Girard I, comte històric del 
Rosselló i croat, s’hauria rellançat en l’imaginari historiogràfic de la baixa 
edat mitjana convertint-lo en un paladí de Catalunya. Dos apunts finals sobre 
la qüestió. L’un, la conservació del Girart del Rossillon a les biblioteques del 
segle xv, i en occità. 206 L’altre, el rei Martí anomena el comte del Rosselló, 
Giraut, amb una variant fonètica clarament occitanitzant. 

defensa el regne de Provença contra les pretensions de Carles el Calb (861). El fet comporta gairebé 
una dècada de lluites. L’any 870, refusa el Tractat de Meerssen, que organitza la successió de Lotari II de 
Lotaríngia entre Lluís el Germànic i Carles el Calb. El comte Girart entra en rebel·lió contra Carles el 
Calb, que l’assetja a Viena del Delfinat i finalment el derrota. Carles el Calb el desposseeix de les terres 
del Lionès i el Vienès, en nomena governador Bosó V de Provença, mentre que Girart del Rosselló ha 
de marxar a l’exili a Avinyó. Girart del Rosselló és el fundador de les abadies de Vézelay i Pothières. 
Sobre el personatge històric, llegendari i èpic, vegeu l’estudi clàssic de: René Louis, Girart, comte de 
Vienne, dans les chansons de geste, 3 vols., Impr. Moderne, Auxerre, 1946-1947. 

204. Trametrai per mon paire, lo duc Draugon, / Qui tient Rossilloneis e Rossillon, / Besodun e Gironde 
tres qu’en Auson, / Vergedaigne e Cerdaigne e Moncardon, / Purgele e Ribecorce e Barselon (La Chanson de 
Girart de Roussillon, ed. Micheline de Combarieu du Gres, Gérard Gouiran, Librairie Générale Française, 
París, 1993, CII (99), v. 1537-1541, p. 146. Tots aquests noms, una mica exòtics per a un redactor que 
contaminava amb llengua d’oïl una matriu lingüística occitana original, poden identificar-se així: Rosselló 
(Rossilloneis e Rossillon), Besalú (Besodun), Girona (Gironde), Ausona (Auson), Berguedà (Vergedaigne), Cerdanya 
(Cerdaigne), Cardona (Moncardon), Urgell (Purgele), Ribagorça (Ribecorce) i Barcelona (Barselon). 

205. Miquel Coll i Alentorn deia que “existeix un Girard de Rosselló català, totalment històric, 
que va viure els darrers anys del segle xi i els primers del xii: és el comte rossellonès Girard I. La 
identitat de noms entre el personatge llegendari i històric no pot ésser casual. I puix que l’estudi de la 
nostra onomàstica no autoritza, com voldria M. Louis, a creure que la popularitat de l’heroi llegendari va 
donar lloc a imposar el seu nom al personatge rossellonès històric, caldrà concloure que el fenomen va 
produir-se en sentit contrari” (Miquel Coll i Alentorn, “La llegenda de Girard de Rosselló i Catalunya”, 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 31 (Barcelona, 1965-1966), p. 73-81 [reimprès 
dins Miquel Coll i Alentorn, Llegendari, p. 173-181 (especialment, p. 176-177)]). Semblantment, Martí 
Aurell apunta que el relat llegendari sobre Girart de Vienne “del Delfinat a Catalunya s’ha dut a terme 
potser per la fascinació que exercí al seu temps Girard I (1102-1113), comte del Rosselló, que cristal·litzà 
la llegenda en la seva persona” (Martí Aurell, Les noces del comte…, p. 333).

206. Stefano M. Cingolani, “Nos en leyr…”, p. 66-67, ítems 89 i 90. En el segon ítem, de l’any 1449, 
es diu explícitament “en lemosí”.
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La proposició continua ponderant la fama dels catalans a llevant 
mencionant les empreses dutes a termes a les illes de Sicília, Sardenya i 
Còrsega. No s’hi fa referència a cap acció concreta. El caràcter col·lectiu 
d’aquestes campanyes, d’una banda, i la presència activa en la memòria del 
públic, transmesa de generació en generació, àdhuc experiències viscudes i 
compartides pels oïents en les seves darreres etapes, estalvien qualsevol mena 
de particularitat. L’ocupació i submissió de les illes havia costat, al llarg del 
temps, un seguit d’expedicions militars i inversions econòmiques per tal 
d’apaivagar revoltes successives. És per això que el rei apel·la directament 
l’auditori (“havets fets”) i l’implica en l’afer: 

¿E no fon gran renom e fama los altres actes que en llevant havets fets? 
Les illes de Sicília, de Sardenya e de Còrsega, ne fan testimoni; les quals 
eren nodrices de l’emperi de Roma, car lo poder dels romans e dels 
africans tan fortment combateren aquelles que nunca les pogueren retenir. 
Les quals vui en dia, per gràcia de Déu, jus lo senyal e renom nostre 
són retengudes. De què es pot dir: Profecti sunt ut ingrederentur usque ad 
orientem, et inuenerunt pasqua (1 Paralipomenon, iv).207

La dificultat pel control catalanoaragonès de la Mediterrània oriental, així 
com la pugna amb altres rivals polítics i comercials (dels angevins a Gènova), 
que la proposició deixa entendre, es dissimula i se salda a favor de la Corona 
d’Aragó, però sobretot s’eleva retòricament amb un exercici de translatio studii 
– translatio imperii. El rei s’empara en un retall de Guerres púniques. Les illes, 
“nodrices de l’emperi de Roma”, foren disputades llargament per “romans” i 
“africans”, en una lluita que la història ha demostrat estèril, car “tan fortment 
combateren aquelles que nunca les pogueren retenir”. Ha calgut arribar al 
present, a la intervenció de la monarquia catalanoaragonesa (i al suport dels 
catalans), perquè “vui en dia, per gràcia de Déu, jus lo senyal e renom nostre són 
retengudes”. La Corona d’Aragó ha pres el relleu a Escipió a la Mediterrània i, 
doncs, ha esdevingut digna continuadora de “l’emperi de Roma”.

L’Escipió e Anníbal, d’Antoni Canals, podia facilitar materials i argu-
ments.208 En primer lloc, l’obra situa el conflicte entre romans (Escipió) i 

207. Parlaments…, p. 69. 
208. Assenyalo aquesta obra de Canals perquè les empreses d’Escipió i Anníbal que s’hi narren 

estan al servei del tema de fortuna, de la inestabilitat de les conquestes militars i dels imperis. Evidentment, 
les gestes d’Escipió i Anníbal eren accessibles en un ventall ampli i divers de textos sobre “històries 
romanes”. Sobre l’Escipió e Anníbal d’Antoni Canals, vegeu la nota 108. L’obra de Canals es podia llegir 
independentment o integrada en altres compendis historials. Gemma Navarro, “Les Històries troyanes dins 
el compendi historial copiat al ms. 352 de la Biblioteca de Catalunya: un model de ficció per a la 
història”, Literatura i cultura a la Corona d’Aragó (segles xiii-xv), Lola Badia, Miriam Cabré, Sadurní Martí 
(eds.), Curial Edicions Catalanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002, p. 373-383: 
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cartaginesos (Anníbal) en el marc de la batalla de Zama a la Segona Guerra 
Púnica, on les illes i, en particular la posició estratègica de Sardenya, hi 
són referides escadusserament (“car dich-te que ni Cecília, ni la terra de 
Cerdanya, fera e cruel [...], no són premis sufficients”, o bé “per ço que d’equí 
avant no haja occasió de haver guerra entra nós, vostra sia tota Espanya e 
les derrés parts del món, ab la regió de Eòlio[...], e la illa de Cerdenya. E 
ab aquestes cozes, conquerits los altres rengnes”).209 En segon lloc, perquè 
Canals realitza aquesta traducció, amb la intenció, ben explicitada al pròleg, 
de mostrar com d’inestable és la fortuna i, en conseqüència, com les victòries 
militars, l’enlairament de cabdills i governants, i els imperis són fràgils 
i inestables.210 És per combatre la mutabilitat de fortuna i sotmetre-la als 
veritables designis de la providència divina, a fi d’evitar l’ensulsiada dels grans 
homes i dels imperis, que el dominic assenyala una sèrie de requisits que 
haurien de guiar els prínceps si volen conservar els triomfs militars i evitar la 
caiguda pròpia i del seu govern: l’autoritat del príncep; el principi de la guerra 
justa; la intencionalitat dreta (esquivar la cobejança de riqueses, la crueltat de 
venjança, etc.); desistir de l’orgull, la “fola presumció”, que tant desagrada Déu; 
i descarregar-se dels pecats abans d’entrar en batalla.211 Són mutatis mutandis 
les línies directrius de la guerra justa estipulades per sant Agustí, esmentat 
diverses vegades com a autoritat al pròleg de l’Escipió i Anníbal. La caiguda 
d’Anníbal i l’enlairament d’Escipió exemplifica la inestabilitat de fortuna, i 
mostra alhora, per via correctiva, les condicions que haurien d’informar les 
batalles segons la doctrina continguda al pròleg.

