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Resum
Aquest treball està dividit en dues parts, la primera de les quals està basada en un estudi
de la bibliografia relativa al Capítol Catedral de Lleida, dels seus orígens i la seva
evolució fins a la Baixa Edat mitjana, així com del seu funcionament i de les seves
funcions. Juntament amb això, també s’inclou un estat de la qüestió previ al
desenvolupament d’aquesta part teòrica, en el que es fa una recerca i un anàlisi de les
obres emprades per a l’elaboració del treball. La segona part, de caire pràctic, s’articula
al voltant de la transcripció d’uns documents manuscrits de Baixa Edat Mitjana, situats
entre els anys 1403 i 1405, així com d’una anàlisi paleogràfica d’aquests mateixos
manuscrits.

Abstract
This essay is divided in two parts, the first of them it is based on a study about the
bibliography related to Lleida’s cathedral chapter, about its origins and its evolution
until the Late Middle Ages, as well as about its functioning and its functions. Together
to prior, it is also included a state of the art previous to the development of this
theoretical part, in which it is done a research and analysis of the works used for the
making of the essay. The second part, of a practical nature, it is constructed around the
transcription of some manuscript documents of the Late Middle Ages, located between
the years 1403 and 1405, as well as around a palaeographic analysis of these
manuscripts.

Paraules Clau
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Bloc A
Introducció
L’objectiu plantejat en aquest Treball de Fi de Grau és el d’investigar el funcionament i
les funcions que duia a terme el Capítol Catedralici de la ciutat de Lleida en l’Edat
Mitjana, així com conèixer també l’arxiu que s’hi troba en el capítol i el tipus de
documentació que conté. El treball és, per tant, una aproximació amb aquest capítol,
tant pel que fa als seus orígens i a la seva evolució al llarg de l’Edat Mitjana, com un
estudi de les seves funcions.
El treball compta, a més a més, amb una part pràctica consistent en una transcripció
d’uns documents de l’arxiu capitular de la Catedral, així com d’una anàlisi de tipus
paleogràfica d’aquests. Per tal de dur a terme aquesta recerca, la transcripció és durà a
terme a partir de part d’un llibre del capítol datat del segle XV, concretament entre els
anys 1403 i 1405, escrit en llatí, en lletra gòtica cursiva.
El document escollit per a fer-ne la transcripció consisteix en un procés notarial del
capítol, en el que es detallen els nomenaments de nous membres del capítol i
l’acceptació d’aquests, l’atorgament als canonges de les seves respectives parts de la
mensa capitular per part d’un paborde, o la concessió d’una sepultura en el Claustre de
la Seu, entre altres. Al llarg dels mesos de Desembre a Març de l’any 1403, es van
registrant les diverses accions testimoniades per membres del mateix capítol que, sovint
va presentant els mateixos canonges i dignataris del Capítol en les diverses accions.
Mitjançant la transcripció d’una part d’aquest llibre de l’arxiu del capítol es pot
determinar un exemple de les funcions que aquest duia a terme, així com un exemple
del tipus de llibres i documentació que s’hi poden trobar en aquest d’entre els
pertanyents a l’Edat Mitjana. Juntament amb això, el treball també es basa en una
4

recerca bibliogràfica per tal de tractar aquella informació que ja es coneix i ja ha estat
tractada i recopilada sobre el Capítol Catedral i el bisbat de Lleida.
Així doncs, l’estructura del treball estarà dividida en dues parts, la primera de tipus
teòric i basada en una recerca bibliogràfica i en l’elaboració d’un estat de la qüestió
relatiu a la investigació dels capítols catedrals i el seu funcionament, així com al cas
particular de la ciutat de Lleida. La segona, ja de caire més pràctic, serà com ja s’ha
esmentat, una pràctica de paleografia en base a unes fonts primàries extretes del propi
arxiu capitular i situats cronològicament en la Baixa Edat Mitjana.
Finalment, la motivació per dur a terme aquest treball consisteix en un interès, reflectit
sobretot en la part pràctica, per la paleografia i la transcripció de documents i
manuscrits d’època medieval. Mitjançant aquest interès, tot i no estar emmarcat dins de
les preferències personals pel que fa a l’especialització en un període històric a nivell
més professional (que en el meu cas rau en la història contemporània), s’ha pogut
desenvolupar un treball centrat en una important institució local com és el Capítol
Catedral, estenent l’estudi també a l’Església a Lleida, als orígens institucionals
d’aquesta en la ciutat i al funcionament del Capítol.

Estat de la qüestió
Per tal de dur a terme la part teòrica d’aquest treball, he seguit una bibliografia formada
per una sèrie de llibres i articles que, degut al caràcter concret que suposa fer una
recerca sobre els capítols catedrals (més encara en el cas del Capítol de la Catedral de
Lleida), inicialment no es presenten com a molt abundants, però que realment sí que
resulten variats, prou nombrosos i amb notable importància. En primer lloc, i per a
servir per a fer una introducció, l’article de 2003 de la professora María José Lop Otín
5

de la Universidad de Castilla - La Mancha1, Las catedrales y los cabildos catedralicios
de la Corona de Castilla durante la Edad Media. Un balance historiográfico, ha
suposat una obra de caràcter introductori molt útil. L’article es centra en la importància i
les funcions dels capítols catedrals en l’Edat Mitjana, centrant-se en el cas de la Corona
de Castella (tal i com s’indica ja en el mateix títol de l’escrit), i en destaca no tant sols
per la presentació que en fa d’aquests òrgans, sinó també per l’estat de la qüestió que
presenta sobre aquest mateix tema.
Lop Otín presenta l’estat de la investigació i la recerca sobre les catedrals i els seus
capítols en un apartat específic de l’article, desprès d’un tractament previ d’aquests. En
el capítol, Balance historiográfico, divideix en tres enfocaments la trajectòria que han
seguit els estudis realitzats en els darrers trenta anys anteriors a la publicació del seu
treball: un de jurídic-institucional, un d’econòmic2, i un que ella anomena com a
“univers mental” o sòcio-cultural3.
En el primer vessant, centrada en un enfocament jurídic-institucional, la professora Lop
Otín destaca que fou aquest el vessant que inicià les investigacions sobre les diferents
catedrals hispanes, i aquí esmenta l’obra de Muñiz Pablos4 en dret capitular com a
precedent, així com el sorgiment de diversos treballs en els anys centrals del segle XX.
Aquests estarien centrats en afers concrets de diverses catedrals com les d’Ourense5 o
de Segòvia6, entre altres7. Així doncs, amb aquests estudis i treballs centrats en aquest

1

María José Lop Otín, Academia, Universidad de Castilla la Mancha, disponible en línia a
<https://uclm.academia.edu/Mar%C3%ADaJos%C3%A9LopOt%C3%ADn> , consultat el 30-5-2020.
2
LOP OTÍN, M. J. (2003), “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media: un balance historiográfico”, En la España medieval, nº 26, p. 378.
3
LOP OTÍN, M. J. (2003). “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media: un balance historiográfico”, En la España medieval, nº 26, p. 380.
4
MUÑIZ, PABLOS, T. (1926), Derecho Capitular. Cabildos catedrales y col·legiales, Sevilla.
5
DURO PEÑA, E. (1964) , “Las antigues dignidades de la Catedral de Orense”, Anuario de Estudios
Medievales, nº 1, pp. 289 – 332.
6
QUINTANILLA, M. (1959) , “Provisión de prebendes de la catedral”, Estudios Segovianos, 10, pp. 525 –
530.
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vessant suposarien l’inici del tractament acadèmic de la qüestió dels capítols catedrals,
continuant aquest tractament, i amb major profunditat, en els anys setanta i dècades
posteriors. Aquí se’n destaquen estudis com els de Juan Ramón López Arévalo sobre el
capítol catedral d’Àvila8, dut a terme a mitjans dels anys seixanta, o el treball del
professor Sánchez Herrero9 sobre les diòcesis lleoneses.
Pel que va a l’enfocament més centrat en el poder econòmic dels capítols, Lop Otín
afirma que es va començar a desenvolupar cap als anys vuitanta del segle XX amb un
inici de l’interès acadèmic per aquesta nova línia d’investigació dels capítols (sense
abandonar, però, l’anterior). Aquí se’n destaquen obres sobre els seus patrimonis, ja
fossin rurals o urbans, les rendes obtingudes de la seva explotació, i l’organització
econòmica de la catedral en sí10. Aquí en destaquen treballs inicials com els de Manuel
González Jiménez sobre Sevilla11 o Iluminado Sanz sobre Cartagena12.
Finalment, l’últim vessant que tracta Lop Otín és el ja esmentat sòcio-cultural, en que la
investigació es centra en la formació, els costums, i l’extracció social del clergat
catedralici. Aquest la professora el cataloga com a tema “estrella” entre els estudis
actuals, degut a l’aproximació que permet a la dimensió real d’aquestes institucions13, i

7

LOP OTÍN, M. J (2003). “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media... , p. 379.
8
LÓPEZ ARÉVALO, J. R. (1966) , Un cabildo catedral de la vieja Castilla, Ávila. Su estructura jurídica.
Siglos XIII – XX, Madrid, C.S.I.C.
9
SÁNCHEZ HERRERO, J. (1978), Las Diócesis del Reino de León. Siglos XIV y XV, Centro de Estudios e
Institución “San Isidoro”, León.
10
LOP OTÍN, M. J (2003). “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media... , p. 379.
11
GONZALO JIMÉNEZ, M., (1977), “Propiedades y rentas territoriales del Cabildo catedral de Sevilla a
fines de la Edad Media”, Cuadernos de Historia, nº 7, pp. 167 – 212.
12
SANZ SANCHO, I. (1984), “Señorío y rentas de la Iglesia de Cartagena en la Baja Edad Media”, En la
España Medieval, nº IV, t. II, pp. 981 – 1003.
13
LOP OTÍN, M. J. (2003). “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media... , p. 380.
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dins d’aquest enfocament, es destaca per sobre de la resta el treball de Susana Guijarro
González sobre les catedrals de Castella i Lleó14.
Posteriorment al recorregut bibliogràfic que es fa pels diferents enfocaments de l’estat
de la qüestió sobre els capítols catedrals a principis del segle XXI, l’autora esmenta una
sèrie de monografies que prenen punts de vista dels vessants anteriors, realitzant així
treballs de conjunt que mostren una visió panoràmica de capítols que alguns cops es
centren en un de concret15. Aquí són de destacar treballs com el de Soledad Suárez
Beltrán sobre el capítol d’Oviedo16, o Iluminado Sanz sobre el capítol de Còrdova17,
entre altres.
Per últim, i per acabar ja amb el contingut de l’article de María José Lop Otín, s’han de
destacar els dos darrers apartats del mateix. En el tercer i penúltim d’ells, Fuentes para
el estudio de los Cabildos, la professora es centra en la producció documental generada
pels capítols al llarg de la seva història, documentació que resulta imprescindible per a
dur a terme les investigacions prèviament citades per nombrosos autors i que es pot
classificar de nombroses formes.
Entre aquestes variants dins de la documentació disponible s’hi troben, fonamentalment,
els Estatuts i les Constitucions capitulars, que configuren un marc jurídic particular per
a regir el funcionament intern dels capítols i l’actuació d’aquells que el conformaven,
14

Entre altres obres, es troben els següents:
GUIJARRO GONZÁLEZ, S. (1993), La transmisión social de la cultura en la Edad Media castellana (siglos
XIV - XVI): las escuelas y la formación del clero en las catedrales, Santander.
ID. (1998), “Estudiantes, universidades y cabildos catedralicios en las diócesis castellanas durante la Baja
Edad Media”, Edades, nº 4, pp. 39 – 56.
ID. (1998), “Las escuelas catedralicias castellanas y su aportación a la historia del pensamiento medieval
(1200 - 1500)”, Pensamiento Medieval Hispano. Homenaje a Horacio Santiago – Otero, Madrid.
15
LOP OTÍN, M. J. (2003). “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media... , p. 381.
16
SUÁREZ BELTRÁN, S. (1996), El Cabildo de la Catedral de Oviedo en la Edad Media, Universidad de
Oviedo.
17
SANZ SANCHO, I. (1989), La Iglesia y el obispado de Córdoba en la Baja Edad Media (1236 - 1426), 2
vols., Universidad Complutense, Madrid.
ID. (2000), “El cabildo catedralicio de Córdoba en la Edad Media”, En la España Medieval, nº 23, pp.
441 – 481.
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les Actes Capitulars, en les que s’anotaven tots els acords que per votació es prenien en
les reunions realitzades pels canonges per tractar diversos temes, i la Documentació
Econòmica. L’interès i la utilitat d’aquesta rau en el reflex i el testimoni que suposa de
les situació econòmica dels capítols, ja sigui mitjançant llibres d’obra, comptes de
fàbrica, o comptes del capítol entre altres18.
L’esmentada fins ara és la classificació més bàsica indicada per l’autora a l’hora de
tractar els fons d’arxius dels capítols catedrals, però també s’inclouen altres tipus de
documentació que no s’inclourien en cap d’aquestes categories i tot i això segueixen
sent d’utilitat per a la investigació. Aquí s’hi trobaria per exemple la correspondència
del capítol amb altres institucions, l’anomenat com a arxiu musical, o el fons de les
Biblioteques catedralícies19.
Ja en l’última part de l’article s’hi troba un recull de totes les referències bibliogràfiques
que ha anat incloent l’autora al llarg de l’escrit i que també s’ha esmentat aquí, sent
aquest l’apartat de major gruix en el conjunt del treball de Lop Otín, i proporcionant un
gran llistat de llibres, articles, i en sí, de recursos bibliogràfics d’estudis sobre la qüestió
de les catedrals i dels capítols catedrals de la Corona de Castella durant l’Edat Mitjana.
Aquest article ha suposat, dins del conjunt de la bibliografia emprada per elaborar la
part teòrica d’aquest Treball de Fi de Grau, una obra molt útil pel que fa a la introducció
en la investigació i la recerca dels capítols catedrals, tant per la informació bàsica que
proporciona sobre aquests (de forma clara i citant altres autors tant destacats com
George Duby en les seves explicacions), com per l’estat de la qüestió que és l’obra en
sí.
18