No és estrany, doncs, que Martí I al·ludís a la incapacitat de romans i 
cartaginesos per mantenir llurs conquestes, mentre que la Corona d’Aragó 
havia reixit en les empreses a Sicília, Sardenya i Còrsega, perquè l’acompanyava 
la providència divina (“per gràcia de Déu”) i l’autoritat de príncep (“just lo 
senyal e renom nostre són retengudes”), completant la translatio imperii i fent 

assenyala la presència de l’Escipió e Anníbal (p. 373 i 377) en aquest manuscrit, que és bàsicament una 
traducció de la Histoire ancienne.

209. Antoni Canals, Scipió e Aníbal…, ed. Martí de Riquer, p. 50 i 56.
210. “E aprés de voler-ne fer servir a vostra altea [Alfons de Gandia], han-m’i mogut ·iii· rahons: 

la primera és per mostrar la fortuna temporal com és alanegoza e instable; la sagona és per notar la 
victòria campal com és duptosa e variable; l[a] terça és per provar la fin del garrer mundanal c[om és 
vitu]perosa e miserable. / La variació de la fortuna appar en Aníbal e Scipió, car, com per gran temps 
la fortuna hagués favorejat al dit Aníbal en gentz e en armes e en grans astúcies […] E com en les 
dites totes precedents cozes, la dita fortuna lo agués axí elevat, e per lonch temps favorejat, soptosament 
lo laxà caure, e axalsant Scipió, son anamich. On appar manifestament la instabilitat, o estat incert, de 
la dita fortuna” (Antoni Canals, Scipió e Aníbal…, ed. Martí de Riquer, p. 32-33). 

211. Antoni Canals, Scipió e Aníbal…, ed. Martí de Riquer, p. 38-39.
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camí cap a Roma.212 És per això que la gràcia divina ha volgut recompensar 
els catalans amb terres fèrtils i tranquil·les que s’estenen cap a orient, com 
sentencien els versicles de Paralipòmens que clouen el període.213 

La tercera divisio l’assenyala el migjorn, el vent que bufa del sud, i 
dirigeix l’auditori cap a les Balears (Mallorca, Menorca i Eivissa) i cap a les 
costes del nord d’Àfrica: 

Si guardam, en les parts de mig-jorn, los actes virtuosos que els catalans 
han fet en conquistar les illes de Mallorca, de Menorca e de Eivissa e los 
insults que han fets en Barberia, veurem clarament que hi ha lleixat gran 
renom e fama; per què es pot atribuir a vosaltres ço que diu Jeremies: 
Uenient a meridie portantes sacrificium in domum domini (Ieremie, xvii).214

La presència catalana al Magrib és una constant al llarg de l’edat 
mitjana.215 Els intercanvis entre la Corona d’Aragó i la ribera sud de la 
Mediterrània afectaren àmbits molt diversos, des del comerç, amb creació 
de consolats i alfòndecs catalans a Berberia, fins a la cultura (Ramon Llull, 
per posar un cas exemplar), passant pel suport militar que tropes mercenàries 
catalanes prestaren sovint als soldans magribins. Crec, tanmateix, que amb “los 
insults que [els catalans] han fets en Barberia”, Martí I porta a la memòria de 
l’auditori un esdeveniment relativament recent: l’expedició de càstig (insults), 
amb batuda i sagueig, que partí de Portfangós el 27 d’agost de 1398 i es 
dirigí a Berberia. Era la resposta contudent a una incursió prèvia de pirates 
berberescos sobre les costes valencianes, que, a Torreblanca, havien profanat 
el tabernacle i s’havien endut el calze amb les sagrades formes a llur terra. 
Benet XIII (1 de març de 1398) havia atorgat a l’expedició el caràcter de 
croada i havia concedit indulgències a qui hi contribuís amb les armes i/o 
amb diners.216 El poeta Andreu Febrer va compondre una cançó de croada 
(Dolorós critz ab votz brava, terribla) per encoratjar la població a embarcar-

212. Diu Escipió en una de les arengues als seus combatents abans de la victòria sobre Anníbal: 
“Vanits ab mi, e aprés la victòria irem veure nostra terra […] Aquest és lo camí per anar a Roma” 
(Antoni Canals, Scipió e Aníbal…, ed. Martí de Riquer, p. 66). 

213. La citació sencera és et profecti sunt ad introitum Gedor usque ad orientem valli, ut quaererent 
pascua gregibus suis. Inveneruntque pasquas uberes et valde bonas (1 Paralipomenon 4: 39-40)

214. Parlaments…, p. 69. La citació bíblica és: Et vinient de civitatibus Judae et de circuitu Ierusalem 
et de terra Beniamin et de Sephela et de montuosis et a Nageh, portantes holocaustum et victimam et sacrificium 
et tus, et inferent oblationem laudis in domum Domini (Jer 17: 26).

215. Entre la nodrida bibliografia dedicada a la qüestió, vegeu l’obra ja clàssica de: Charles-
Emmanuel Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib aux xiiie et xiv siècles: de la bataille de Las Navas de 
Tolosa, 1212, à l’avenement du sultan mérinide Aboul-l-Hasan, 1331, Presses Universitaires de France, París, 1966.

216. Andreu Ivars Cardona, Dos creuades valenciano-mallorquines a les costes de Berberia, 1397-1399: 
Estudi documental, Imprenta de Olmos y Luján, València, 1921. Vegeu, més amunt, p. 370-371 i notes, a 
propòsit de la flota que intenta l’alliberament de Benet XIII, confinat al palau d’Avinyó. 



Cancelleria i Cultura 391

se en l’estol. El 14 d’agost, les naus arribaren al port de Tedelis (Dellys) i 
barrejaren i saquejaren la vila. El vescomte de Rocabertí, capità de l’estol, 
morí en la retirada. El viatge de retorn fou molt accidentat per les condicions 
metereològiques, com testimonia el mateix Andreu Febrer en una altra 
composició (Pus qu·estors suy del lach de la mar fonda), una acció de gràcies, 
adreçada a la Verge Maria, per haver sobreviscut al temporal que es desfermà 
durant el viatge de retorn. L’estol es dispersà i les naus atracaren amb dificultat 
als ports mallorquins i catalans.217 

Finalment, la quarta divisio es tanca a ponent amb les conquestes de 
Jaume I a València i Múrcia:

Si guardam, vers les parts de ponent, lo gran servir que vosaltres fes al 
sant rei en Jacme en conquistant los regnes de València e de Múrcia, certes 
podem dir que bé s’hi és publicada la vostra virtut e nomenada. E per 
concordança d’açò podem dir: Honorabilis factus es in occulis meis et gloriosus 
ab oriente ducam semen tuum et ab occidente congregabo te (Isaie, xliii).218

Jaume I va morir el 26 de juliol de 1276, l’endemà del dia en què 
l’Església catòlica commemora la festivitat de l’apòstol Jaume, el sant patró del 
rei. Aquesta coincidència, gairebé exacta, devia corprendre instantàniament els 
súbdits de la Corona. Una eventualitat semblant, vinculada també a l’apòstol 
Jaume, havia presidit el naixement del rei, com relata el mateix Jaume I 
al Llibre dels fets. No sabien quin nom posar al nounat i la mare, Maria de 
Montpeller, va fer fer dotze candeles, cadascuna de les quals portava un dels 
noms dels apòstols, i va prometre que aquella que trigaria més a apagar-se, 
aquella donaria nom a l’infant. Va ser la de l’apòstol Jaume.219 El naixement 
i la mort del rei, interpretats com a fenòmens extraordinaris, contribuïren a 
l’aurèola messiànica de santedat del monarca, que, des del traspàs, es desplegà 

217. Andreu Febrer, Poesies, ed. Martí de Riquer, Editorial Barcino, Barcelona, 1951, poesies 
8 i 9. Andreu Febrer es refereix explícitament a l’expedició com a santa cruzada (VIII, v. 17) i a la 
companyia de gents com a sants crozatz (VIII, v. 88), sants crusats (IX, v. 10). Les naus noliejades per a 
aquesta “santa croada” eren bàsicament valencianes i mallorquines, però entre els expedicionaris hi havia 
gent d’arreu de Catalunya, València i les Balears, com avala la participació del mateix poeta Andreu Febrer, 
natural de Vic, o del vescomte de Rocabertí. Martí I hi podia fer referència com una empresa de catalans. 

218. Parlaments…, p. 70. La citació és: Quoniam pretiosus factus es in oculis meis et gloriosus, ego diligo 
te et dabo homines pro te et populos pro anima tua. Noli timere, quoniam ego tecum sum: ab oriente adducam 
semen tuum et ab occidente congregabo te (Isaïes 43: 4-5).

219. “E, quan nos tornaren a la casa de nostra mare, fo ella molt alegra d’aquestes prenòstiques 
que·ns eren esdevengudes. E féu fer .XII. candeles, totes de .I. pes e d’una granea, e féu-les encendre 
totes ensemps, e a cada una mes sengles noms dels apòstols, e promès a nostre Senyor que aquela que 
pus duraria, que aquel nom auríem nós. E durà més la de sent Jacme bé .III. dits de través que les 
altres. E per açò e per la gràcia de Déu havem nós En Jacme”, (Llibre dels fets del rei En Jacme, ed. Jordi 
Bruguera, vol. 2, cap. 5, p. 11).
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per a la posteritat. Una llarga trajectòria de lluita antimusulama i de defensa 
de la fe cristiana avalaven, al seu torn, el nimbe de “santedat”. 

La data de traspàs del rei ja havia estat traslladada a l’esfera del simbòlic 
i interpretada com un signe del temps pels trobadors contemporanis que 
n’havien elaborat planys a la seva mort. El trobador carsinés Mathieu de 
Caersí es feia ressò de la santedat del rei a Tant suy marritz que no·m puesc 
alegrar (BdT 299, 1): le reys Jacmes es apellatz per totz, / e Dieus a·l mes ab Sant 
Jacm’en companha, / quar l’endema de Sant Jacme per ver / le reys Jacmes feni, qu’a 
dreyt dever / de dos Jacmes dobla festa·ns remanha.220 És significatiu també que 
Cerverí de Girona, en l’altre planh dedicat a la mort del rei, Si per tristor, per 
dol ne per cossir (BdT 434a, 62), faci un joc de paraules amb el terme merce 
(‘gratitud’ i ‘Orde de la Mercè’): Mayre de Deu, a vos deyn sovenir / que·l reys no 
volc anc a merce falir, / e trop merce delay, pus çay l’avia.221 Jaume I va contribuir a 
la fundació de l’Orde de la Mercè, la finalitat del qual era el rescat dels captius. 
Pere Nolasc i el bisbe Berenguer II de Palou n’organitzaren les disposicions 
canòniques (1235), i Jaume I procedí a la investidura dels seus membres com 
a cavallers. Fou per aquest motiu que el rei obtingué la reverència de beat 
en l’orde mercedari.222 La creença en la santedat de Jaume I es devia anar 
mantenint, potser vox populi, en la tradició. És curiós que Ramon Muntaner, 
en els capítols de la Crònica dedicats a les empreses de Jaume I, anomeni 
gradualment el rei, primer rei En Jacme, després el bon rei En Jacme i, un cop 
traspassat, el sant rei En Jacme.223

Hom notarà com, en aquesta trajecte final de la proposició, s’ha anat 
passant d’un imperi de Roma adjudicat a la monarquia catalanoaragonesa 
per la providència divina, a una croada a Berberia fins a l’olor de santedat de 
Jaume I, el rei per excel·lència de la nissaga, artífex de l’expansió territorial 
de la Corona d’Aragó.

220. Martín de Riquer (ed.), Los trovadores: Historia literaria y textos, Planeta, Barcelona, 1975, 
vol. 3, p. 1544 (poesia CVIII, 325, v. 79-83). A la cobla anterior, Mathieu de Caersí exposa que, per la 
data de la mort, Jesús hauria de coronar Jaume I i sentar-lo al regne de glòria (Jhesus a luy e·l gart del 
prevon potz / on Dieus enclau les angles malvatz totz, / e·lh do los gauchz en que l’arma·s refranha, / e·l corone 
e·l fassa lay sezer / en selh regne on non a desplazer, / quar aitals locx crey que de luy se tanha (v. 72-77). 

221. Martín de Riquer, Obras completas del trovador Cerverí de Girona, Instituto Español de 
Estudios Mediterráneos, Barcelona, 1947, p. 116 (poesia 40, v. 36-39). Cerverí de Girona, Lírica, ed. Joan 
Coromines, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1988, vol. 2, p. 189 (poesia 91, v. 36-38).

222. James William Brodman, Ransoming Captives in Crusader Spain: The Order of Merced in the 
Christian-Islamic Frontier, University of Pennsylvania Press, Filadèlfia, 1986 [traducció al català: L’orde de 
la Mercè: El rescat dels captius a l’Espanya de les croades, Edicions dels Quaderns Crema, Barcelona, 1990. 

223. Ramon Muntaner, Crònica, ed. Ferran Soldevila, Jordi Bruguera, M. Teresa Ferrer i 
Mallol, cap. 36, p. 80. 
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 La conclusió de tota la segona divisio de la proposició, explanatòria del 
de te, se sintetitza amb un exemple de Teodosi emperador: 

Per què podem dir aquella paraula que Teodosi emperador dix als seus: 
que no podia donar millors dons als seus que li havien defès son imperi 
contra los tirans, sinó estendre e manifestar llur virtut e fama per tot lo 
món, dient a ells. “La vostra virtut és manifestada per la freda Tenais, qui 
és riu de tramuntana; e per la foguejant Líbia, qui és regió de mig-jorn; 
e per les fonts secretes del sol, qui són en llevant; e per les Colones 
d’Hèrcules, qui són a ponent. E per vostres mèrits, la vostra honor e 
glòria és per tot lo món eternalment divulgada”.224 

Teodosi fou el darrer emperador a governar tot l’imperi romà, oriental 
i occidental (392). Martí I no podia haver triat una autoritat més gloriosa 
per avalar la fama dels catalans, estesa de ponent a llevant i de tramuntana a 
migjorn, que la proposició ha anat desenvolupant al llarg de la segona divisió, 
i com, d’altra banda, corrobora la citació que es posa en boca de Teodosi.225 
Aquest exemple final rellança novament la Corona d’Aragó (Catalunya i els 
catalans, tema de la proposició, però també les Balears, València, Sardenya, 
Sicília, etc., fruit de les conquestes, com hem anat veient) en l’òrbita de l’imperi 
de Roma. Ara bé, com que tot allò que afecta els romans ha de ser redreçat 
pels cristians, la conclusio aporta també una comparació bíblica. La lloança de 
Teodosi als seus homes per haver-lo ajudat a defensar l’imperi contra els tirans 
és com la benedicció de Déu a Abraham, que sancionà l’expandiment del 
poble d’Israel pels quatre punts cardinals:

D’on apar que açò sia la benedicció que Déu donà a Abraham dient-li: 
Terram quam tibi dabo et dilataberis ab orientem ad occidentem, septentrionem et 
meridiem. (Gènesis, xxviii). E ací és aprovada la segona partida de nostra 
divisió, en què havem dit de la gent fort valerosa per tot lo món no-
menada, quia de te.226

224. Parlaments…, p. 70.
225. Tota una altra qüestió és identificar la citació que Martí I atribueix a Teodosi, així com 

també fer un esbós de la informació disponible a l’època sobre aquest emperador romà. Comprovo que 
ja és esmentat als Annals de Ripoll i en un cronograma correcte (després de Gracià) [Els annals de la 
família rivipullense i les genealogies de Pallars-Ribagorça, ed. Stefano Maria Cingolani, Publicacions de la 
Universitat de València, València, 2012, p. 75]. Constato també que va apareixent en cròniques i compendis 
historiogràfics de la baixa edat mitjana, com en el Flos Mundi (BnF, ms. esp. 11), “De Teodosius, emperador, 
e de altres molts feyts (clii)”: Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, p. 216. I és molt probable que 
sigui present també en camp hagiogràfic, en llatí i en vulgar.

226. Parlaments…, p. 70. La citació bíblica és: […] terram, in qua dormis, tibi dabo et semini tuo. 
Eritque semen tuum quasi pulvis terrae; dilataberis ad occidentem et orientem et septentrionem et meridiem (Gènesi 
28: 13-14).
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5.4. Conclusio

Resta encara la sentència provatòria de tota la proposició. Martí I 
l’elabora amb un exemple dinàstic: l’arenga de Jaume II a l’infant Alfons 
arran de la conquesta de Sardenya (1323). En un primer temps, el focalitza, 
significativament, en el lliurament de la bandera al fill en el moment de la 
investidura per a l’empresa: 

Per què, per conclusió de nostres paraules, vos volem dir un acte fort 
virtuós que el senyor rei nostre besavi féu quan tramès lo senyor rei nostre 
avi, son fill, en la conquesta de Sardenya. Lo qual tinent la bandera nostra 
reial en les mans, li dix aquestes paraules: “Fill, jo us dó la bandera nostra 
antiga del principat de Catalunya, la qual ha un singular privilegi que és 
ops que guardets bé; lo qual privilegi no és ras, falsificat, ne improvat, 
ans és pur e net e sens falsia e màcula alcuna, e bullat ab bulla d’or. E 
és aquest, ço és, que, null temps, en camp on la nostra bandera reial sia 
estada, jamés no fo vençuda ni desbaratada; e açò per singular gràcia de 
nostre senyor Déu e per la gran feeltat e naturalesa de nostres sotsmeses”.227

La proposició reprodueix, gairebé literalment, el passatge corresponent 
de la Crònica de Pere III, on el Cerimoniós remet, al seu torn, al “sermó llarg 
e bé ordenat segons que es pertanyia”, que Jaume II pronuncià a Portfangós 
davant tot l’estol preparat per a emprendre via cap a Sardenya (“en presència 
de tots los dits prelats, barons, rics-hòmens, cavallers e altres, qui devien seguir 
lo dit viatge”).228 Reprodueixo el fragment de la Crònica de Pere III:

La primera que li dix, que ell li comanava un privilegi, lo qual nostre 
senyor Déus per la sua gràcia e misericòrdia havia fet a la Casa d’Aragó, 
lo qual era bollat ab bolla d’aur e era clar e net e no corromput ne 
viciat en res, ço és, que la bandera de la Casa reial d’Aragó null temps 
fon vençuda ne arrencada de camp, salvant que fon ver que se’n perdé 

227. Parlaments…, p. 71. 
228. L’arenga de Jaume II no ens ha pervingut, però sens dubte que va existir i que Pere III 

la utilitzà en la refosa que en féu a la Crònica (I, 12). Pere III en dóna una versió àmplia i detallada, 
distribuïda en tres parts, cosa que fa pensar que tenia a la vista un original. Val la pena de recordar 
en aquest punt el Sermo de Ramon Muntaner, home experimentat en els afers de la mar, redactat 
per aconsellar Jaume II i l’infant Alfons sobre com reixir amb èxit en la conquesta de l’illa. Ramon 
Muntaner els el trameté i posteriorment el reproduí a la Crònica (cap. 272). Hi llegim també una 
evocació ben muntaneriana de l’estendard reial. El cronista de Peralada imagina com els quatre pals de 
gules “flamejaran” dalt la muntanya de Càller (“Ai, can veiran en Càller l’estendard qui parrà / sus alt 
en la muntanya, qui tant flamejarà, / trastota la gran host amb manta senyera / de mant honrat cabdal 
qui l’acompanyarà!”): Ramon Muntaner, Crònica, p. 455. 
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una per sa follia, e volc-ho dir per lo rei En Pere, rei d’Aragó e senyor 
de Montpeller, qui per sa follia fon mort a Morell.229

Martí I transforma, tanmateix, les paraules de Jaume II, presentades en 
discurs indirecte a la Crònica de Pere III, en discurs directe. El canvi no és 
anodí, quant que el discurs directe redunda en la creació d’una instantània 
viscuda i, sobretot, n’incrementa la càrrega emotiva. No és tampoc secundari 
que desaparegui la referència a Pere el Catòlic, la qual desconeixem si ja es 
trobava en l’arenga de Jaume II o és un afegitó de Pere III. En qualsevol 
cas, Pere el Cerimoniós el proposava com una advertència, per via negativa, 
a preservar i defensar la bandera reial.230 L’advertència no encaixava gens en 
el triomfalisme de la proposició de Perpinyà ni que fos com a admonició 
o contraexemple, car aquesta bandera —pura, clara, neta, sense màcula— i, 
sobretot, triomfant es fa digna de la senyoria de Roma en el segon temps de 
l’exemple. 

E per aquesta raó podem atribuir a vosaltres ço que dix Július Cèsar, 
vinent de la conquesta d’Alamanya, als seus sotmeses: “¡Alçats, alçats les 
vostres banderes, car dignes sots d’haver la senyoria de Roma!”; així ho 
recità Lucà en lo primer llibre seu de les batalles. Bé, doncs, podem dir a 
vosaltres: “¡Alçats, alçats les vostres banderes, car dignes sots de posseir lo 
principat de Catalunya!”. E ací és verificada la paraula per nós començada, 
en què havem dit a vosaltres: Gloriosa dicta sunt de te, ço és: “glorioses 
coses són dites de tu”.231

L’enllaç dels dos temps de l’exemple, l’afavoreix un vers de la Farsàlia de 
Lucà (I, v. 347),232 pertanyent a una exhortació de Juli Cèsar a les seves tropes 
la vespra de la conquesta de la Germània: “¡Alçats, alçats les vostres banderes, 

229. Pere III, Crònica, I, 12, p. 1009.
230. La versió que Jaume I va donar del seu pare i de la batalla de Muret degué pesar en la 

tradició posterior [“E aquels de la part del rey no saberen rengar la batayla ni anar justats, e feriren 
cada un rich hom per si e feriren contra natura d’armes. E per lo mal ordonament e per lo peccat que 
era en ells, hac-se a vençre la batayla, e per la merçè que no y trobaren aquels qui eren dedins. E aquí 
morí nostre pare” (Llibre dels fets del rei En Jaume, cap. 9, p. 14)]. Bernat Desclot, tanmateix, s’esforçà a 
elaborar una visió reivindicativa (cap. 6). 

231. Parlaments…, p. 71. 
232. Tollite iam pridem uictricia, tollita, signa (Lucà, Farsàlia, I, 347). La referència a Roma no apareix 

al vers, però és explícita i implícita en tot el fragment. La conservació de còdexs de la Farsàlia des de 
l’alta edat mitjana em semba una cosa força probable. Cal recordar també que l’obra deixa empremta 
en diversos autors tardomedievals. Tota una altra cosa és l’existència d’una traducció catalana, sobre la 
incertesa de la qual, vegeu: Montserrat Ferrer, “Document de treball. Traduccions al català medieval 
perdudes (TCMP)”, Narpan. Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana. Desembre, 2011. Universitat 
Autònoma de Barcelona – Universitat de Barcelona – Universitat de Girona. < http://www.narpan.net/
translat-db.html>, Consultat: 15 desembre 2017. La Farsàlia viatja a l’intern d’altres obres com la General 
estoria (quinta parte) d’Alfons X, o als Faits des romains: vegeu la nota 85.
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car dignes sots d’haver la senyoria de Roma!”. I nosaltres podem recordar 
que allí començà la història, quan el Bon comte de Barcelona anà a alliberar 
l’emperadriu d’Alemanya.

La translatio imperii s’ha acomplert definitivament: Catalunya es vincula 
a Roma a través de l’imperi (Alemanya). La proposició ha estat provada: 
Gloriosa dicta sunt de te.

6. A mode d’epíleg i conclusió

Per explicar l’encavalcament dels dos temps de l’exemple final, sentència 
provatòria de tota la proposició, i per servir-me’n a mode de conclusió, voldria 
reportar unes paraules de Pere III adreçades a l’infant Joan l’any 1380. Diu el 
rei Pere al seu fill:

Perduda Serdenya, pot fer compte que axí mateix li tolrà Mallorques, car 
les vitualles que Mallorques sol haver de Sicília e de Serdenya cessaran e 
per consegüent la terra se haurà a deshabitar e perdre. E semblantment 
pot fer compte que Barchinona se deshabitarà, car si no per Sicília e per 
Serdenya, Barchinona no pot viure ne los mercaders de Barchinona poran 
mercadejar si les illes se perden.233

La visió política de Pere III segons la qual les conquestes dels antecessors 
no eren perifèriques a la corona, sinó essencials per a la supervivència del 
centre (Barcelona i Catalunya, nuclis de l’expansió de la Corona), fou man- 
tinguda pels seus successors, tant per Joan I com, sobretot, per Martí I. 
Els monarques reclamaven ara i adés provisions per combatre l’endèmica 
rebel·lió sarda. Martí I hi insistiria novament a les Corts de Barcelona (1408), 
continuació de les de Perpinyà (1406):

Com, si volets atendre quanta prosperitat e quant bé e quanta abundàn-
cia haurà aquesta terra, de la dita illa [Sardenya] e de la illa de Sicília, la 
qual per gràcia de Déu, segons sabets e veets, és a mà nostre e de nostre 
primogènit, lo rei de Sicília; cosa és molt profitosa e necessària a aquesta 
terra, e encara desitjable a tots quants sots. Com, segons diu Valeri en una 
exclamació que fa als romans, les dites dues illes, ço és de Sicília e de 
Serdenya, eren dites mamelles e graners e fertilitat de Roma en aquell 
temps; les quals seran d’ací avant mamelles e graners de vosaltres. Per què 
vos pregam, com dit és, afectuosament, que en tal cas no ens vullats fallir.234

233. Cito de: Suzanne F. Cawsey, Reialesa i propaganda…, p. 32-33.
234. Parlaments…, p. 78.
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La consciència política, nítida i impecable, de Pere III és el teló de fons 
de la magnífica proposició del rei Martí I a Perpinyà (1406), de la seva forma 
discursiva, de l’ús i instrumentalització de les fonts culturals i històriques, i de 
la seva ambició retòrica. Un model geopolític, que intenta enriquir la forma 
sermonis de la tradició pròpia amb els guanys de l’ars dictamins/ars arengandi de 
l’oratòria política practicada a les cancelleries italianes, amb ressons del laus 
urbis humanista. Un model geopolític que privilegia el concepte de territori-
domini per sobre de la noció de llinatge, que dissimula les arrels carolíngies 
del passat en benefici de la filiació gibel·lina i que activa el mite imperial, 
culte i de prestigi, posat en circulació per la “història romana” i pels studia 
humanitatis: Roma. 

Era vital que el llenguatge de govern, produït a la Cancelleria catala-
noaragonesa, s’adaptés —i emulés— el llenguatge polític de les cancelleries 
italianes, que justificaven llur expansió i llur sobirania segons el grau de 
vinculació a les arrels romanes. Rivalitat dialògica, expressió de l’autèntica 
rivalitat: el mercat.