LOP OTÍN, M. J. (2003). “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media... , p. 383 - 384.
19
LOP OTÍN, M. J. (2003). “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media... , p. 384.
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Finalment, i per concloure aquest apartat més centrat en la bibliografia referent als
capítols catedrals en un marc més genèric, la darrera obra a esmentar és la de la
historiadora Helène Millet20, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, 1272 –
1412. Aquesta obra, dedicada enterament a la investigació del capítol catedral de la
ciutat de Laon, al seu funcionament, a la seva història, i a l’evolució de l’origen dels
seus canonges degut al canvi de designació d’aquests, atribució que passà del bisbe de
Laon als papes des d’inicis del segle XIV durant el papat d’Avinyó21.
L’obra suposa la única que està dedicada a l’estudi del capítol catedral d’una ciutat,
d’entre tots els altres treballs que conformen la bibliografia emprada, i resulta útil a
l’hora de proporcionar dades sobre el funcionament i l’origen d’aquestes institucions. A
més a més en destaca els paral·lelismes que es poden establir entre el capítol de Laon i
el de Lleida, pel que fa als canvis que es van produir amb l’acumulació de poder dels
papes durant l’hegemonia del ja esmentat prèviament papat d’Avinyó, en detriment dels
bisbes.
Seguint amb els articles tractats per a la part teòrica, i enfocant ja la bibliografia en el
marc de la ciutat de Lleida, passaré a fer un ordenament d’aquesta d’acord a la temàtica
en que es centra cadascun. En primer lloc, esmentar els llibres, articles o capítols més
centrats en l’Església de Lleida i en el capítol catedral local en sí, en el seu
funcionament i funcions, després els més centrats en les pabordies, i finalment en els
més dedicats a estudiar les institucions com l’Obra de la Seu i la Pia Almoina de la Seu.
Primerament, destacar pel seu caire més general i tocant a una àmplia varietat de temes
referents a la història de l’Església de Lleida i el Capítol Catedral, les obres d’Arrels
20

Hélène
Millet,
Bibliotèque
Nationale
de
France,
disponible
en
línia
a
<https://data.bnf.fr/en/11916152/helene_millet/>, consultat el 30-5-2020.
21
MILLET, H. (1982), Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, 1272 – 1412¸ Ecole française de
Rome, Roma, p. 151.
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Cristianes, conformada per diversos capítols de diferents autors que esmentaré, i La
Història de Lleida, de Josep Lladonosa. S’ha de tractar en primer lloc l’obra de 2007,
d’Arrels Cristianes, presència i significació del cristianisme en la història i la societat
de Lleida, de Pagès Editors i fet en col·laboració amb el Bisbat de Lleida. La direcció
del llibre, dividit en quatre volums, correspon de forma conjunta a l’advocat i
historiador Romà Sol Clot22, la historiadora Carme Torres Graell23, i el catedràtic
d’història de l’art de la Universitat de Lleida, Ximo Company Climent24; i la
coordinació és a càrrec del doctor en història de l’art Isidre Puig i Sanchís25.
Entre els volums que conformen el total de l’obra, per al treball he optat pels dos
primers, el volum I, Temps de Forja, els inicis i l’Alta Edat Mitjana, segles V – XII,
amb Joan-Ramon González (responsable del servei d’arqueologia de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs26) com a coordinador; i el volum II, Temps de Consolidació, la Baixa Edat
Mitjana, segles XIII – XV, sota la coordinació del professor d’Història Medieval de la
Universitat de Barcelona Prim Bertran27 i el doctor Francesc Fité, professor d’Història
de l’Art Antic i Medieval de la Universitat de Lleida28.
Dins dels llibres, he consultat una sèrie de capítols per tal de poder tractar tots aquells
temes rellevants i pertinents a l’hora de fer el treball i poder fer una adequada recerca
22

Romà Sol – Carme Torres, Fons Especials, Universitat de Lleida, disponible en línia a
<http://fonsespecials.sbd.udl.cat/roma-sol-carme-torres/#biografia>, consultat el 30-5-2020.
23
Romà Sol – Carme Torres, Fons Especials, Universitat de Lleida, disponible en línia a
<http://fonsespecials.sbd.udl.cat/roma-sol-carme-torres/#biografia>, consultat el 30-5-2020.
24
Ilmo. Sr. D. JOAQUÍN COMPANY CLIMENT, Real Académia de Bellas Artes de San Carlos,
Valencia, disponible en línia a <http://www.realacademiasancarlos.com/ilmo-sr-d-joaquin-companycliment >, consultat el 30-5-2020.
25
Sr. Isidre Puig i Sanchis, Departament d’Història de l’Art i Història Social, Universitat de Lleida,
disponible en línia a <http://www.hahs.udl.es/ha/ipuig.htm>, consultat el 30-5-2020.
26
Servei
d’Arqueologia,
Institut
d’Estudis
Ilerdencs,
disponible
en
línia
a
<http://www.fpiei.cat/ca/serveis/servei-arqueologia>, consultat el 30-5-2020.
27
In Memoriam del Profesor Dr. Prim Bertran Roigé, Área d’Història Medieval, Paleografia i
Diplomàtica,
Universitat
de
Barcelona,
disponible
en
línia
a
<http://www.ub.edu/medieval/index.php/es/home-es/2-uncategorised/177-in-memoriam-dr-prim-bertranes>, consultat el 30-5-2020.
28
Dr. Francesc Fité, Departament d’Història de l’Art i Història Social, Universitat de Lleida, disponible
en línia a <http://www.hahs.udl.es/ha/ffite.htm>, consultat el 30-5-2020.
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sobre la història de l’Església lleidatana i del seu Capítol. Entre aquests, se’n
destacarien els elaborats per Jordi Boix Pociello sobre la diòcesi de Roda al primer
volum de l’obra, el de Jordi Bolòs i Joan Ramón Piqué Badia, sobre els territoris del
Bisbat de Lleida i les seves institucions, també en el primer volum.
A més a més, en destacaria els capítols elaborats per Antoni Conejo da Pena, sobre la
Pia Almoina i l’Hospital de Santa Maria, al segon volum de l’obra, juntament amb els
capítols de Joan Busqueta Riu, que es troben igualment en el segon volum, i en els que
tracta la història de l’Església lleidatana entre els segles XIII i XV, així com l’Església i
l’Estudi General en la Baixa Edat Mitjana. Aquests capítols són, doncs, només una breu
mostra i menció del total que s’inclou en la bibliografia del treball i que han contribuït
en gran mesura i de forma concreta dins de l’obra, ja esmentada a la realització del
treball.
Aquesta obra ha suposat la aportació fonamental per a la investigació de la catedral i del
capítol de Lleida, tant pel que fa a la seva història, com al seu funcionament, funcions,
atribucions, territoris que controlava, i evolució històrica. El primer volum ha estat, amb
tots els capítols que resulten d’especial rellevància per a l’elaboració del marc teòric del
treball, de gran utilitat de cara a poder fer un seguiment dels inicis d’ambdues
institucions, del seu sorgiment i evolució inicial, així com dels trets característics
generals, i el seu domini territorial, del qual se n’extreien les rendes i el patrimoni que
les sustentaven i els atorgaven poder i prestigi.
Continuant amb la mateixa obra, el segon volum ha permès seguir amb la recerca de
forma més centrada en el desenvolupament del Capítol Catedral i de l’Església de
Lleida en el seu marc històric dins de la Baixa Edat Mitjana, des dels moments de major
expansió i riquesa, fins als moments de major tensió i inseguretat (destacant període del
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papat d’Avinyó i els canvis que suposà en l’Església local i les seves institucions29).
També és de destacar el tractament que es fa en alguns dels capítols ja esmentats
d’aquest volum, a institucions com l’Estudi General, la Pia Almoina o l’Hospital de
Santa Maria, degut al seu paper dins de la societat lleidatana en l’Edat Mitjana, així com
pel paper de les institucions eclesiàstiques en la seva administració i finançament.
A més a més, en destaca el fet que els documents de l’arxiu capitular en que es
fonamenta la part pràctica del treball, i l’anàlisi de tipus paleogràfica, es situen
cronològicament en el segle XV, durant els inicis de la primera dècada d’aquest, entre
1403 i 1405. És per això que aquest segon volum resulta d’especial interès a l’hora de
fer una recerca sobre el context en que es situava el Capítol Catedral en el moment de la
redacció dels documents tractats.
Aquesta obra suposa, doncs, una font indispensable per a la recerca de l’Església de
Lleida, des dels seus orígens fins a la Baixa Edat Mitjana, tot seguint la seva evolució
d’acord amb els diferents successos que la marcarien i la determinarien, tant al Capítol
catedralici com a la pròpia institució de la catedral.
Els capítols que conformen de gran importància per al tractament d’aquesta qüestió, i
també suposa de gran rellevància degut al tema que tracta (que no compta amb una
bibliografia dedicada excessivament àmplia al ser una institució local, tot i que de gran
importància), i als professionals que han elaborat els seus capítols, de gran rellevància i
amb pertinent reconeixement en el seu respectiu camp d’investigació. Tot i que entre els
diversos capítols que conformen l’obra n’hi hagi que es centrin en les institucions de
l’Església, en les quals el Capítol hi tenia influència o que administrava, ho he posat en
primer lloc degut a la gran rellevància que té l’obra en el seu conjunt.
29

BUSQUETA, J.J. (2007), “La Baixa Edat Mitjana: l’Església de Lleida en el seu marc històric i social
(segles XII - XV)”, a Arrels Cristianes, presència i significació del cristianisme en la història i la societat
de Lleida, vol. 2, Pagès Editors, Lleida, p. 39.
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Pel que fa a l’altre llibre esmentat en un inici com a dels més rellevats, la Història de
Lleida de Josep Lladonosa, cal tractar-la com a obra cabdal per la seva importància i per
la recerca sobre la ciutat, que ha suposat per a l’elaboració del treball la obra més
valuosa juntament amb els dos volums de la ja esmentada diverses vegades, Arrels
Cristianes. Molts dels aspectes sobre l’Església, la catedral, i el Capítol que es poden
trobar en els capítols de l’obra de 2007 sobre l’Església de Lleida ja es poden veure en
aquest mateix llibre, destacant-ne bàsicament el primer volum. En capítols dedicats a la
Seu de Roda d’Isàvena, o a l’organització eclesiàstica de l’Església lleidatana es tracten
en profunditat diversos aspectes que es poden veure, contrastar i comparar amb la
informació dels mateixos que es pot veure en altres obres esmentades amb anterioritat, i
que permeten tractar amb major detall la qüestió al voltant de la qual es centra aquest
treball.
La següent obra a esmentar, per la seva utilitat més genèrica per a l’estudi sobre
l’Església i el Capítol de Lleida, és la de Jordi Bolòs, Dins les muralles de la ciutat.
Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV. En aquesta, l’autor procedeix a fer un
estudi de la ciutat de Lleida en la Baixa Edat Mitjana, de com eren els seus carrers i
barris, la composició social dels habitants dels mateixos. D’entre aquests en destaca el
seu capítol dedicat al barri de la Suda de Lleida, ocupat en la seva majoria per
eclesiàstics, i en el que es trobaven nombrosos albergs, cases i palaus d’eclesiàstics i
nobles (d’obligada menció el palau dels Montcada30) que conformaven aquest barri
anihilat en segles posteriors. També és de destacar les mencions que es fan en el llibre
del doctor Bolós de les obres de Josep Lladonosa31, degut al seu paper capital en

30

BOLÓS, J. (2008), Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Pagès
Editors, Lleida, p. 255.
31
Com es pot veure en: BOLÓS, J. (2008), Dins les muralles de la ciutat... p. 249, nota 1.
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l’estudi de la ciutat de Lleida a l’Edat Mitjana com a cronista oficial de la ciutat i com a
membre de l’Institut d’Estudis Lleidatans32.
El següent autor a destacar entre els que es poden trobar en la bibliografia, és Francisco
Castillón Cortada (que fou també arxiver en l’Arxiu Capitular de Lleida, del qual
provenen els texts treballats en l’anàlisi de la part pràctica). La part de la seva obra que
s’inclou en la bibliografia del treball està conformada per una sèrie d’articles publicats
en la revista Ilerda, en l’Anuari d’Història i Cultura de l’Associació d’Amics de la Seu
Vella de Lleida, en Palestra Universitaria, o en la Revista de Ciències HistòricoEclesiàstiques de l’Analecta Sacra Tarraconensia.
S’ha de destacar que aquests mostren un espectre prou ampli d’informació sobre
l’Església lleidatana, el Capítol Catedral, el seu funcionament i les seves dignitats, i
institucions com la Pia Almoina. Així doncs, Castillón Cortada s’ha destacat en molt
gran mesura dins de la bibliografia del treball per la gran qualitat del conjunt de la seva
obra, repartida en aquest treball en una selecció de set articles. Des del més antic, de
1983, sobre l’Ardiaconat de Ribagorça (inclòs en el número 44 de l’esmentada revista
Ilerda), al més modern, del 2001, sobre el sistema econòmic de la Pia Almoina de
Lleida (inclòs en el número 3 del també esmentat Anuari d’Història i Cultura de la Seu
Vella); els seus treballs destaquen per la significativa aportació al marc teòric del
treball.
És degut al tractament que fa sobre dignitats del Capítol, les pabordies d’aquest, el
funcionament de la institució capitular, o de la Pia Almoina de Lleida, pel que resulta
una de les parts de la bibliografia que en destacaria en més gran mesura d’entre les
altres, pel que fa a la recerca sobre l’Església de Lleida. A més a més, la informació
32

LLADONOSA I PUJOL, J. (1972), Història de Lleida, vols. 1, portada interior, F. Camps Calmet, Editor,
Tàrrega.
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trobada en aquests també es pot contrastar i tornar a veure en obres com la d’Arrels
Cristianes.
Seguint amb la resta d’obres, també és de destacar el treball de Caterina Argilés de
1997, inclòs en Territori i Societat a l’Edat Mitjana, vol. 1, sobre l’organització de
l’espai agrari en funció dels interessos del Capítol de la Seu de Lleida. Aquest capítol
està dedicat en certa mesura al sistema de pabordies en que es dividien els terrenys en
propietat del Capítol Catedral de Lleida, i en aquest sentit es pot relacionar amb els
articles de Castillón, Las pabordias del Cabildo leridano durante el siglo XVII33, i La
Mensa Capitular de la Catedral de Lleida34, i amb el capítol de Jordi Bolòs i Joan
Ramón Piqué Badia inclòs al volum 1 d’Arrels Cristianes35. Així doncs, pren especial
rellevància com a un element bibliogràfic que permet contrastar i comparar la
informació sobre aquest element tant bàsic per a l’economia del Capítol, que es pot
trobar el altres obres ja esmentades.
També de la mateixa doctora en història és l’obra Una ciutat catalana en època de crisi:
Lleida, 1358 - 150036, en la que Argilés tracta l’evolució econòmica de la ciutat de
Lleida en la Baixa Edat Mitjana en base als llibres d’obra de la Seu Vella. Pel que fa a la
relació amb el tema d’aquest treball, és de destacar el tractament que fa Argilés en el
llibre sobre el paper del Capítol en el finançament de l’obra de la Seu, actuant com a
director de la mateixa37, i sobre les pabordies capitulars, relacionant-se en aquest
aspecte amb el treball prèviament esmentat de la mateixa autora, els articles de
33

CASTILLÓN CORTADA, F. (1984), Las pabordias del Cabildo leridano durante el siglo XVII, ARTIS
Estudis Gràfics, Lleida.
34
CASTILLÓN CORTADA, F. (1995), “La Mensa Capitular de la Catedral de Lleida” a Analecta Sacra
Tarraconensia, nº 68, pp. 1 – 41, Barcelona.
35
BOLÓS, J. I PIQUÉ, J.R. (2007), “El Bisbat de Lleida: un territori i unes institucions” a Arrels Cristianes,
presència i significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida vol. 1, pp. 249 - 266, Pagès
Editors, Lleida.
36
ARGILÉS, C. (2010), Una ciutat catalana en època de crisi: Lleida, 1358 – 1500, Fundació Pública de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Lleida.
37
ARGILÉS, C. (2010), Una ciutat catalana en època de crisi: Lleida, 1358 – 1500... p. 24.
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Castillón, i el capítol de Bolòs i de Piqué també esmentats en Arrels Cristianes, al seu
primer volum.
Finalment, i centrant-se més en l’estudi de la Pia Almoina (on cal esmentar la
significativa obra de Pere Sanahuja sobre la mateixa38), destacar l’obra d’Antoni Conejo
da Pena. En el seu capítol “L’Almoina del claustre de la Seu Vella de Lleida”, inclòs a
Seu Vella, Anuari d’Història i Cultura39, en el qual l’autor tracta de la mateixa manera
que en el seu capítol inclòs en el primer volum d’Arrels Cristianes40, l’afer de la Pia
Almoina de la catedral de Lleida, situada al claustre de la mateixa. Aquí en destaca el
rol del Capítol Catedral en l’administració de l’Almoina, així com el càrrec i dignitat
d’elemosinarius que es tractarà amb major detall en les pàgines següents dedicades a
l’apartat teòric del treball. Resulta també necessari de remarcar la recerca sobre els
orígens de l’almoina en altres ciutats de la Corona d’Aragó com la Seu d’Urgell o
Girona41, i el tractament historiogràfic que duu a terme sobre l’Almoina lleidatana.
Així doncs, aquesta darrera obra dedicada a la Pia Almoina de la Seu Vella es pot
relacionar també amb el treball de Castillón Cortada, “La Pia Almoina de la Seu Vella
de Lleida y su sistema económico”, inclòs al número 3 de Seu Vella. Anuari d’Història i
Cultura42. Seguint aquesta mateixa qüestió, un dels llibres que cita Conejo en una de les
seves notes a peu de pàgina43 fa referencia a l’obra de Prim Bertran i Roigé (autor ja
esmentat entre els capítols del primer volum d’Arrels Cristianes), concretament a El

38

SANAHUJA, P. (1944), “Historia de la benificencia en Lerida” a Tomo 1: La Almoina de la Catedral,
Imprenta – Escuela Provincial, Lleida.
39
CONEJO DA PENA, A. (1999), “L’Almoina del claustre de la Seu Vella de Lleida”, a Seu Vella, Anuari
d’Història i Cultura, pp. 103 – 146, Pagès Editors, Lleida.
40
CONEJO, A. (2007), “La Pia Almoina de la catedral de Lleida: l’ajut al necessitat i l’alimentació dels
pelegrins, captaires, contrafets i rodamons” a Arrels Cristianes, presència i significació del cristianisme
en la història i la societat de Lleida, vol. 2, pp. 201 – 214, Pagès Editors, Lleida.
41
CONEJO DA PENA, A. (1999), “L’Almoina del claustre de la Seu Vella de Lleida”... pp. 106 – 107.
42
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menjador de l’Almoina de la Catedral de Lleida. Notes sobre l’alimentació dels pobres
lleidatans al 133844.
Aquesta obra de 1979 suposa un element destacable en el tractament de la Pia Almoina
de Lleida, com evidencia la menció que fa Conejo en el seu capítol, i és en sí un breu
però molt útil i remarcable tractament de l’alimentació que rebien els pobres lleidatans
de l’Almoina, destacant l’origen de la mateixa i el paper de l’administrador (provinent
del Capítol).

Bloc B
La catedral de Lleida: evolució històrica fins a la Baixa Edat Mitjana
La catedral es l’església mare de cada diòcesi, en la qual el bisbe d’aquesta té la seva
càtedra, des de la qual exerceix les seves funcions pastorals, i guia i tutela els seus
fidels45. En aquest primer apartat del treball, es procedirà a estudiar i seguir la història i
l’evolució de la catedral i l’Església de Lleida, des dels seus orígens previs a l’Edat
Mitjana, encara en l’Edat Antiga sota l’Imperi Romà, fins al segle XV en la Baixa Edat
Mitjana.
En els darrers segles de l’Imperi Romà i en el període tardoantic, l’expansió del
cristianisme es caracteritzà per un major establiment d’aquest en les ciutats i entre els
elements curials i latifundistes.46 Lleida formarà part de la Tarraconense cristiana,

44

BERTRAN I ROIGÉ, P. (1979), El menjador de l’Almoina de la Catedral de Lleida. Notes sobre
l’alimentació dels pobres lleidatans al 1338, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida.
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LOP OTÍN, M. J. (2003). “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la
Edad Media: un balance historiográfico”, En la España medieval, nº 26, pp. 371 - 404. P. 373.
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PÉREZ, A. (2007), “La primera Església de Lleida des dels orígens fins al final de l’etapa tardoantinga
(segles IV - VII)” a Arrels Cristianes, presència i significació del cristianisme en la història i la societat
de Lleida vol. 1, pp. 121 - 132, Pagès Editors, Lleida. P. 124.
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configurada a finals del segle IV47, arribant el cristianisme a la zona des del nord
d’Àfrica, al marge de les tradicions llegendàries, tal i com es pot observar en restes
materials d’aquesta procedència en els jaciments arqueològics del Bovalar i la vil·la
Fortunatus48.
L’origen de l’Església de la ciutat de Lleida es situa en el segle V, destacant el primer
bisbe ilerdenc que es coneix, Sagiti (tot i que no sigui el primer que hagués tingut la
ciutat49), de tendències priscil·lianistes50. Aquesta doctrina, estesa per la zona de la
Tarraconense entre altres, es caracteritzava per la defensa d’un retorn a la senzillesa i a
l’ascetisme atribuït a les primeres comunitats, davant el conformisme i l’adequació a les
estructures burocràtiques i administratives de l’Església, dirigida en aquell moment per
les classes altes51.
És de destacar la celebració a Lleida en l’any 546 del concili d’Ilerda, a l’església de
Santa Eulàlia (d’ubicació desconeguda), celebrat en temps del bisbe Febrer. Al concili
hi assistiren de bisbes d’Urgellum, Dertosa, Emporiae, Gerunda, Egara, Barcino, el
metropolità de Tarraco, i el bisbe de Caesaraugusta, i es prengueren mesures contra els
heretges (sobretot contra l’arrianisme), i contra els problemes de disciplina eclesiàstica i
de la vida monacal (destacant els falsos monestirs), entre altres qüestions52.
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Deixant enrere l’etapa relativa als orígens del cristianisme, el següent apartat a destacar
entre els orígens de l’Església i la catedral de Lleida és el del bisbat de Roda o de
Ribagorça. Abans, però, de tractar la història de l’Església lleidatana en l’Alta Edat
Mitjana (tot i que en els propers paràgrafs el discurs es centri en la de Roda), és
pertinent introduir les funcions dels bisbes al front de les seves diòcesis en aquesta
època.
Els bisbes desprès de la reforma carolíngia gaudien d’una sèrie de potestats i de poders,
i ocupaven una sèrie de funcions al front de les diòcesis. Per mitjà de la potestas
ordinis, el bisbe era qui administrava els sagraments de l’ordenació i la confirmació,
així com el del baptisme (tot i que només per Pasqua i la Pentecosta). També era ell qui
vigilava la instrucció dels clergues, i qui extirpava les supersticions i les pràctiques
paganes encara romanents, com a figura de magisteri ecclesiae. La potestas
iurisdictionis li atorgava al bisbe la potestat de determinar els dies de festa, la de
demanar l’assistència al culte diví, el deure del delme i altres manaments eclesiàstics53.
Era potestat del bisbe la de tenir cura dels pobres, vídues, orfes i serfs de la seva diòcesi,
i era l’encarregat de vigilar la conducta tant de clergues com de laics. Dins d’aquesta
facultat, destaca el poder de castigar amb l’excomunicació, o el de suspendre i deposar
càrrecs eclesiàstics quan aquests cometien faltes. El bisbe també visitava les esglésies
de la seva diòcesi cada any, i era ell qui organitzava els sínodes, apart de reunir els
concilis diocesans, amb presència tant clerical com laica (vassalls i treballadors
episcopals). Des del segle IX, a més, l’autoritat del bisbe es concebia com a bannus
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PIQUÉ, J.R. (2007), “Els primers bisbes i els primers capítols catedralicis: estructura i funcionament
d’un bisbat medieval”, a Arrels Cristianes, presència i significació del cristianisme en la història i la
societat de Lleida, vol. 1, pp. 199 - 236, Pagès Editors, Lleida. P. 216.