El terme nació, enarbolat a les proclames noucentistes, que m’he resistit a 
utilizar fins ara, però que és emprat explícitament pel rei Martí (“¡o, quant era 
gloriosa aquella vista, que hom veés així la sua nació obrar!”) reposava en una 
sobirania política basada en el mercat, i així mateix ho van veure els moderns, 
de Narcís Feliu de la Penya a Enric Prat de la Riba.





Preàmbul 

Quan ens referim a l’influx literari del món clàssic en el Dant, 
vinculat amb Florència, certament pot semblar esquifit i poc important. 
De fet, la Commedia fou menystinguda a les literatures catalana i es-
panyola1 a excepció de la versió impresa que en féu Pedro Fernández 
de Villegas cap al 1515. Carlos Alvar assenyala2 que la dificultat de la 
Commedia i la distància que hi ha entre el viatge al·legòric respecte als 
preceptes establerts per Aristòtil i seguits pels mestres de poètica i de 
preceptiva literària del segle XVI i dels segles anteriors, fa que gairebé 
cap autor mostri interès pel geni nascut a Florència l’any 1265, è da 
sempre e da tutti ricordato come il sommo poeta, qualifica che, a buon diritto, 
gli è stata attribuita grazie principalmente al suo grande capolavoro, la Comedìa 
(poi ribattezzata dal Boccaccio Divina Commedia), ma anche alle sue altre non 
meno importanti opere letterarie,3 com assenyala Silvia Diacciati a propòsit 
del pare de la literatura italiana.4 

1. Vegeu: Joaquín Arce, “Dante y el Humanismo español”, Cuadernos para la Investigación de 
la Literatura Hispànica, 6 (Madrid, 1984), p.185-194, o bé el treball de Margherita Morreale, “Apuntes 
bibliográficos para el estudio del tema ‘Dante en España hasta el siglo XVII’”, Annali del corso di Lingue 
e Letterature straniere della Università di Bari, 8 (Bari, 1967), p. 2-44.

2. Sobre aquest tema, vegeu: Arturo Farinelli, “Appunti su Dante in Spagna nell’ età media”, 
Giornale Storico della Letteratura Italiana, 44 (Torí, 1905), p. 1-105, cit. per Carlos Alvar, “Dante en español”, 
Traducciones y traductores. Materiales para una historia de la traducción en Castilla durante la Edad Media, Centro 
de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 2010, p. 473-491.

3. Sara Marchesi, Maria Grazia Vasta, “Molto più che poeta l’autore della ‘Divina Commedia’ 
e padre della letteratura italiana”, Dante Alighieri, maig 2007, letteratura.it, < http://www.letteratura.it/
dantealighieri/index.htm>, Consultat: 14 octubre 2017.

4. El Dant degué començar aquesta obra cap al 1307 i la va concloure poc abans de la seva 
mort, i que es tracta d’una narració al·legòrica en vers, d’una gran precisió i força dramàtica en què 
es descriu el viatge imaginari del poeta a través de l’Infern, el Purgatori i el Paradís. Silvia Diacciati, 
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Si Florència està en el cor de la baixa Edat Mitjana i del Renai-
xement italià, a partir del finals del segle XIV, en temps de Joan I, a les 
terres catalanes la influència de l’Humanisme o Renaixement italià es fa 
palesa. De fet, fou la Corona d’Aragó el primer país europeu, després 
d’Itàlia, que s’obrí a la renascuda cultura humanística. I pel que fa a la 
ciutat de Lleida, val a dir que també hi va jugar un rol important, atès 
que en un conegut document signat a aquesta ciutat, l’onze de setem-
bre de 1380, hom ordena que dotze homes d’armes, capaços i fidels, es 
traslladin al castell de l’Acròpolis atenesa que era “la plus rica joia que 
al món sia, e tal que entre tots los reis de cristians envides lo porrien 
fer semblant”. 

Cal remarcar, a més, que el s. XV va marcar el moment d’expansió 
de l’estudi dels clàssics grecs i llatins; només cal esmentar la cort d’Alfons 
el Magnànim (1416-1458), anys d’íntimes relacions amb l’humanisme italià. 
Són datades en aquesta època la traducció de les tragèdies de Sèneca, 
feta per Antoni de Vilaragut, la de Boeci, de Pere Saplana i d’Antoni 
Ginebreda, i la remarcable versió de Valeri Màxim, obra del valencià fra 
Antoni Canals, que també traduí Sèneca. Cal esmentar també figures 
com Ferrer Sayol, traductor de Pal·ladi, Guillem Nicolau, traductor de 
les Heroïdes d’Ovidi.5 

D’altra banda, la identitat de la Florència de la baixa Edat Mitjana i 
del Renaixement es pot posar en parió amb Catalunya. A la baixa Edat 
Mitjana els monarques d’Aragó-Catalunya van maldar per aconseguir lli-
bres grecs i llatins a les seves biblioteques i varen facilitar els contactes 
i adquisicions, amb els consegüents establiments de ducats a Atenes i 
Neopàtria. Els motius són diàfans i ningú no els discuteix hores d’ara: 
després de la caiguda del món bizantí, els monarques es van deixar endur 
per motius culturals i, sobretot, polítics. D’altra banda, s’ha afirmat que el 

“Dante: relazioni sociali e vita pubblica”, Reti Medievali Rivista, 15/2 (Florencia, 2014), <http://rivista.
retimedievali.it>. Consultat: 14 octubre 2017.

5. Com assenyala Marc Mayer (“Per a una aproximació succinta a l’Humanisme clàssic als 
països catalans”, treball llegit a les Jornades d’Homenatge a Dolors Condom celebrades a Girona els 
dies 6 i 7 de març de 1992 i publicat a Actes de les Jornades d’homenatge a Dolors Condom: la tradició 
clàssica i la didàctica del Llatí a Catalunya (Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. vol. 35), Institut d’Estudis 
Gironins, Girona, 1992, p. 483-495), “És ben conegut que l’humanisme començà molt d’hora als Països 
Catalans: immediatament després que a Itàlia i abans que a França i Castella. Podem distingir en el 
seu desenvolupament fins a la plenitud del s. XV-XVI un moment particularment notable: el regnat de 
Joan I i Violant de Bar i, més tard, el de Martí I. Joan I, l’Amador de la gentilesa, apassionat recercador 
d’obres dels clàssics, es relacionà amb l’hel·lenista aragonès Joan Femàndez d’Herèdia, gran mestre de 
l’Hospital. El cercle reial, la cancelleria, en què visqueren Bernat Metge, bon coneixedor de Ciceró, i 
fra Francesc Eiximenis, fomentà les traduccions dels clàssics...”.
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rei Pere III el Cerimoniós va encarregar al polític i erudit aragonès Juan 
Fernández de Heredia (1315-1396), cavaller de l’Ordre de Sant Joan, la 
recerca de llibres grecs antics i medievals a la mateixa Grècia6. 

El Dant, escriptor florentí, té versemblantment pocs o nuls lligams 
biogràfics amb Catalunya. Amb tot, si hom rastreja una mica, sempre 
podem trobar algun detall anecdòtic que, en certa mesura, ens l’aveïni, 
per bé que molt tangencialment. Així, per exemple, ens adonem que 
el Dant, com la majoria dels seus compatriotes, va prendre part en el 
conflicte entre güelfs i gibel·lins. L’any 1289 lluità a la batalla de Cam-
paldino contra els gibel·lins d’Arezzo. A poc a poc va escalar posicions 
en la política de la ciutat i, tot i que políticament no va aconseguir 
una gran rellevància, i va desenvolupar diversos càrrecs durant força anys. 
Després de la derrota dels gibel·lins, els güelfs es van dividir entre güelfs 
blancs i els güelfs negres. El Dant estava a favor dels primers, i aquests 
demanaven al papat més llibertat. D’antuvi, els güelfs blancs van guanyar 
i van foragitar els güelfs negres. El papa Bonifaci VIII, en resposta a la 
derrota dels seus protegits, va maldar per fer-se de la ciutat de Florència 
manu militari. L’any 1.301 Carles de Valois, germà del rei Felip IV de 
França, havia de visitar Florència en qualitat de pacificador de la Tos-
cana. Els florentins, que sospitaven dels plans del papa, van enviar una 
delegació a Roma per tal d’assegurar-se de les intencions del pontífex. 
El Dant en formava part. Doncs bé, Carles I de Valois tenia certs lligams 
amb la Corona d’Aragó. En efecte, Carles I de Valois (Vincennes 1270 
- Nogent-le-Roy 1325), príncep de França i fill tercer del rei Felip III 
de França i, precisament, i vet ací el detall anecdòtic, de la seva primera 
esposa Elisabet d’Aragó, va ser comte de Valois, comte d’Anjou i Maine 
i comte d’Alençon, Chartes i Perche.

1. 