20

episcopalis, tenint així el poder de manar i prohibir sota pena, entrant amb aquestes
potestats en el dret disciplinari i penal54.
En el compliment dels afers del seu càrrec, el cap de la diòcesi comptava amb una sèrie
de càrrecs eclesiàstics auxiliars en la catedral, l’ardiaca i l’arxiprest. A l’ardiaca li
competien les causes disciplinàries, l’administració dels béns, i la cura dels pobres; a
més d’acompanyar el bisbe en les visites pastorals. A més a més, en cas de seu vacant i
fins al segle XIII, li pertocava a l’ardiaca el govern de la diòcesi55. L’arxiprest, per la
seva part, atenia a les litúrgies i a la cura d’ànimes en l’església major, sent una figura
més lligada a l’àmbit urbà56, i ajudant al bisbe en les funcions de govern57.
Finalment, esmentar també la figura del degà, sorgida arrel de la unió dels districtes
parroquials menors en deganats, coincidint sovint amb els límits de les esglésies
baptismals (sistema de divisió territorial sorgit entre els segles VII i VIII). El degà seria
nomenat pel bisbe o l’ardiaca i el clergat del deganat, i reuniria els seus clergues en els
capítols de calendari per tal de tractar qüestions de pastoral i disciplina, i també de
penitència. Els deganats tindrien facultats jurídiques, juntament amb facultats
administratives sobre els districtes que conformaven els ardiaconats, limitant així la
potestat jurisdiccional dels bisbes. Per concloure aquest afer, esmentar també que
posteriorment, en el segle XII, tindria lloc la reforma gregoriana (que es tractarà amb
més profunditat en el següent apartat del Bloc B), amb la que les institucions de
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l’Església, ja fossin esglésies nobles, monàstiques o episcopals, es fusionarien en una
corporació dirigida per l’autoritat del Papa58.
Després d’haver tractat les característiques, potestats i facultats de la figura del bisbe,
així com dels càrrecs eclesiàstics de rang inferior a ell en la seva diòcesi; es passaria
doncs, i com ja s’ha esmentat, a l’estudi de la diòcesi de Roda. L’origen de la diòcesi
ribagorçana es situa en el segle X, i una de les teories que s’accepten és la de que amb
l’ocupació musulmana de la península durant la primera meitat del segle VIII, el bisbe
de Lleida es refugiaria a la zona de Ribagorça. D’aquesta manera, el petit nucli de Roda
d’Isàvena esdevingué la seu episcopal per als cristians refugiats en aquella zona, entre
els segles VIII i IX59.
Els bisbes de Roda – Barbastre (Barbastre seria la seu del bisbat de 1101 fins a 1203,
quan seria annexionat al bisbat d’Osca) es considerarien de la més antiga diòcesi de
Lleida, mentre aquesta estigui sota domini musulmà. Per això, desprès de la conquesta
de Lleida el 1149, la mitra de Roda retorna a la Seu Vella de Lleida, des d’on
s’articularà el nou bisbat recuperat60. A més a més, durant força temps desprès del
trasllat de la seu del bisbat de Roda a Lleida, els seu canonges encara participarien en
l’elecció dels bisbes lleidatans61.
Segons Josep Lladonosa, aquesta teoria sobre la relació entre el bisbat de Roda i el de
Lleida62 seria fruit d’una intencionalitat política, ja que d’aquesta manera els monarques
aragonesos trobarien una justificació per reivindicar les esglésies de Roda, Lleida i
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Barbastre63. Una altra de les teories, fruit d’una recerca en els arxius, els llibres i els
còdex més antics que es trobaven a l’abast del bisbe Ramon Dalmau, es basa en la
defensa d’aquest de que el bisbat de Roda era el suposat bisbat d’Ictosa, sense fer cap
al·lusió a la suposada fugida dels bisbes de Lleida cap al territori ribagorçà. Aquesta
altra teoria, però, també naixeria d’una motivació política degut a la suposada
proximitat d’Ictosa respecte Barbastre, buscant així una justificació per a la seva
incorporació en el bisbat64.
La intencionalitat darrera d’aquests possibles orígens del bisbat de Roda obeeixen al
context polític del mateix, ja que l’estada dels bisbes a Roda fou molt accidentada degut
a l’oposició del bisbat d’Osca, que comptaven amb el favor dels reis d’Aragó65. La seu
episcopal de Roda es fundaria en el 957 (el 956 segons Francisco Castillón, pel bisbe
Odisend66) com a part de l’afermament d’independència política i religiosa per part dels
comtes de Ribagorça. El bisbat es creà amb el consentiment de l’arquebisbe Eimeric de
Narbona, segregant aquest sector de la diòcesi urgellenca67, i s’implantà en la catedral
de Sant Vicenç de Roda la vida en comú, segons la Regla d’Aquisgrà, escrita pel bisbe
Crodegang de Metz68. Així doncs, el bisbat de Roda es caracteritzà per ser la
reivindicació per part dels comtes de Ribagorça vers el bisbats de l’Urgell, Jaca o Osca,
buscant una legitimació per al control del seu territori front els altres poders eclesiàstics
del seu voltant.
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Amb la conquesta de Lleida el 1149 es va produir la restauració de la seu episcopal a la
ciutat69, i el mateix dia 30 d’octubre, el comte Ramón Berenguer IV promulgà la Carta
de dotació de l’Església restaurada. Aquesta fou feta d’acord a un breu del papa Urbà II,
i sota la presència de l’arquebisbe de Tarragona, i els bisbes de Barcelona, Vic, Urgell,
Saragossa, i un cert nombre de cavallers70. En ella, el comte concedia tots els delmes i
primícies de la ciutat i de tot el seu territori, juntament amb els delmes dels molins, de
les lleudes, i dels paisatges de la ciutat, així com totes les esglésies que eren a la ciutat
(en aquell moment mesquites), amb tot el seu terme i territori, entre altres concessions71.
El bisbe restaurador de la diòcesi, Guillem Pere (conseller de Ramón Berenguer IV),
traslladà a Lleida els ardiaconats Major (o de Roda72), de Ribagorça, Benasc,
Terrantona, Pallars i la Cabiscolia, juntament amb els canonges i prelats que regirien les
noves pabordies i parròquies73.
A més a més, el 29 d’abril de 1168, Guillem Pere, bisbe de Lleida i Roda, va repartir les
rendes que el comte de Barcelona atorgà a la seu de Lleida per mitjà de la Constitució
Fonamental. El bisbe ho feu amb el consell i el vistiplau dels ardiaques, així com dels
canonges de Lleida i Roda, i els abats de la diòcesi i els prohoms ilerdencs74, i el poder
dotar a l’Església de Lleida d’una constitució definitiva fou una de les principals
preocupacions per al bisbe75.
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És de destacar també la creació d’una canonja76 integrada per vint-i-cint individus,
nombre que no hauria d’augmentar en deu anys77, i sent acceptats en el capítol durant la
festa de l’Assumpció de la Verge78, excepte en cas de defunció d’algun dels canonges
membres, seguint a més a més la regla de Sant Agustí79 (aquesta ja estaria instal·lada en
la catedral de Roda d’Isàvena des del segle X)80. Juntament amb això, es crearien una
sèrie de grups parroquials encapçalats per pabordes, canonges que estarien a càrrec de
les rendes de les esglésies mitjançant un sistema de mensualitats81. Finalment, destacar
també el fet que l’Església de Lleida fou declarada sufragània de l’arxidiòcesi de
Tarragona, juntament amb l’Església de la ciutat de Tortosa, per una butlla del papa
Alexandre III el 16 de juny de 117182.
D’aquesta manera, amb la Constitució Fonamental de 1168 es dotà a les menses
capitular (béns provinents dels delmes, donacions, testaments i adquisicions que
formaven part del sosteniment econòmic del Capítol83) i episcopal (rendes del bisbe), a
les administracions i als oficis eclesiàstics amb les rendes concedides per Ramon
Berenguer IV84. Així doncs, s’establí la base de la reglamentació de l’Església de
Lleida, de la seva administració així com el mateix funcionament i organització de les
institucions d’aquesta, entre elles, el Capítol Catedral o la Pia Almoina, la qual rebria
una desena part de tots els delmes de l’Església de Lleida, entre altres rendes85.
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El segle XII suposaria el restabliment de la seu episcopal a la ciutat de Lleida i la seva
expansió pel territori, així com l’inici de l’establiment de les diverses institucions de la
seva Església, entre les que en destacarà, el Capítol Catedral. Un dels següents fets que
marcarien la història de l’Església de Lleida és l’inici el 1193 del projecte de
construcció de la Seu Vella. Aquest fou iniciat pel bisbat de la ciutat, i se li encarregà a
Pere Coma el traçat del temple86. El bisbe Gombau de Camporrells pensà en el mestre
Pere de Coma per a eixamplar l’ex-mesquita de Santa Maria l’Antiga, seu de la diòcesi
lleidatana, i per a dissenyar els plànols de la catedral que volia edificar, dependent de
l’administració capitular per a tal projecte87.
El juny de 1193 Pere de Coma fou nomenat com a mestre d’Obra de la futura catedral
de Lleida, entrant a treballar com a mestre i constructor d’aquesta, i sent rebut pel bisbe
i el Capítol com un membre propi, oferint-li un pagament de 50 sous anuals i una porció
canonical88. Així doncs, la primera pedra de l’obra es col·locaria el 1203, iniciant-se
així els treballs per a la construcció de la nova seu de la diòcesi (tal i com es pot veure
en làpida situada a l’absis de la mateixa), i ja finalment en l’any 1278, el bisbe Guillem
de Montcada consagraria la Seu Vella de Lleida89. Amb el posterior desenvolupament
de la construcció en segles posteriors, destaca la importància de les capelles gòtiques del
temple, que serviran com a mostra i testimoni del prestigi de les principals figures i
dignitats rellevants de la societat medieval de la ciutat90.
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Pel que fa a l’extensió territorial del bisbat de Lleida, aquest prenia els que conformaven
fins aquell moment els del bisbat de Roda, juntament amb una sèrie d’ampliacions del
territori fruit de l’expansió cristiana pel territori entre els segles XI i XII. El bisbat
abastaria al llarg de la Baixa Edat Mitjana des de les muntanyes a l’est de la Noguera
Ribagorçana fins al riu Alcanadre, i des de les valls de la Ribagorça fins al sud de les
comarques del Baix Cinca, el Segrià i les Garrigues91.
El següent punt a esmentar són les noves constitucions que es farien durant la primera
meitat del segle XIII, entre les quals la primera a destacar és la del bisbe Berenguer
d’Erill de 1232. Aquestes foren una actualització de la Constitució de 1168, i la d’Erill
es caracteritza per tractar l’elecció dels canonges dels capítols de Lleida i Roda, així
com al procediment a seguir en cas de que es produís sede vacante, és a dir, l’absència
d’ocupació en el càrrec de bisbe en cas de mort o trasllat del darrer, entre altres causes.
En el cas de defunció del bisbe de la diòcesi, el nomenament del successor estaria a
càrrec dels capítols reunits d’ambdues seus92.
L’altra constitució a esmentar, l’Ordenació Ecclesie Ilerdensis de 1237, fou una nova
constitució per a l’Església de Lleida que el bisbe Pere d’Albalat (conseller del rei
Jaume I93) dictà per tal d’esmenar les mancances en el culte diví94. En aquesta nova
constitució, el bisbe fixà el nombre de canonges en vint-i-cinc, i reformà les
prepositures95, i és de destacar també que en aquesta constitució es parli per primer cop
de les dignitats. Aquestes eren les de prior (que a partir de 1254 passaria a degà),
tresorer o sagristà, ardiaca (dels que n’hi hauria quatre), i cantor o precentor, i en cas de
seu vacant, s’estableix que el degà tindria plena administració sobre les rendes del bisbe
91
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i la mensa episcopal, i a més a més, amb el consentiment del capítol catedralici, podria
ordenar sobre els béns temporals del bisbe96.
Continuant amb el Capítol, durant l’etapa de consolidació de la ciutat de Lleida, la
catedral conclouria la secularització d’aquest en l’any 1254, amb el bisbe Guillem de
Barberà. D’aquesta manera, s’abandonaria de forma definitiva la vida en comú segons
la regla agustiniana, establerta ja en la Constitució de 1168, residint els canonges en
cases del recinte urbà (situades en el barri de la Suda de Lleida, on es trobaven cases de
diverses dignitats del capítol així com albergs de canonges97), a excepció del degà98
(dignitat que, com ja s’ha esmentat en parlar de la Constitució de 1237, substituiria la de
prior en aquest mateix any).
El segle XIII a Lleida es caracteritza per l’expansió de la seva economia i societat,
destacant l’establiment de la ciutat com a centre de la tradició del camí de Sant Jaume,
que comportà una major entrada i moviment de capital99. Amb la major dinamització
comercial de la ciutat degut a l’atractiu d’aquesta pel pas de pelegrins seguint la ruta
jacobea, és de destacar els privilegis atorgats per la monarquia. Entre aquests s’incloïen
el cobrament de delmes i impostos per l’entrada de mercaderies, els quals rebia el rei a
Lleida, i que suposaven una quantitat de diners destacable en el context de construcció
del temple de la nova catedral de la ciutat.100
A més a més de la situació de bonança i expansió econòmica de Lleida, cal esmentar
també en el segle XIII la consagració de la Seu, i el desenvolupament de l’Estudi
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General, en el qual l’Església local i el Capítol hi tindran un paper destacat, i on cal
destacar l’establiment d’un estudi de teologia segles més endavant101. Tot i aquesta
situació, el segle XIV estaria marcat per una sèrie de tensions i un declivi del poder
eclesiàstic, tot degut al trasllat de la seu papal a la ciutat d’Avinyó, i les pertinents
polítiques pontifícies que s’aplicarien. A més a més, cal tenir en compte també una sèrie
de factors que afectarien la ciutat de Lleida a nivell demogràfic i econòmic (amb les
seves respectives conseqüències sobre les institucions eclesiàstiques com el Capítol o la
Pia Almoina), com poden ser males collites, conflictes bèl·lics o la Pesta Negra de
1348102.
Entrant més en detall en el canvi produït en l’Església amb el canvi de seu pontifícia de
Roma a Avinyó, s’ha de remarcar el caràcter de centralització del poder en els papes. En
aquest apartat destaca el domini del sistema beneficial, mitjançant el qual el papa
controlava el nomenament de tots els càrrecs eclesiàstics, així com la percepció de les
rendes derivades. Això comportà, doncs, una reducció de les facultats d’institucions
com els capítols, que ara ja no decidirien els bisbes de les seves respectives seus,
juntament amb un increment dels ingressos que rebria el pontífex. És també adient
esmentar també la ius expolii, dret amb el qual els béns mobles d’un bisbe (o un abat)
finat passaven a la Santa Seu, i que anteriorment era un dret aplicat en casos
extraordinaris, però que amb el papat d’Avinyó es generalitzaria103.
Finalment, el segle XV estaria marcat per una inestabilitat fruit del Cisma d’Occident,
produït per l’elecció de dos papes l’any 1348, Urbà VI i Climent VII, que dividiria la
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cristiandat fins el 1417, amb l’elecció de Martí V (tot i que el Cisma no conclouria fins
la mort del Papa Luna, Benet XIII). Juntament amb això, també tindria lloc un conflicte
dinàstic en la Corona d’Aragó degut a la mort del rei Martí l’Humà sense hereu, i al
posterior canvi de dinastia reial amb els Trastàmara, d’origen castellà, amb el
Compromís de Casp de 1412104.
Tota aquesta inestabilitat es transmetria igualment en l’Església de Lleida, ja que, per
exemple, entre els anys 1399 i 1404 la diòcesi no tindria bisbe. Aquesta situació tindria
lloc degut a la denegació de la prelacia del bisbe Pere de Sant Climent per Benet XIII,
així com a la producció de tres eleccions que serien frustrades, a la incapacitat dels
canonges d’entendres en aquest afer, i a la no-acceptació dels bisbes que nomenava el
papa. Finalment, la situació conclouria amb el nomenament com a bisbe de Pere de
Sagarriga el 1404, tot i que un any abans, el 1403, Joan de Bauphes seria nomenat bisbe
però no arribaria a governar degut a la seva mort 105.
Per tal de concloure aquest apartat, és de necessària menció la figura de Manuel de
Montsuar (1410 – 1491), en aquell moment vicari general106 de la diòcesi en absència
del bisbe Antoni Cerdà. Montsuar es trobava en un context marcat per la mateixa
inestabilitat a nivell eclesiàstic que s’ha esmentat, juntament amb una sèrie de conflictes
i guerres privades, com la dels Sent Climent d’Alcarràs contra el propi Capítol Catedral
(que inclogué l’assassinat del canonge Berenguer de Barutell)107 i que conclogué amb
l’atorgament al Capítol i a l’Església de Lleida la carta de vehinatge, emparant amb ella
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la Paeria els drets eclesiàstics que originaren la disputa amb els Sent Climent per mitjà
del privilegi de Dret i Bandera108.
Enmig d’aquesta situació, Manuel de Montsuar en destaca com a vicari general pel seu
paper vetllador pels interessos de l’Església de Lleida (amb l’exemple del cas dels Sent
Climent), per la protecció dels béns i rendes de l’Església en moments de dificultats
econòmiques, així com per la conservació dels privilegis i furs de la mateixa (que li
ocasionaria l’enemistat del rei Joan II). Juntament amb això, resulta rellevant la cura i el
paper que tindria en l’embelliment de la catedral de Lleida, i la seva acció benèfica en
obres de caritat com la Pia Almoina o l’Hospital de Santa Maria109.
Així doncs, concloent aquest primer apartat del treball dedicat a la catedral de Lleida i a
la seva evolució històrica al llarg de l’Edat Mitjana, esmentar el reflex de la societat que
suposa aquesta. L’Església lleidatana, amb les seves institucions i les dignitats que la
conformen, han tingut un paper sempre present en el desenvolupament de la pròpia
ciutat, tant en la seva economia com en el seu paisatge i la seva política, adaptant-se al
context sòcio-cultural i polític del seu voltant.