Si deixem de banda la controvertida recerca dels possibles lligams 
del Dant amb Catalunya, en els textos fruit d’un congrés que va aplegar 
investigadors de Florència i Lleida, i ens cenyim a la seva relació amb 
el món clàssic, ja hem assenyalat en un altre lloc7 que és ben estesa la 

6. Vegeu Eduard Ripoll, “L’hel·lenisme literari català fins als temps moderns”, Els grecs a Catalunya, 

Icaria, Barcelona, 1983, p. 99-100.
7. Vegeu Josep Antoni Clua, “La poètica de l’al·lusivitat en la imatge de la ‘donna’ i de les 

heroïnes tràgiques gregues a la ‘Commedia’ del Dant i a l’Infern gòtic català (I)”, Ítaca: Quaderns catalans 
de cultura clàssica, 30 (Barcelona, 2014), p. 95-114.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Arezzo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bonifaci_VIII
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_I_de_Valois
http://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_IV_de_Fran%C3%A7a
http://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_IV_de_Fran%C3%A7a
http://ca.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vincennes
http://ca.wikipedia.org/wiki/1270
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Nogent-le-Roy&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/1325
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hipòtesi de la fefaent inexistència de cap hipotext grec. En efecte, el 
Dant no tenia hipotextos grecs considerables, ans únicament les visions 
de l’altre món trobades en els escrits populars, a les pintures i l’escultura 
dels segles anteriors o coetanis a la seva composició o Virgili i Tomàs 
d’Aquí (en menys mesura), a banda del possible o versemblant rerefons 
escatològic musulmà. Per tant, segons communis opinió, és que es va limitar 
a enumerar els mateixos personatges que sortien a l’Infern en escrits de 
caire popular i també a l’Eneida i amb una caracterització molt semblant. 

De fet, intentar dibuixar el mapa de les fonts del Dant és com 
intentar dibuixar el mapa amplíssim del seu autor i, per tant, quelcom 
molt difícil. Per bé que no cal descurar la hipòtesi segons la qual el Dant 
no tenia cap hipotext grec ans únicament Virgili (a més, lògicament del 
rerefons escatològic musulmà o els escrits populars) i que es va limitar 
a enumerar els mateixos personatges que sortien en el seu Descensus ad 
Inferos, a l’Eneida i amb una caracterització molt semblant, cal donar 
una o més explicacions parcials d’aquesta versemblant mancança, amb 
exemples concrets.

Tot i que l’hipotext és el text més antic sobre el qual l’hipertext 
està basat o al qual l’hipertext fa referència, segons els Palimpsestes8 de 
Gérard Genette, que acostuma a ser un concepte cada cop més emprat pels 
filòlegs clàssics, sobretot a les darreres dècades, tant l’hipertextualitat com 
l’hipotext tenen el vincle com a element essencial i no cal descurar-lo, 
ans al contrari. Així, doncs, quan ens referim a l’influx literari, o bé, tot 
emprant termes de teoria literària moderna, al que acabem d’anomenar 
hipotext de la Commedia del Dant, val a dir que, molt possiblement, hom 
pot vincular-lo amb l’escatologia musulmana a través de la cultura d’Al-
Andalus que va anar endinsant-se a Europa i preparant el seu esplèndid 
Renaixement, tot i que hi ha una gran densitat de fonts literàries i 
culturals a banda de la musulmana.

Una de les tesis més estudiades i, diguem-ho d’entrada, no sempre 
acceptades per part de la crítica actual, és la del referent musulmà a la 
Commedia del Dant. En aquest sentit, el treball de Miguel Asín Palacios 
sobre l’escatologia musulmana i la Comedia,9 va intentar demostrar que el 

8. Vegeu Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Éditions du Seuil, Paris, 1982 
[Traducció espanyola: Gérard Genette, Palimpsestos: la literatura en segundo grado, trad. Celia Fernández, 
Taurus, Madrid, 1989; traducció anglesa: Gérard Genette, Palimpsestes: Literature in the Second Degree, trads. 
Channa Newman, Claude Doubinsky, University of Nebraska Press, Lincoln, 1997].

9. Miguel Asín Palacios, La Escatología musulmana de la Divina Comedia, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid-Granada, 1943, p. 15, 24 i 148 [Primera edició el 1919].
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viatge ultra terrè del Dant va tenir el seu origen en la coneguda tradició 
islàmica de l’ascensió de Mahoma, sobre la qual hi hagué moltes versions 
europees que varen arribar al poeta florentí. De fet, l’aparició, a posteriori, 
d’uns manuscrits en llatí i francès d’un notari i escrivà d’Alfons Xè el 
Savi van acabar de reblar el clau d’aquesta teoria i van donar la clau 
interpretativa de la transmissió de les històries o llegendes musulmanes 
de l’inframón al Dant.10

Però, alhora, comptem amb el treball, molt més decisiu i menys 
posat en entredit, d’Alison Morgan,11 que abasta diverses obres medievals 
llatines (a la manera de la visió de Tundal, el viatge al Purgatori de sant 
Patrici, etc.) i, sobretot, alguns paral·lelismes amb l’obra del Dant.12 Aquest 
treball ens forneix una perspectiva molt original sobre la representació 
del Dant i la vida més enllà i parteix del lloc convencional del poeta 
en relació amb la tradició que tots els crítics han tingut en compte i 
après d’aitals representacions a l’hora d’examinar el poema en el context 
de les creences populars. A més, l’autor assenyala com a fonts principals 
del Dant no pas els highly literary texts, tals com l’Eneida de Virgili o la 
Summa Theologica de Tomàs d’Aquino, que, en efecte, foren un context 
molt familiar del poema, sinó més aviat les visions de l’altre món trobades 
en els escrits populars, en les pintures o en l’escultura dels segles coetanis 
o anteriors a la seva composició. Així, la visió del Dant que emergeix 
d’aquesta recerca planteja una revisió molt radical de l’opinió moderna 
relativa a la natura de l’originalitat de la Commedia. 

2. 

Sigui com sigui, cal assenyalar, a més, que en el seu llarg i insu-
perable poema, l’autor italià va escollir un autor clàssic, referent entre 
tants autors èpics, això és, Virgili, i això no fou quelcom casual. Virgili, 
en efecte, ha estat interpretat com l’al·legoria de la raó humana que 
condueix per una recta via i salva l’home del pecat. Importants són els 
versos 79-80 (Inferno), on esdevé molt diàfana la funció literària de Vir-
gili per a la producció dantesca: Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte che 
spandi di parlar sì largo fiume?. L’amor de Virgili el somriu, l’esperona i el 

10. Vegeu: Juan Vernet, El Islam y Europa, El Albir, Barcelona, 1982, p. 88.
11. Vegeu: Alison Morgan, Dante and the Medieval Other World, Cambridge University Press, New 

York, 2007 [primera edició 1990].
12. Estudiat especialment en els capítols 2, 3 i 4; Alison Morgan, “The Inhabitants of the other 

world”, “The guide” i “The classification of sin”, Dante and the Medieval..., p. 51-143.
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duu de la mà per a endinsar-se en les coses que el Dant no dubta en 
anomenar “secretes”. 

La crítica s’ha plantejat sovint per quin motiu el Dant va inserir un 
poeta clàssic, ço és, Virgili, pertanyent a l’època d’August, en un ambient 
cristià, i perquè el va escollir com a guia seu. Doncs bé, aquesta funció 
que el Dant atorga al poeta és deguda a una mala interpretació de les 
seves obres en època medieval. Així, a la quarta ègloga de les Bucòliques, 
Virgili anuncia el naixement d’un nadó, fill d’un amic seu íntim. I aquest 
anunci havia estat interpretat com una mena d’exaltació pel naixement 
del Crist. Per això, Virgili esdevé, en època medieval, un veritable profeta. 
Amb tot, si fem cas a Gilbert Highet,13 encara tenim un altre motiu a 
més de l’assenyalat: el Dant va escollir Virgili com a guia perquè ell, com 
Eneas, fou un gran desterrat. 

En aquest treball intentaré complementar algunes dades literàries de 
tradició clàssica, que ja he començat a fornir en un altre lloc,14 relatives 
al descensus ad inferos (amb la Nekyia com a possible correlatiu grec) a 
l’Inferno de la Commedia del Dant.

3. 

Palesar el termòmetre de les al·lusions (al·lusivitat) que veiem en 
llegir la seva Commedia del Dant és menys feixuc i albirem els seus 
gustos literaris i la seva ingent cultura literària. Així, a tall d’exemple, 
esmentaré cinc exemples paradigmàtics de classicisme grecollatí a l’Inferno 
de la Commedia del Dant (cants XVII-XVIII), en només dos cants de 
diferència, per tal de reblar el clau del fort influx mítico-literari:

a) Cant XVII, 1
Al·lusió a Gerió, monstre amb cos de serpent i rostre humà, símbol 

del frau segons Virgili (Eneida, VIII 202) i altres antics. Gerió és un rei 
conegut per la seva crueltat. Hèracles el va occir en un dels seus dotze 
treballs.

b) Cant XVII, 18
Al·lusió a Aracne, a qui també el Dant al·ludeix al Purgatori, XII. 

Es tracta de la princesa que va gosar desafiar la deessa Atena a mesu-

13. Vegeu: Gilbert Highet, The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature, 
Clarendon Press, Oxford, 1951, p.49.