L'organització del capítol catedral, funcionament i funcions
Des del seu sorgiment, les esglésies, fossin catedrals episcopals o esglésies majors de
caire urbà, eren ateses per un conjunt de clergues que, des de finals del segle IV,
adaptaren l’ideal de la vida en comú propi dels monestirs. És aquí on es situa l’origen
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dels capítols, l’origen del nom dels quals, capitulum, provindria de la lectura diària que
es feia d’un capítol de la regla110.
L’alta missió que exerceix un bisbe en el seu càrrec al front de la seva diòcesi l’obliga
des d’un inici a envoltar-se d’un presbyterum de canonges, els quals adoptaven algunes
de les principals pràctiques del monacat. Els canonges membres dels capítols seguirien
l’esmentada regla d’Aquisgrà, imposada en l’Imperi Carolingi des de l’ampliació de la
regla feta pel bisbe de Metz, Crodegang el 755, pel concili d’Aquisgrà de l’any 816111.
Aquesta regla consistiria doncs en els següents punts: la vida en comú, l’obediència,
l’oració, el celibat, i la renúncia a fer un ús privat dels béns dels que es disposen112. Els
canonges, reunits en un cor (capítol), menjaven junts en un mateix refectori, dormien en
un dormitori comú, i, segons Francisco Castillón, farien servir el seu temps lliure en
l’estudi o l’ensenyament del trívium i del quadrívium.
D’aquesta manera sorgeixen els capítols catedrals, amb la funció de servir aquestes, i
definits en el Codi de Dret Canònic com un col·legi de sacerdots al que correspon la
celebració de les funcions litúrgiques més solemnes en l’església catedral o en la
col·legiata, així com el compliment dels oficis que el dret o el bisbe de la diòcesi els
encomanin113. A més a més, un cop han finalitzat amb les seves obligacions, els
canonges resten lliures d’administrar el seu temps114. Així doncs, en les catedrals s’hi
troben els poders del bisbe i del capítol, els quals mantenen diversos punts de contacte
entre sí, ja que és el bisbe el que s’encarrega de determinar els càrrecs del capítol, a més
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dels ordenaments que regeixen la vida interna d’aquest115 (com es pot veure en les
esmentades Ordenatio de 1168 o 1237 dels bisbes Guillem Pere i Pere d’Albalat
respectivament).
Des del segle IX, els canonges constituirien amb el seu patrimoni les rendes capitulars.
Així, la mensa capitular (els béns del capítol) es dividí en prebendes, trencant la
comunitat de vida i afavorint el naixement d’una corporació autònoma116.
Degut al poder econòmic del que disposaven i que administraven els canonges del
capítol, aquests formaren part d’una elit social dins de les seves diòcesis. És de destacar
la major definició de les institucions de catedral i capítol (ja existents des dels orígens
de l’Església) en els segles XII i XIII117, amb el floriment de les ciutats medievals i
l’aixecament de les grans catedrals (amb l’exemple local ja esmentat de la Seu Vella)118.
A més a més, degut a la posició de preeminència social de la que gaudien els capítols,
en destaquen les seves ocasionals implicacions en conflictes locals119, com s’esmenta
l’exemple en l’apartat anterior entre el Capítol de Lleida i la família Sent Climent
d’Alcarràs.
En el segle XII es va produir la Reforma Gregoriana, esmentada en l’anterior apartat del
bloc, i aquesta tingué també repercussions en els capítols catedrals. Aquests eren la
institució corporativa més important dins de les diòcesis, i compartien amb el bisbe la
direcció d’aquestes. Amb la reforma, el capítol patiria una sèrie de canvis i
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transformacions a l’hora que s’adaptava a la nova situació del seu context històric, i els
capítols voldrien guanyar independència respecte l’autoritat episcopal, separant-se
d’aquesta manera les menses episcopals i capitulars120.
Amb aquesta Reforma, impulsada sobretot pel papa Gregori VII, es tornaria a la vida
comunitària pròpia de l’Església primitiva. Aquesta es deslligaria dels poders civils
guanyant una major llibertat, i s’imposaria la regla de Sant Agustí en el capítol de Roda
d’Isàvena (així com en el seu monasterium), implantant-se també en el nou capítol
lleidatà en el trasllat de la seu episcopal desprès de 1149121, a partir de l’any 1156122.
Amb la base econòmica de la que disposaven els capítols, les seves iniciatives
s’emmarcaven en tres direccions diferents. La primera era la funció religiosa, garantint
el capítol i el seu clergat els serveis litúrgics als fidels, així com les celebracions pròpies
de la fe cristiana. La segona funció era de caire cultural i educatiu, on hi tenen lloc les
escoles catedrals (més endavant es procedirà a tractar l’Estudi General de Lleida).
Finalment, la tercera funció era la de tipus benèfica i assistencial123, on hi entren les
institucions a Lleida de la Pia Almoina del claustre de la catedral, i l’Hospital de Santa
Maria.
Així doncs, i concloent aquí una introducció inicial d’aquesta institució, del cos de
canonges que conformen els capítols catedrals, i que ara es seguirà amb un enfocament
més centrat en el cas del Capítol de la catedral de Lleida. A més a més, es prendrà major
cura al tractament de la base econòmica del Capítol i el seu funcionament (el sistema de
pabordies), les dignitats que conformaven la institució, les facultats del Capítol, i la seva
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relació amb les institucions de la Pia Almoina, l’Estudi General, i l’Hospital de Santa
Maria.
Per tal de continuar amb aquest apartat, voldria primer de tot tractar els càrrecs
eclesiàstics i les dignitats que conformaven un capítol catedral. En primer lloc es troba
la figura del degà, primera en l’escala canonical, que seria escollit pels canonges i
representa l’autonomia del capítol, i que a més a més ha de ser membre del mateix i
prevere.
El degà té competència judicial, tribunal propi, i la seva tasca en línies generals és la de
tenir cura de les ànimes del clergat catedralici, i juntament amb això, presideix el cor i
l’assemblea, vigilant també per tots els interessos comuns124. Cal recordar que, com ja
s’ha esmentat en l’anterior apartat del Bloc, la del degà és una dignitat que apareix a
partir de 1254, any en que es suprimiria el priorat, i en que es creu que els canonges
abandonarien la regla agustiniana, adquirint d’aquesta manera la canonja, un caràcter
propi de les esglésies seculars125.
Per sota del degà es troben les dignitats del precentor, el sagristà, el prepòsit, i el prior
claustral; així com les dignitats d’arxidiaca i d’arxiprest, d’origen visigòtic, i totes elles
configurant els anomenats com a oficis majors o càrrecs principals126. Segons afirma
Castillón, aquestes dos darreres serien la segona (arxiprest) i tercera (ardiaca127) dignitat
en l’escala canonical, sent la quarta la del mestre del cor o precentor. Aquesta figura era
l’encarrega en la Seu Vella d’entonar certs himnes, donar el to al bisbe o abat en les
misses solemnes, formar el cor, ensenyar allò que s’hauria de cantar dirigir el cant,
124
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interpretar i explicar les rúbriques i les cerimònies (entre altres funcions). A més a més
d’aquestes atribucions, el precentor, tenia al seu càrrec la biblioteca, el registre i l’arxiu
canonical128.
Seguint amb els esmentats càrrecs principals, el sagristà de la Seu Vella era l’encarregat
de la litúrgia, així com de la distribució de la cera i dels encens per a les celebracions,
del oli per a les làmpades. Estaven al seu càrrec la cura dels vasos sagrats, de les
vestidures, dels llibres litúrgics i de les campanes, juntament amb la neteja del temple i
del claustre.
El sagristà també era el responsable de les claus de la Catedral, i dirigia el toc de les
campanes per a les hores de l’Ofici, la missa conventual, la litúrgia funeral i
l’anunciament de les festes. Per concloure, aquesta dignitat era l’encarregada de cuidar
les làmpades de les estàncies de la Canònica, i vigilava la puresa de la farina i el vi per a
les celebracions, el rentat de les vestidures, i els draps litúrgics129.
Finalment, i per acabar de tractar els oficis majors del Capítol Catedral, el càrrec de
prepòsit o paborde130 era l’encarregat d’administrar els dominis espiritual i temporal
dels que disposava la institució, les pabordies, base del seu poder econòmic en el
territori. Seria competència d’aquesta dignitat el cobrament de les rendes dels bens que
li eren assignats, i havia de mantenir també a la resta de canonges el mes de la seva
titulació131, distribuint els aliments entre els vint-i-cinc canonges de forma honesta per a
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que es poguessin dedicar als oficis divins, de dia i de nit, sense excepció (segons la
Constitució Fonamental de 1168)132.
Pel que fa als oficis menors del capítol, es troben el tresorer, l’infermer, l’hostatger i
l’almoiner (responsable de la Pia Almoina). Destacar entre aquestes la dignitat de
tresorer o cambrer133, el qual tenia cura del tresor de la càmera canonical, ingressava en
la tresoreria els drets del capítol, regia els recursos procedents de les rendes, i guaria els
objectes de valor en la càmera. Per al compliment d’aquesta tasca, el cambrer disposava
de les rendes de la Cambreria, així com de casa pròpia, i era ell qui comprava el pa i la
roba destinada als membres del capítol134.
Havent tractat ja el funcionament i l’organització interna del capítol pel que fa a les
dignitats i oficis de la institució, així com les característiques d’aquestes, el següent punt
a tractar és el del sosteniment econòmic i el finançament del Capítol Catedral. Segons
Castillón Cortada, les funcions del Capítol eren les de celebrar els Oficis Divins i
proveir les necessitats de la vida comunitària de la catedral, proporcionant-li quantiosos
béns135.
Per tal de poder dur a terme i mantenir aquesta segona funció, ja s’ha esmentat el poder
econòmic que era el capítol en les diòcesis, i la mensa capitular tenia la senyoria
espiritual sobre un total de vint-i-dos esglésies, a més de rebre els delmes de totes les
esglésies del bisbat, juntament amb altres entrades. Les rendes que percebia la mensa
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capitular i l’episcopal tenen el seu origen en la Constitució de 1168136, i és en aquest
camp en el que les pabordies hi tenen una importància cabdal, i que ja eren presents en
el bisbat de Roda.
El sistema de pabordies consistia en un sistema organitzatiu d’aquells terrenys que eren
propietat del capítol, i que consistia en la divisió del territori en diverses parts regides
per un canonge, de qui n’eren responsabilitat (com el ja esmentat cas del paborde o
prepòsit137), i sent dividides en dotze seccions segons el nom de cada mes de l’any. Les
pabordies de la ciutat de Lleida cobrien (en els segles XIV – XV) una àmplia zona de
conreus que es distribuïa entre les actuals comarques del Segrià i les Garrigues, i es
dividien en set pabordies: gener – febrer, març – abril, maig, juny – juliol, agost –
setembre, octubre, i novembre – desembre138.
La pabordia de gener – febrer estava conformada per les terres del Camp de Juneda i els
Castells, així com la Borriça, pertinents aquests territoris a la comarca del Segrià, i a
l’esquerra del riu Segre; i la de març – abril estava formada per diverses terres situades
al marge dret del Segre, entre les que es troben les d’Alcarràs, Vilanova d’Alpicat,
Soses, la Plana de Sant Ruf, i el Graner de Segarra. La pabordia de maig estava
integrada per una sèrie de terres situades a les Garrigues, la de juny – juliol, per les
partides de Santa Maria de l’Horta i el Palau de l’Horta, i la d’agost – setembre per les
terres de Torrefarrera, Vilanova de Segrià, Benavent, Raimat i Malpartit, dins de la
comarca del Segrià. Finalment, la pabordia d’octubre estava formada per terres a
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l’esquerra del riu Segre i molt properes a la ciutat, Rufea, Vimfaro, Albatàrrec i l’Illa de
Mallorca; i la de novembre – desembre, per les terres de Sucs, Rufea, Gimenells i
Almacelles139.
Els delmes que rebia la mensa capitular consistien en cereals (forment o blat, ordi i
civada), la verema i el vi, oli, i una sèrie de productes anomenats com a “menuderies”
en els llibres d’Obra de la Seu Vella (font testimonial dels delmes que rebia el capítol en
els segles XIV i XV), que incloïen sègol, espelta, safrà, faves, cebes, alls o lli, entre
altres140. Les principals produccions de les pabordies eren els cereals, degut a la seva
importància en el comerç i en l’alimentació d’homes i bestiar, i la vinya, que comptava
amb l’avantatge de la gran demanda del vi. La resta de terres de les pabordies es
repartien l’espai entre terres de pastura, així com amb aquells productes coneguts com a
minúcies o menuderies per la seva poca importància econòmica: oliveres, hortalisses,
fruiters, llegums o plantes d’ús industrial com el lli141.
Destacar el fet que a partir del segle XIV, la vinya i el forment augmentarien la seva
presència en les terres en detriment de la resta de cultius, atenent a un interès
comercial142 juntament amb el fet de situar aquests conreus de vinya a prop de la ciutat
de Lleida Seria en les esmentades pabordies de juny – juliol i març – abril en que es
trobarien les vinyes propietat del Capítol, estant ambdues a prop del nucli urbà, obeint
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no tant sols a una raó econòmica i comercial, sinó també a una facilitat de regadiu de les
terres amb canals i rius143.
Així doncs, per mitjà de les parròquies dependents de la mensa capitular, els delmes i
primícies recollits per les esglésies, la dominicatura de la Seu Vella, les procures, els
censos de la ciutat de Lleida i el seu terme, les prepositures i pabordies144; el Capítol
Catedral de Lleida s’assegurà la seva fortuna patrimonial i el seu manteniment al llarg
dels segles.
Més enllà de les esmentades funcions del Capítol de celebrar els Oficis Divins i proveir
les necessitats de la vida comunitària de la catedral, també s’ha d’esmentar la seva
facultat d’escollir els bisbes de les seves diòcesis. En el cas del bisbat de Lleida ja s’ha
esmentat que els bisbes de Roda, com a antiga seu del bisbat durant l’Alta Edat Mitjana,
hi mantenien un rol participatiu en aquesta elecció, i és rellevant el fet que, durant el
trasllat dels papes a Avinyó, aquesta facultat es va retirar, passant a ser del pontífex la
decisió de nomenar els bisbes (ja esmentat en l’anterior apartat).
Tot i això, davant la seu vacant que es va produir ja en el context del Cisma d’Occident,
el capítol de Lleida convocà al rodenc el 20 d’octubre de 1380, per tal d’escollir un nou
bisbe el 12 de novembre del mateix any, formant una comissió integrada per dos terços
de canonges lleidatans, i un terç del capítol de Roda. S’acabaria per escollir bisbe a
Guerau de Requesens i Montoliu, però aquest non seria acceptat fins el 1387 per
Climent VII, papa d’Avinyó, davant el seu refús a fer concessions per a retornar els
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drets i privilegis dels capítols, tot en un context de debilitament de l’autoritat dels papes
avinyonesos145.
A més a més, és d’esmentar la facultat interna del capítol de jutjar els seus membres,
podent establir càstigs que arribarien a excomunicar els canonges de la catedral146, i en
destaca el Concili ilerdense de 1294, celebrat en la catedral de Lleida, pel tracte que es
fa sobre la disciplina clerical, a la justícia i els eclesiàstics. En el 6è cànon s’establí la
prohibició en la reincidència d’eclesiàstics davant la justícia secular, degut a la mostra
que era això de tenir un “esperit rancuniós, poc propi dels clergues i dels religiosos”, tot
i que no en prohibia un ús de la justícia secular en casos determinats147.
El Capítol Catedral comptava també amb una sèrie de competències dins de la ciutat,
entre les que en destaquen el seu paper en l’Obra de la Seu Vella, l’administració de la
Pia Almoina, i la influència i presència en l’Estudi General i l’Hospital de Santa Maria.
La primera a esmentar és la Pia Almoina, que de forma general es pot definir com una
fundació que es remunta al segle IX148, i que estaria establerta en la seu episcopal,
administrada pel bisbe i pel Capítol. Aquesta fundació estava destinada a socórrer les
necessitats més immediates dels pobres, pelegrins (rellevant en el cas de Lleida al estar
integrada en la ruta del Camí de Sant Jaume), i fins i tot captius, proporcionant-los
aliments, roba o diners; però en cap cas allotjament149. D’aquesta manera es faria
exercici de la caritas cristiana, tractant els hostes de l’almoina com si fossin el mateix
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Jesucrist150, i fent aquest exercici no tant sols atenent als indigents, sino també (en
ocasions excepcionals) assumint l’alimentació i roba dels nadons que eren abandonats a
les portes de la Seu151.
La Pia Almoina de la Catedral de Lleida152 té el seu origen en la Constitució
Fonamental de 1168 del bisbe Guillem Pere, en la que es van decretar els fonaments de
l’economia que hauria de sostenir aquesta institució, que estaria especialment a càrrec
del Capítol. Serien les almoines procedents dels delmes, les primícies, defuncions i
fruits de tot allò que es pogués recollir en les terres a una banda i altra del Segre i més
enllà (Mequinensa, Tamarit, Estopanyà, i fins a la ciutat de Balaguer), així com els béns
mobles i immobles dels novicis de la Canonja els que basarien el fonament de la Pia
Almoina153, que rebria la desena part de totes aquestes rendes eclesiàstiques154. A més a
més, a partir del segle XIV, la institució actuaria com a senyora de Sucs, Raimat i altres
localitats155.
Amb les esmentades rendes que percebia l’Almoina es garantia l’assistència als sectors
més necessitats de la ciutat de Lleida, sent corrents també, a partir del segle XIII i al
llarg de tota la primera meitat del XIV, els llegats per al manteniment de per vida d’un
cert nombre de pobres. Originalment, l’administració de la institució estava a càrrec del
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bisbe i del Capítol156, però amb el pas del temps el bisbe va anar desentenent-se i la
comunitat canonical prenia un rol cabdal en aquest afer. En aquesta tasca, es designaren
a dos canonges, amb el ja anomenat càrrec d’almoiner, i amb el càrrec de procurador
major, sent els encarregats de transmetre qualsevol afer vinculat amb l’Almoina, tant pel
que fa a l’economia com a l’organització d’aquesta157.
Els hostes de l’Almoina esperarien a les galeries del claustre de la catedral al toc de la
campana per tal d’accedir a l’interior del refectori, en el qual rebrien la seva ració
d’aliment. A part d’això, aquests haurien de participar de forma obligatòria en les
misses diàries, juntament amb una sèrie de celebracions i oficis litúrgics, entre els que
destacarien els cants d’Invitatoris, les principals festes en honor de la Mare de Déu, o,
des de la fi del segle XIV, la processó de l’Espina158.
L’alimentació que es proporcionava en l’Almoina estava fonamentada en els dos
productes bàsics de la dieta en l’Edat Mitjana: el pa i el vi. Tot i això, el pa no figura
entre els aliments subministrats i pagats per l’administrador de l’Almoina159, però sí en
les pintures murals del menjador d’aquesta, on de fet s’hi representen dos tipus de pa,
un de tradició cristiana i un altre de tradició islàmica160.
El cereal emprat per a fer aquest pa provenia de les pabordies de la catedral, a més a
més de diverses compres que feia l’administrador de l’Almoina a diversos mercaders,
destacant el fet que aquest gra era porgat i que, a més a més, l’administrador en
compraria una quantitat reduïda de forma prèvia per a poder determinar si d’aquest en
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resultaria un bon pa. La cocció es faria en forns de la mateixa canònica, que es situarien
darrera de la capella de Santa Maria la Vella, en l’ala nord del claustre de la seu161.
El vi que es repartia en l’Almoina era procedent de vinyes propietat de la mateixa
institució, dels anomenats Casals, o bé de la compra d’aquest segons les necessitats del
dia, tot i que no s’arribaria a comprar mai a l’engròs. Aquest producte en destaca doncs,
per la seva aportació calòrica que suplia a la del pa, i que resultava bàsica en l’Edat
Mitjana, també entre els sectors més pobres de la societat162.
Aquests dos serien els principals elements que conformarien la dieta dels hostes de
l’Almoina, però també són de destacar altres com la carn, predominantment de moltó, i
molt preponderant en aquesta dieta, i el peix, on hi destacaria el congre i de forma molt
reduïda (únicament en Quaresma). Altres ingredients que es podien donar eren les
verdures provinents d’horts intramurs i extramurs de la ciutat (amb cebes, alls o faves,
entre altres), espècies (pebre, safrà, gingebre, etcètera) emprades en salses i com a
condiment per a millorar els àpats, greixos provinents de l’oli d’oliva (de collita pròpia
també, com en el cas de la vinya o el blat), el llard de porc o el greix de la cansalada; i
finalment, els formatges, que eren una font barata de proteïna163.
El cap de l’administració de l’Almoina era el cap suprem de la seva economia,
encarregant-se dels comptes, de coordinar tots els responsables dels serveis que
intervenien en la fundació, de vigilar les propietats d’aquesta, i de tractar el delme amb
els colons, tant pel que fa als productes agrícoles com ramaders. La del cap de
l’administració era una figura imprescindible en l’Almoina, i s’hi vinculava la del
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intendent, encarregat de fer les compres per tal d’assegurar l’abastiment, i de les dos
figures depenia el transport dels aliments entre els Casals i la Claustra164.
Degut a les rendes ja esmentades de la que l’Almoina n’era beneficiaria, el sosteniment
econòmic de la fundació estava assegurat, sobretot amb l’esmentada adquisició de les
terres de Sucs i Raimat al segle XIV, però també va patir moments de carestia i
dificultats econòmiques165. En aquesta línia en destaca la situació al segle XV, en que es
van perdre un gran nombre de testamentàries sense perdre a l’hora el nombre d’hostes
als que atenien, que de fet augmentaren. Aquesta situació arribà al punt que, amb la
Guerra Civil de 1461 contra Joan II, es va produir una crisi degut al fre de l’activitat
filantròpica cap a l’Almoina que s’estengué fins a finals de segle, una situació davant de
la qual el Capítol va haver d’establir un màxim de porcions que s’atorgarien166.
Una altra de les administracions vinculades amb el Capítol era la de l’Obra de la Seu
Vella, que aparegué per primer cop en la Ordinació Ecclesie Ilerdensis de 1237. Tots
els pabordes havien de pagar la dècima a l’Obra fins que haguessin conclòs la
construcció de la catedral167, i el Capítol n’assumiria la direcció, actuant com a client i
promotor168 a l’hora. Seria el Capítol qui contractaria el mestre d’obra (com el mestre
Pere de Coma) i la resta de menestrals que participarien en els diversos projectes de
construcció de la catedral, decidint com s’havien de realitzar169.
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La següent institució a destacar és la de l’Estudi General de Lleida, el qual seria el
primer centre universitari que tingueren els territoris hispànics en la Corona d’Aragó en
la seva història170, sent fundat pel rei Jaume II l’any 1300, després del preceptiu del
papa Bonifaci VIII de 1297171. L’Estudi General es convertiria en un pol d’atracció, tant
cultural com econòmic, i seria a més a més un centre d’intercanvi i relacions entre
mestres, estudiants, familiars, i gent amb oficis vinculats amb els llibres i
l’ensenyament172. En ell s’hi impartien des de dret173 a medicina, així com també
filosofia, el trívium i el quadrívium, però un ensenyament que no es va poder impartir
fins al 1430 fou la teologia174, que en el moment de la creació de l’Estudi només
s’ensenyava a París o Tolosa. És per això que en el seu moment, els franciscans oferien
una alternativa amb aquesta absència de facultat de teologia, en l’anomenada Càtedra
d’Alba175.
El paper del Capítol en l’Estudi General s’entén amb la figura del canceller, el qual era
un càrrec de nomenament reial i de caràcter vitalici, que requeia sempre sobre un
canonge. El canceller tenia les facultats d’aprovar doctors i mestres, així com assistir als
exàmens, i també tenia la facultat de concedir els títols, gaudint d’un gran poder de
control dins de la institució. A part d’això, el canceller també tenia la facultat de
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intervindré en algunes de les accions del rector176, el qual era un càrrec sorgit d’una
elecció anual realitzada entre els estudiants de dret i els forans177.
Finalment, i per acabar de comentar els últims punts de relació entre el Capítol i
l’Estudi General de Lleida, esmentar l’existència d’un espai en la llibreria capitular
destinada a guardar els llibres de dret canònic i teologia que s’empraven en l’Estudi. A
més a més, és de destacar el fet que la facultat de teologia s’aconseguís finalment a
petició del bisbe i el Capítol, segons consta a la butlla del papa Martí V, juntament amb
el canceller, el rector, els doctors i mestres de l’Estudi, i els paers de la ciutat178.
Per últim, acabant de tractar ja la darrera de les institucions d’àmbit social que tenien
influència, sigui major o menor, del capítol, cal tractar l’Hospital de Santa Maria.
Aquest fou iniciat l’any 1454, i es creà per aglutinar els set hospitals privats ja existents
a la ciutat de Lleida179. El 1447 ja es creà l’Hospital General per tal de posar fi a la
situació insostenible que patien els hospitals de la ciutat, a Cappont, estant governat per
dos procuradors, un en representació del bisbe, i un altre en representació del Capítol180.
Aquest hospital fou, però, traslladat de la pobla de Cappont degut a una crescuda del riu
Segre el 1452. Per aquest motiu es construiria un nou hospital intramurs, escollint una
zona del barri de Sant Llorenç, i havent d’enderrocar unes cases per a poder dur a terme
les obres. Fou el degà del Capítol, el ja esmentat Manuel de Montsuar, l’encarregat de
cercar fons de finançament d’origen eclesiàstic per aquestes accions. Tot i que en aquest
projecte tingués un paper més secundari el capítol i un de més predominant la Paeria, en
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la col·locació de la primera pedra el 13 d’abril de 1454 hi assistí el degà Manuel de
Montsuar. A més a més, el Capítol, conjuntament amb la Paeria va emprendre accions
per tal d’aconseguir més privilegis per a l’hospital de la mà del papa Calixt III181.
Com a conclusió final d’aquest apartat, parlar només del Capítol Catedral com una
institució de gran poder, no tan sols eclesiàstic (al mateix nivell que el bisbe en certs
afers), sinó també a nivell econòmic en el conjunt de la societat. Des del control i
senyoriu de diverses terres al llarg del bisbat de Lleida amb el sistema de pabordies, a
l’administració de la Pia Almoina, o a la direcció de l’Obra de la Seu Vella, resulta
innegable la seva enorme importància dins de la societat de l’Edat Mitjana de Lleida i
arreu. Juntament amb tot això, la seva influència (destacant sobretot a Manuel de
Montsuar al segle XV) també fou molt notable a l’hora que extensa, i com a testimoni
de tot això en resta una nombrosa quantitat de documentació que conformarà la darrera
part d’aquest treball.

Conclusions
Els objectius marcats en un inici a l’hora de fer aquest treball, que són els de fer una
aproximació al Capítol Catedral de Lleida, conèixer el seu funcionament, i les seves
característiques han estat possibles d’assolir gràcies a l’estudi d’una sèrie d’obres
referents en el tema. A partir dels articles, llibres i escrits que s’esmenten en la
bibliografia, he pogut establir un estat de la qüestió sobre l’afer dels capítols catedrals,
tant a nivell general com en el cas particular del de la catedral de Lleida, i m’ha estat
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possible conèixer amb major detall no tant sols el seu funcionament, sinó també la seva
importància en la societat.
El poder dels capítols catedrals, no tant sols el de l’estudiat amb major detall de la seu
lleidatana, era efectiu des de l’Alta Edat Mitjana, i va romandre així fins segles
posteriors. Com a institució, no tant sols estava dotat d’una sèrie de funcions de gran
importància i necessitat en la vida eclesiàstica, com pot ser l’ofici dels actes litúrgics,
sinó que també va acumular un gran poder efectiu en forma d’acumulació de rendes i
possessions.
Van ser aquestes darreres les que van fer dels capítols catedrals un poder econòmic
rellevant en el seu espai i el seu temps, cosa que en el cas de Lleida es pot observar en
fundacions com la Pia Almoina, o en institucions com la Obra de la Seu Vella.
Juntament amb això, destacar també les set pabordies que rodejaven la ciutat de Lleida i
que proporcionaven nombroses rendes i ingressos al Capítol, i destacar a més a més, els
palaus i albergs de canonges i ardiaques, antigament situats en el barri de la Suda, que
seria esborrat del mapa temps després.
Així doncs, i quedant tant sols l’apartat pràctic del treball, la part teòrica ha permès
obtenir tota una informació que, a l’hora de transcriure el document que es mostrarà a
continuació, ha resultat de gran rellevància, degut a la presència de diversos elements i
figures tractants en aquesta part teòrica. Destacar entre ells l’ardiaca de Terrantona, el
prepòsit, o el sistema de pabordies.
Per concloure, aquest treball m’ha servit per poder obtenir una base prou sòlida de
coneixement sobre el Capítol Catedral de Lleida i el seu funcionament, un tema que a
partir d’aquí podria continuar desenvolupant ja en època contemporània, la que és
originalment la meva especialitat predilecta. A part d’això, destacar també la forma en
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que la part pràctica ha contribuït a continuar amb la meva formació en la lectura de
documents i escrits d’Edat Mitjana, cosa que resultava una de les principals motivacions
en un inici a l’hora de fer el treball. En el seu conjunt aquest ha estat, doncs, un treball
que ha contribuït notablement a la meva formació com a estudiant d’història, i que em
proporciona la base per continuar amb una línia d’investigació en èpoques posteriors a
la tractada en aquesta aproximació.