14. Vegeu: Josep Antoni Clua, “La poètica de l’al·lusivitat...”, p. 96-98. 
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rar el seu art com a teixidora i fou convertida en aranya per la deessa 
guanyadora (Ovidi, Metamorfosi, VI).

c) Cant XVII, 107-109
Al·lusió a Faetó i Ícar, que són exemples de caigudes tràgiques, 

l’un del carruatge del sol, que conduïa, i l’altre, en desfer-se les seves 
ales de cera.

d) Cant XVIII, 86
Al·lusió a Jàson, cap dels argonautes que cercaven el velló d’or, que 

va seduir la princesa Hipsípila, a l’illa de Lemnos, on les dones havien 
occit tots els homes llevat del rei Toant, gràcies a l’astúcia de la seva 
filla. Després, Jàson va abandonar aquesta noia, segons llegim en Estaci, 
Tebaida V.

e) Cant XVIII, 130
Al·lusió a Thais, cortesana d’Atenes, personatge de la comèdia l’Eunuc 

de Terenci. Pel que sembla, en aquest lloc el Dant sembla confondre dos 
passatges diferents de la mateixa comèdia, a través d’un text que esmenta 
Ciceró.15

D’altra banda, si continuem en aquesta línia i posem altres exemples 
d’aquest influx o d’hipotextos clàssics, podem recórrer al llibre IV, 121-129 
de l’Inferno, on constatem com el Dant segueix el seu ordre de valors i 
si ja havia esmentat, de bell antuvi, els poetes, profetes i mestres de la 
vida humana i espiritual, alhora hi ubica també els herois i els homes 
d’acció que funden la civilització i l’imperi. 

Així, comença el seu elenc amb Troia: Electra que, amistançada 
amb Zeus, engendra Dàrdan, fundador de la ciutat de Troia. Entre els 
descendents hi ha Enees i Hèctor. Després, segueix Cèsar guerrer. I els 
personatges de la guerra d’ocupació d’Itàlia per Enees: Camil·la, que va 
combatre els troians i Pentesilea. Més endavant, apareix Lucrècia, matrona 
romana que es va suïcidar per tal de sobreviure al deshonor i Júlia, filla 
de Juli Cèsar i esposa de Pompeu. Finalment, Màrcia, l’esposa de Cató, 
i Cornèlia, filla d’Escipió l’Africà i mare dels Gracs. 

I si seguim en les fonts gregues i llatines (els hipotextos) o els pa-
rions, ara masculins, podem esmentar-ne un altre d’important, ço és, el 
de riu Aqueront, al llibre III, o riu del dolor, que donava pas a l’Hades 
a l’Odissea d’Homer, o l’encontre amb Caront, geni del món infernal, 

15. Vegeu: Dante Alighieri, Divina Comedia, eds. Giorgio Petrocchi, Luís Martínez de Merlo, 
Joaquín Arce, Cátedra, Madrid, 1988, p. 193.
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al llibre III, 82-99 de l’Inferno, que apareix gairebé com un dimoni de 
l’infern “cristià”. Alhora, vinculat precisament amb Caront, llegim al llibre 
VIè de la Commedia16 una formosa al·lusió al Ca Cèrber, titllat arreu 
de dimoni Cèrber (“demonio Cerbero”), que atordeix tant les ànimes que 
voldrien ser sordes:

 6. 1 Al tornar de la mente, che si chiuse 

 6. 2 dinanzi a la pietà de’due cognati,

 6. 3 che di trestizia tutto mi confuse,

 6. 4 novi tormenti e novi tormentati

 6. 5 mi veggio intorno, come ch’io mi mova

 6. 6 e ch’io mi volga, e come che io guati.

 6. 7 Io sono al terzo cerchio, de la piova

 6. 8 etterna, maladetta, fredda e greve;

 6. 9 regola e qualità mai non l’è nova.

 6. 10 Grandine grossa, acqua tinta e neve

 6. 11 per l’aere tenebroso si riversa;

 6. 12 pute la terra che questo riceve.

 6. 13 Cerbero, fiera crudele e diversa,

 6. 14 con tre gole caninamente latra

 6. 15 sovra la gente che quivi è sommersa.

(...)

4. 

El Dant, en iniciar el seu viatge a l’Infern, guiat pel seu mestre 
Virgili, es troba confós en un bosc que descriu com un bosc sense vida, 
a les fosques. Llavors, el poeta ensopega amb una pantera (luxúria), una  
 

16. Ens basem en l’edició comentada digital, que recull la següent pàgina web: Dante Alighieri, 
Divina Comedia, Letteratura.it, Centro Novarese di Studi Letterari, <http://www.letteratura.it/dantealighieri/
index.htm>. Consultat: 7 setembre 2017.

http://www.mediasoft.it/dante/pages/notin06.htm#notain06_1
http://www.mediasoft.it/dante/pages/notin06.htm#notain06_2
http://www.mediasoft.it/dante/pages/notin06.htm#notain06_3
http://www.mediasoft.it/dante/pages/notin06.htm#notain06_4
http://www.mediasoft.it/dante/pages/notin06.htm#notain06_5
http://www.mediasoft.it/dante/pages/notin06.htm#notain06_6
http://www.letteratura.it/dantealighieri/index.htm
http://www.letteratura.it/dantealighieri/index.htm
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lloba (avarícia) i un lleó (supèrbia i ambició), que inicia el seu recorregut, 
atès que hi apareix el seu mestre Virgili que l’ajuda a deixar enrere els 
perills de l’esmentat bosc. 

5. 

Pel que fa als hipotextos clàssics del Dant, val a dir, a més dels 
anteriors suara esmentats, que el mateix Ulisses, dins la famosa Nekyia 
homèrica (cant XIè de l’Odissea), també davallava a l’Hades per tal de 
poder-se assabentar, a través de Tirèsies, del que s’esdevindria a la seva 
vida. Doncs bé, que Enees, al cant VIè de l’Eneida, ara a través de la 
Sibil·la, després d’arribar amb el seu estol a la riba de Cumes, davalli 
a l’Avern, és un fet que l’equiparava, òbviament amb Ulisses, i a Virgili 
amb Homer.17 

D’altra banda, si la Sibil·la de Cumes, propera a Nàpols, fou citada a 
la Commedia del Dant, l’exemple de Cassandra no fou tingut en compte 
pel poeta florentí, tot i que aquest personatge ja apareixia a l’Agamèmnon 
esquili, a les Troianes d’Eurípides o a l’Alexandra de Licòfron. En tot cas, 
el rol de Cassandra com a endevinadora o profetessa inspiradora (Aga-
mèmnon), i no pas com una mènade (a delirious maenad) a les Troianes 
d’Eurípides, segons expressió de Sabina Mazzoldi.18

17. De fet, els rituals d’Eleusis i els òrfics postulen la possibilitat d’un retorn de la mort, d’un 
tornar a néixer i val a dir que estan vinculats amb el canvi de les estacions. Però, a més, voldria remarcar 
i deixar ben palès que ens estem referint, quan parlem d’Homer, a Tirèsies i no pas a Cassandra / 
Alexandra ni a la Sibil·la. Per tant, que Enees, al cant VIè de l’Eneida, ara sí, a través de la Sibil·la, després 
d’arribar amb el seu estol a la riba de Cumes, davalli a l’Avern, és un fet que l’equiparava, òbviament, 
amb Ulisses, i a Virgili amb Homer. 

18. En la seva obra recent, Sabina Mazzoldi (Cassandra, la vergine e l’indovina: identità di un 
personaggio da Omero all’Ellenismo,  Istituti editoriali e poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 2001) considera 
que Cassandra tindria uns trets més semblants a l’Alexandra licofronea, titllada com an emotionally detached 
Sibyl-like figure i d’ací el parió que pot establir-se. En el treball de Rush Rehm (Rush Rehm, The Play 
of Space: Spatial Transformation in Greek Tragedy, Princenton University Press, Princenton-Oxford, 2002, p. 
312-313), es diu, i amb encert, que Oliver Taplin (Oliver Taplin, Greek fire: the influence of ancient Greece 
on the modern world, Atheneum, New York, 1990) esmenta una Cassandra que caracteritza Clitemnestra 
com a criatura infernal, breathing truceless war against her own, crying out, as though at the turning point 
of battle (1.235-1.237). Sigui com sigui, en el cas de Cassandra, doncs, no es revela gens determinant 
l’al·lusivitat, directa o indirecta, que tria el Dant a la seva Commedia.
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6. 

Tornant a la Commedia i pel que fa a Beatriu, tal com remarca 
Joan Francesc Mira a la seva introducció de la seva traducció catalana19 
de la Divina Comèdia: 

“és Beatriu qui ha acudit als llimbs a demanar al mestre que vingui en 
auxili del Dant i el guiï. I ho ha fet per iniciativa de la mateixa Mare 
de Déu. Però, què seria Dant sense Beatriu?: un més del ‘rengle vulgar’ 
(v. 105), covard, incapaç de superar els perills del camí. Una altra qüestió 
és si Beatriu, que apareix ací amb tanta vivesa, és només la dona real 
que tant va estimar el poeta, o és també el símbol de la teologia i de la 
il·luminació per la fe. En tot cas, actua moguda per l’amor: o per l’Amor, 
amb majúscula, el que mou el cel i les estrelles”. 