Part pràctica: transcripció de documents manuscrits del capítol i
l'anàlisi de tipus paleogràfica
L’apartat pràctic d’aquest Treball de Fi de Grau consisteix en la transcripció d’un
protocol notarial provinent de l’Arxiu Capitular de Lleida, concretament el document
ACL_ON_0320, del qual n’he fet la transcripció de les cinc primeres planes, de la
ON_0320_001 a la ON_0320_005, mostrant en el treball els folis 1 a 4’. Amb les
transcripcions d’aquestes pàgines hi inclouré, a més a més i com a part de l’anàlisi
paleogràfica, els regests de les mateixes amb una breu mostra de les abreviatures més
destacables que apareixen en el document original.
Entre les accions que es troben escrites en el protocol, s’hi troben la constitució d’un
procurador per part del vicari de Corbins, la presentació d’unes butlles, o l’acceptació
de nous canonges i la seva investidura. A continuació es presenta, de forma prèvia al
desenvolupament d’aquest apartat, un petit índex a mode d’indicació amb els regestos
per tal de poder ubicar amb major exactitud el contingut posterior:

Foli 1
1. Deliberatio.
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Obligació de satisfer la porció corresponent als canonges, per part de la pabordia de
desembre, tal com és acostumat (9 diners per cada lliura de pa venuda).
2. Protestatio
Declaració entorn l’obligació anterior per part del paborde Joan de Requesen.

Foli 1’
3. Procuratio
Constitució de procurador realitzada per Antoni Vila, vicari perpetu de Corbins, en la
persona de Ramon de Pere Martí, prevere beneficiat a la Seu.
4. Datio Potestatem
Els beneficiats a la Seu, congregats al Claustre, donen potestat a diverses persones per
imposar talla per satisfer diferents necessitats.
5. Prorogatio
Concessió dels canonges congregats en capítol d’una pròrroga al nou canonge per pagar
la seva procuració.

Foli 2 – 2’
6. Mandatum
Obligació de realitzar i fer arribar a la Seu la capa que havia promès el ciutadà de
Lleida Joan Romeu per al seu germà, el canonge Agustí Romeu, difunt.
7. Presentatio Bullarum
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Presentació d’unes butlles (“sive gratias”) per part de Berenguer Gibert, prevere
beneficiat a la Seu, procurador de Martí Sanç d’Ablites, clergue saragossà.

Foli 3
8. Collatio
Admissió i col·lació del benefici assignat a la capella de la Conversió de Sant Pau a
favor de Pere Andreu, després de la mort de Joan Mercer, el darrer beneficiat.
9. Acceptatio
Acceptació per part d’Antoni Gombau, capellà major de la capella de Montcada,
procurador del noble Ot de Montcada, de la canongia i prebenda vacant per la mort del
canonge Joan Solanes.
10. Acceptatio
Acceptació per part del mateix Antoni Gombau de la canongia i prebenda vacant per la
mort del canonge i paborde Domènec d’Osó, declarant, però, que si aquesta acceptació
no s’ajusta a dret, ja que ha acceptat primer la del canonge Solanes, aleshores renuncia.

Foli 3’
11. Electio subexecutorem
Acceptació de l’església de Fontova per part de Joan Alcover, prevere beneficiat a
l’església de Sant Llorenç i procurador del mestre en arts i batxiller en lleis Simó
Sunyer, després de la mort del darrer rector d’aquella Domènec d’Osó. El nou
subexecutor, Bernat de Vilamajor, l’investirà.
12. Obligatio
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Concessió de sepultura al Claustre de la Seu, davant la capella de Sant Bernat a Bernat
Ferran, la seva esposa i als seus descendents directes.
13. Admissio
Admissió per cobrir la prebenda vacant a favor de Pere Eiximen de Pilars, després de la
mort de Joan Solanes.

Foli 4
14. Perceptio
Admissió, a condició de que aporti fiadors que responguin dels fruits i obligacions de la
prepositura, del cardenal de Girona, a la prebenda i prepositura vacants per la mort de
Domènec d’Osó.
15. Acceptatio
Acceptació de la canongia , prebenda i prepositura vacants per la mort de Pere de Sant
Climent, per part d’Antoni Gombau, capellà major de la capella de Montcada.
Tanmateix i aquesta acceptació entra en conflicte amb les anteriors, hi renunciarà.

Foli 4’
16. Admissio
Admissió a la prebenda vacant per la mort de Pere de Sant Climent, a favor de Jaume
Miralles, prevere, procurador de Simó Salvador. Jaume Miralles rep, en senyal de
possessió “vere et realis”, una porció de pa de mà del porter (ostiari) del Capítol Joan
Eiximen (o Eiximenis).
17. Procuratio
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Provisions diverses (oficialat, auditor de comptes de les marmessories, procuració major
de l’Almoina, Clavaria, procuració major de l’Obra).
18. Deliberatio
Concessió als canonges de rebre la seva porció íntegra malgrat la seva absència.
Concessió que es fa pel perill de mortalitats d’aquell moment.

Passant doncs als regestos prèviament introduïts, s’inclouran també les transcripcions
fetes del document original, així com algunes de les abreviatures més destacables:

Foli 1
1. Deliberatio.
Anno a Nativitate Domini .M CCCC. Tercio
Obligació de satisfer la porció corresponent als canonges, per part de la pabordia de
desembre, tal com és acostumat (9 diners per cada lliura de pa venuda).
Deembre /
Deliberatio /
Die ultima mensis et anni predictorum hora terciarum vel quasi dominus locumtenentis
videlicet / honorabilis Johannes Englada mandavit sub pena quingentorum solidorum
Anthonio Artiguol /, presbitero in sede Ylerdense beneficiato, fideiussori honorabilis
Johannis de Requesen, preposito prepo- / -siture dicti mensis decembris quatenus dictus
Anthonius integre persolveret porcionem / cuilibet canonico et porcionario pro ut est
assuetum et quod solvat cuilibet eorum pro / qualibet lipra panis .IX. denarios cum sic
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fuisset venditum mensibus proxime / lapsis, et nichilominus sic fuisset ordinatum per
capitulum. Et dictus Anthonius / requisivit sibi fieri de predicto mandato publicum
instrumentum. Et quod honorabilis Johannes Senan / que una secum erat fideiussor dicti
honorabilis Johannis Requesen conpelleretur et sibi /1mandaretur ut cum ea
comunicaret in solucionibus fiendis racione dicte fide- / -iussionis. Requisivit in super
quod miteretur in possessione bonorum et / fructuum prepositure predicte. /
Testes honorabilis Johannes Exemeniç et Jacobus Porroi, canonici ylerdense. /
Abreviatures destacades:

= locumtenentis, línia 4.

= videlicet, línia 4.

= preposito, línia 6.
2. Protestatio
Declaració entorn l’obligació anterior per part del paborde Joan de Requesen.
Protestatio
Eadem die dictus Anthonius intimavit mandatum predictum sibi ut / predicitur factum
dicto honorabili Johanni de Requesen protestando sibi de omnibus / dampnis
missionibus et interesse que pervenirent et pervenire ei possent racione / dicte
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fideiussionis. Requirens me notario quatenus sibi de predictis publicum / confiterem
instrumentum. Et dictus Johannes requisivit dictum Anthonium quod non solveret
porcionem panis ad forum et racione novem dictorum pro lipra et re- / -qusivit sibi fieri
publicum instrumentum que ad mei requisicionem obtulit separatum / illud mihi tradere
ordinatum. Et dictus Anthonius requisivit quod non182 instrumentum / per dictum
honorabilem Johannem de Requesen sibi fieri requisitum non clauderetur absque eius
respon- / -sione.
Testes discreti Paschasius Altet et Raymundus Ragola presbiteri beneficiati in sede.
Original
ALC_ON_0320_001
Pergamí en bon estat de conservació.
Llatí, lletra gòtica cursiva.
Abreviatures destacades:

= intimavit, línia 1.