Però, a més, paga la pena de recordar que el Dant, a la Vita Nuova 
de 1293 (una recopilació dels seus primers poemes lírics), descriu l’edat 
de la seva estimada Bice di Folco Portinari (Beatriu) a través de la fracció 
de grau angular que ha mogut l’esfera dels estels en un lapse de temps, 
com assenyala l’astrofísic argentí Alejandro Gangui.20

Més endavant, si deixem l’Inferno, i ens referim momentàniament 
al Paradís, com a contraposició al nostre discurs, el Dant i Beatriu con-
tinuaran el seu periple adreçant els seus passos cap a les regions més 
exteriors del cosmos aristotèlic cristianitzat. En efecte, el Dant i Beatriu 
arriben a l’extrem del món físic i observaran les esferes dels àngels del 
món espiritual. I és que, arribats a l’esfera dels estels, l’stellatum o vuitè 
cel astronòmic, Beatriu suggereix al Dant de fer una pausa i mirar el 
camí ja recorregut (Paradís, XXII, 124-129). I Beatriu mostrarà al seu 
estimat el motiu diví per mitjà del qual el món espiritual és així, no 
sense deixar d’esmentar la jerarquia d’àngels i les seves qualitats, segons 
el que va exposar el filòsof Pseudo-Dionisi. 

El Dant, de la mà primer de Virgili i després de Beatriu21, reuneix 
a la Commedia tot un ampli ventall de possibilitats expressives i culturals 

19.  Vegeu: Joan Francesc Mira, “Introducció. Una versió de la Divina Comedia”, Divina Comèdia, 
Dante Alighieri, Editorial Proa, Barcelona, 2000, p. 27.

20.  Vegeu: Alejandro Gangui, Poética Astronómica. El cosmos de Dante Alighieri, Fondo de Cultura 
Económica, Ciutat de Mèxic, 2008.

21. Mentre Laura i Beatriu, segons communis opinio, de vegades discutida, havien estat, des del 
cel, l’estímul de Petrarca i el Dant, la Teresa d’Ausiàs March és, una dona real que ha conegut el pecat. 
D’ací la pregunta terrible que l’angoixa sobre la seva sort i la responsabilitat del propi poeta. I diem 
versemblant perquè el nom de Teresa només apareix en un poema d’Ausiàs March i Anton M Espadaler 
(“El concepte de vergonya a l’obra d’Ausiàs March”, Ausiàs March: textos i contextos, Rafael Alemany 
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que li forniren el món clàssic grecoromà, la mitologia clàssica, la Bíblia 
i l’Evangeli, a més dels elements medievals que traspuen la seva obra 
(també les lluites polítiques i el primer “humanisme”, sense descurar la 
teologia i l’aristotelisme). 

El Dant albira l’univers com un tot unificat, quan té trenta-cinc 
anys i marxa cap a Roma, en una escaiença especial, el Jubileu proclamat 
pel papa Bonifaci VIII. I el recorregut per l’altre món, l’encontre amb la 
selva del pecat i de l’error, amb una pantera que representa la luxúria i 
amb una lloba que representa l’enveja, com hem vist, no serà fàcil. Tots 
i totes li barren el pas vers la virtut que cerca i el coneixement, llevat 
de Virgili, que ell va considerar el més alt de tots els savis i els poetes 
anteriors al cristianisme, tal com hem assenyalat en el paràgraf 3. 

Conclusió

A tall de conclusió, podem constatar que, en rastrejar els cants de 
l’Inferno del Dant, la profusió d’hipotextos i de citacions clàssiques (més 
aviat llatines) és, certament, ingent i l’esment que hem fet, en només dos 
llibres de diferència (el XVII i el XVIII de l’Inferno), de cinc al·lusions a 
Gerió, Aracne, Faetó i Ícar, Jàson i Thais, palesa aquesta al·lusivitat gens 
casual, una al·lusitivat que altres anomenen influx hipotextual, segons la 
teoria literària moderna. Aquest ornament mític no és casual, al nostre 

(ed.), Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Alacant-
Barcelona, 1997, p. 77-93) ja s’ha referit sovint al poema en què apareix el nom de Teresa, tot arribant 
a la conclusió que en aquest cas més que representar la figura de l’estimada, el que va fer Ausiàs March 
va ser desenvolupar una lloança a la dama segons els esquemes de l’elogi cortesà. Aquest gènere s’hauria 
de relacionar més amb el tema de les dones il·lustres i amb el panegíric que amb el registre de l’amor 
i la representació de l’estimada. Sant Vicent Ferrer no deslliura al Dant de les penes infernals, justament 
perquè és associat pel dominicà amb les autoritats paganes i profanes i —en el fons— al corrent literari 
humanístic medieval, emmirallat en les ficcions poètiques. Tots plegats, sense distincions, són condemnats 
a l’infern. D’altra banda, fra Joan Pasqual, en el Tractat de las penas particulars de Infern, traducció del 
comentari de Pietro Alighieri a la Divina Commedia, deixa ben clar que el text del Dant és una ficció 
que en molts aspectes mostra un punt de vista divergent, i per tant erroni, al de les autoritats teològiques. 
El Tractat de las penas particulars de Infern no estalvia en el cercle dels luxuriosos la referència de Francesca 
i Paolo, dos amants condemnats pel Dant que apareixen en les llistes d’enamorats il·lustres de molts 
inferns d’enamorats. En els textos literaris amorosos l’autoritat del Dant és acceptada sens els recels que 
posaven els moralistes adés esmentats. Francesc Carrós Pardo de la Casta, autor de diverses composicions 
del Cancionero General (1511), en la seva Regoneixença i moral consideració contra les persuasions, vicis i forces 
d’amor no deixa d’esmentar Francesca i Paolo, en tractar de damnació amorosa. A més, en d’altres relats 
al·legòrics, com és la Glòria d’amor de Bernat Hug de Rocabertí, on també apareixen Francesca i Paolo, 
els préstecs dantescos són moltes vegades relativament fàcils de localitzar, degut a la posició estratègica que 
ocupen: l’extraviament inicial, o també l’entrada a les regions del més enllà. Del mateix Ausiàs March, 
s’ha discutit si la recreació infernal del poema XIII està inspirada per la Divina Commedia. Agraeixo al 
doctor Joan Mahiques (Universitat Jaume I) algunes d’aquestes al·lusions que ens ha fornit per litteras.
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entendre, i obeeix a un humus cultural que traspua elements que qual-
sevulla explicació o formulació de literarische Quelle o, potser millor, de 
Quellenforschung, no pot acabar d’explicar.

D’altra banda, si a la Commedia del Dant, la dona és simbolitzada 
més aviat entre flames, o representada amb condemnats de sexe femení, 
dins la gola de Leviatan o en forma de diable al gòtic català i com a 
pantera/ luxúria, és evident també que, si abastem el rol i la represen-
tació de la dona i les heroïnes grecollatines, no exclusivament tràgiques, 
com Camil·la, Lucrècia i Màrcia, els influxos pictòrics devien ser potser 
tant o més importants que els literaris, com acabem d’esmentar supra i 
ja hem analitzar més a fons en un altre treball anterior.22 

Amb tot, hem assenyalat que el Dant no va influir gaire a nivell 
literari en els autors de les literatures catalana i castellana medievals, ateses 
les dificultats de la Commedia i la distància que hi hagué entre el viatge 
al·legòric respecte als preceptes aristotèlics seguits pels mestres de preceptiva 
literària del segle XVI (i també podem extrapolar-ho, aquest influx, als 
segles medievals anteriors). En aquest mateix sentit, és cert, però, que a la 
literatura castellana medieval, a l’Arxipreste d’Hita (Libro del Buen Amor) 
en particular, trobem, per exemple, sense anar més lluny, una descripció 
de doña Endrina23 seguint el model dantià. Amb tot, som del parer que 
poden haver-hi elements que sí que entronquen amb la tradició lírica 
italiana, sobretot la idea que l’amor entra pels ulls, tot i que això no és 
una idea exclusiva del Dant, perquè es troba perfectament documentada 
a l’escola siciliana.24 Tot i que la vinculació amb el Dant es pot fer, és 
una relació general que podria extrapolar-se a molts altres autors.

22. Vegeu: Josep Antoni Clua, “La poètica de l’al·lusivitat...”, p. 98-109.
23. ¡Ay Dios, y quán fermosa viene doña Endrina por la plaça! / ¡Qué talle, qué donayre, qué alto 

cuello de garça! / ¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, que buenandança! / Con saetas de amor fiere quando los 
sus ojos alça (Arcipreste de Hita, Conversación con Doña Endrina, 653).

24. Quan parlem d’ “escola siciliana” ens estem referint, lògicament, a l’escola que va surgir al 
sud d’Itàlia a mitjans del segle XIII i que va imitar la lírica provençal dels trobadors. A aquesta escola 
van pertànyer Pier Della Vigna (de Càpua i citat pel Dant al cant XIII de l’Inferno), Inghilfredi, Guido 
i Odo delle Colonne, entre d’altres. La seva poesia es converteix en tota una reflexió sobre l’amor i 
una preocupació pel seu significat.
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