= pervenirent, línia 3.

= fieri, línia 7.

182

Aquest “non” és sobrer
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= instrumentum, línia 7.

Foli 1’
3. Procuratio
Constitució de procurador realitzada per Antoni Vila, vicari perpetu de Corbins, en la
persona de Ramon de Pere Martí, prevere beneficiat a la Seu.
Gener /
Procuratio /
Die .XIa. predictorum mensis et anni, discretus Anthonius Vitalis, vicarius perpe- / tuus loci de Corbins, ratificando omnia et singula acta et gesta per ipsum, eius / nomine,
constituit procuratorem suum specialem et ad infrascripta generalem, videlicet, /
discretum Raymundum de Petro Marthini presbiterum beneficiatum in sede datis ei po/ -testatem plenariam agendi et defendendi in judicio et extra etcetera, coram / judicibus
ecclesiasticis et secularibus etcetera, cum potestates substituendi et destituen- / -di, etc,
ordinetur lacissime.
Testes discretus Petrus Queralt presbiter et Petrus de Corrego, habitator loci de
Corbins./
Abreviatures destacades:

= omnia, línia 2.
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= ipsum, línia 2.

= etcetera, línia 5.
4. Datio Potestatem
Els beneficiats a la Seu, congregats al Claustre, donen potestat a diverses persones per
imposar talla per satisfer diferents necessitats.
Ffebroarius /
Datio potestatem /
Die .XXIII. predictorum mensis et anni beneficiati in sede ylerdense congregati in Claus
/ -tro sedis predicte per retencionem aniversarii et alias, more solito, pro aliquibus
necesita / -tibus et negociis illos tangentibus dederunt potestatem discretus Anthonio /
Gonbau, Raymundo Pelicerii, Guillelmo Carbo, Pasquasio de Alert, et Anthonio
Artigues / inponendi et indicendi talliam pro dictis mercatibus et negociis. /
Testes Berengarius Marthini, Yohannes Gomar, scolares et habitatores civitatis Ylerde. /
Abreviatures destacades:

= retencionem, línia 2.
5. Prorogatio
Concessió dels canonges congregats en capítol d’una pròrroga al nou canonge per
pagar la seva procuració.
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Marcius /19
Prorogatio /20
Die iovis .XV. mensis marcii anno predicto existentibus congregatis , in domo capituli /
ad tenendum et celebrandum generale capitulum et nichilominus ad illud concludendum
honorabilis dominis /2 Johannis Castells183 decano Johannis Senan, Johanne Englada
archidiacono Terrantone184 et locumtenente vi- / -carii generalis sede vacante, Michaele
de Noya, Petro de Sancto Clemente, Jacobo Ara- / -gones, Johanne Artigues, Johanne
Exemeniç, Johannes Solanes, Berengario Delesquarre, Dominico d’Oso, / Fferrario
Erucha, Jacobo Porroi, Petro Romani, canonicis ylerdensis capitulantibus, capitulum /
tenentibus, facientibus et representantibus venerabilis Petrus Exemenii decibum185
novus ca- / -nonicus qui racione sue canonice habebat solvere procuracionem suam
prout moris est in dicta sede //
Original
ALC_ON_0320_002
Pergamí en bon estat de conservació.
Llatí, lletra gòtica cursiva.

Foli 2

183

Joan Castells s’esmenta com a degà del Capítol Catedral de Lleida, el qual, en el capbreu de 1429, es
diu que en la Plaça de la Suda hi tenia un alberg de la seva propietat, BOLÓS, J. (2008), Dins les muralles
de la ciutat... p. 257. A més a més, en el Concili de Perpinyà dels anys 1408 – 1409 convocat pel papa
Benet XIII, el canonge Joan Castell (possiblement el mateix personatge per la coincidència de nom i
cognom, i l’època) en fou el representant del Capítol Catedral, Ehrle, F. (1900), “Aus den Acten des
Afterconzils von Persignan 1408” a Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte des Mittelalters, Berlin, t.
VII, pp. 669 – 691.
184
Ardiaca de Terrantona, dignitat del capítol esmentada diversos cops durant la part teòrica per la seva
importància i la relació amb els orígens del bisbat de Lleida en la diòcesi de Roda.
185
Decibum per Decimum
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// solvi per novos canonicos a die quam receptus fuit usquem ad diem .XVII., mensis /
marcii, anni .MCCCC. tercii fuit prorogatus ad dictam procuracionis solucionem
faciendam / per totum mensem Aprilis proxime instantis et hoc per dictos dominos
capitulantes volu- / -erunt tamen quod die predicta .XVII. scriberentur omnes illi qui
essent presentes et quod die- / -bus illis solveretur dicta procuracio, etcetera. /
Testes Raymundus Urgelles et Stephanus Burrell presbiteri. /
Abreviatures destacades:

= capitulum, línia 2.

= nichilominus, línia 2.

= archidiacono, línia 3.

= capitulum, línia 6.

= decibum (per decimum), línia 7.

= usque, línia 1 del foli 2.
6. Mandatum
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Obligació de realitzar i fer arribar a la Seu la capa que havia promès el ciutadà de
Lleida Joan Romeu per al seu germà, el canonge Agustí Romeu, difunt.
Mandatum /
Die martis .XX. dictorum mensis et anni Johannes Romey civis civitatis / Illerde qui pro
fratre suo Augustino Romey, quondam, canonico \ylerdense/, tenebatur et promiserat /
solvere centum florenos pro capa fienda in sede ylerde. Fuit monitus per honorabilem /
Johannem Englada, archidiaconum Terrantone, locumtenentem vicarii generalis sede
vacante, / quatenus dictam capam perfectam traderet dicte sedi hinc ad festum Natalis
proxime / instantis recuperando tamen omnes illos .XL. florenos quos racione prefate /
cape iam solverat, \at dictus locumtenentis nunch pro/ tunch in eum sentenciam
excomunicacionis promulga / -vit in scriptis. Et eadem racione Johannes Girart,
brudator, qui pro dicta capa / fienda convenerat cum dicto Johanne Romey, fuit monitus
quod hinc ad festum / predictum Natalis proxime instantis perficeret dictam capam.
Quam sentenciam ambo / in simul et uterque eorum insolidum susceperunt sponte nisi
predictam ut / dictum adimplerent. Et dictus Johannes Romei dedit in fideiussorem
fratrem suum, / Monserratum Romey, presentem ibidem et huiusque fideiussionem
concedentem et firmantem. /
Testes Raymundus Urgelles, et Ffranciscus Palau, presbiteri beneficiate in sede. /
Abreviatures destacades:

= promiserat, línia 2.

= tunch, línia 7.
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= excomunicacionis, línia 7.

= huiusque, línia 13.
7. Presentatio Bullarum
Presentació d’unes butlles (“sive gratias”) per part de Berenguer Gibert, prevere
beneficiat a la Seu, procurador de Martí Sanç d’Ablites, clergue saragossà.
Presentatio bullarum /
Die iovis intitulata .XV. mensis marcii anno a Nativitate domini .MCCCC. tercio, /
discretus Berengarius Gilabert, presbiter beneficiatus in sede ylerdense, procurator
discreti viri Marthiny Sancii de Ablites, clerici diocesis cesaraugustane, inpetrantis
Apostolici, presentavit / bullas dicti Marthini discreto Pasquasio de Altet presbitero
eiusdem sedis / beneficiato quem nomine antedicto in sub executorem elegit Requirens
eundem //
ALC_ON_0320_002
Pergamí en bon estat de conservació.
Llatí, lletra gòtica cursiva.

Foli 2’
// quatenus illos presentaret honorabili capitulo ilerdense et singularis eiusdem capituli
personis / et eas legeret et explicaret seu legi et explicari faceret. Quiquidem Pasqua- / sius subexecutor predictus, tamquam filius obediencie, easdem in continenti presentavit
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/ honorabilis dominis de capitulo in domo capituli congregatis, videlicet, honorabili
Johanni Castells / canonico et decano, Johanni Englada archidiacono Terrantone,
locumtenentis vicarii / generalis sede vacante, Jacobo Aragonensis, Johannis Exemeniç,
/ Johanni Ortigues, canonicis ylerdensis, more solito capitulantibus etcetera. Requirens /
et

nichilominus

mandans

eiusdem

auctoritate

apostolica

et

sub

penis

et

comunicacionibus in dictis / bullis et processu inde facto contentis et fulminatis,
quatenus dictum Marthi- / -num inpetrantem predictum et principalem suum admiterent
ad suam gratiam iuxta continentiam / eiusdem et tenorem. Qui domini predicti
capitulantes etcetera recipientes predictam gratias sive / bullas cum suo proceso inde
facto cum eis quibus decuit venerenciis retinuerunt / sibi sex dies ad deliberandum
comittentes dictas bullas et processu honorabili / Johanni Exemeniç et alteri de dictis
capitulantibus hoc eas recognosceret et dili- / -gentur ruminaret et examinaret. Et de
inde veridam relacionem eis frateret / presentibus discretis Raymundo Urgelles et Petro
Guiu presbiteris. Postea vero diem / sabbati .XVII. mensis eiusdem hora terciarum seu
quasi existentibus congregatis / in domo capituli honorabili Johanni Castells canonico et
decano, Johanne Senan sa- / -crista, Dominico de Osso, Johanne Exemeni pro se,
Jacobo Poncii, et Johanne Ortigues, capitulantibus etcetera idem Johannes Eximenis cui
dicte bulle et proces- / -sus fuerant comissi fecit suam relacionem. Qua facta dicti
domini superius / proxime nominati admisserunt dictum Marthinum iuxta vires suarum
bullarum / si et in quantum in eis erat etcetera. /
Testes Raymundus Urgelles et Arnaldus Marthini presbiteri beneficiati in dicta sede.
Abreviatures destacades:

= clerici, línia 3.
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= tamquam, línia 3 del foli 2’.

= iuxta, línia 10 del foli 2’.

= superius, línia 21 del foli 2’.

Foli 3
8. Collatio
Admissió i col·lació del benefici assignat a la capella de la Conversió de Sant Pau a
favor de Pere Andreu, després de la mort de Joan Mercer, el darrer beneficiat.
Collatio /
Die veneris .XXIII. mensis et anni predictorum existentibus congregatis in domo
capituli ilerdense / super infrascriptis et aliis honorabilis viris decano, sacrista, Jacobo
Aragonesii, Johanne Or- / -rtigues \pro se et se/, et Michaele de Noya, Berengario
Delesquarra186, Johanne Exemenis pro se et Fferra- / -rio Erucha et Jacobo Poncii et
Berengario de l’Esquarra, canonicis capitulantibus etcetera. Et affuit / ibi discretus
Petrus Andree quem honorabilis Johannes Englada archidiaconus Terrantone, patronus
\ut asseruit/ capelle / sive beneficii Conversionis sancti Pauli \per mortem Johannis
Mercerii, ultimi beneficiati eiusdem/ in dicta sede ilerdense, ad illam sive aliud
presentaverat. /

186

Segueix B. D. tatxat
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Requirens \dictus Petrus/ quatenus ipsum admit- / -terent ad dictum beneficium et de
eodem nichilominus investirent seu investiri facerent eis omnibus / suis iuribus et
pertinenciis. Et dicti domini capitulantes examine consueto prehabente admiserunt
dictum / Petrum Andree ad dictum beneficium si et in quantum in eis erat. Quo facto,
dictus honorabilis Johannis Ortigues / alter de dictis capitulantibus, locumtenentis
vicarii generalis187 sede vacante, vice et nomine omnium / capitulancium predictorum,
investirunt eundem Petrum de dicto beneficio per apposicionem birreti / sui, tamen, sine
preiudicio iure alieni. Hoc facto, dictus Petrus prestitit solitum juramentum. Post hec
fuit / sibi datus executor honorabilis Petrus Romani alter de dictis capitulantibus qui
accedens una / mecum et cum testibus infrascriptis, ad chorum dictum / Petrum in altera
cathedrarum chori precen- / -torem installavit. Deinde accedens ad capellam predictam
Conversionis sancti Pauli mis- / -sit

eundem in corporalem possesionem per

tradicionem clavium ipsius capelle. Qui Petrus / in signum vere et corporalis
possessionis aparuit et clausit dictam capellam / presentibus ad predicta per testes
discretris Petro Guiu subsacrista et Anthonio Palau / presbiteri beneficiato in dicta sede./
Abreviatures destacades:

= infrascriptis, línia 15.
9. Acceptatio
Acceptació per part d’Antoni Gombau, capellà major de la capella de Montcada,
procurador del noble Ot de Montcada, de la canongia i prebenda vacant per la mort
del canonge Joan Solanes.
[Acceptatio]
187

Càrrec esmentat anteriorment en l’apartat teòric, el mateix Manuel de Montsuar ocupà aquesta
dignitat.
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Eadem diei dictorum mensis et anni \hora vesperorum seu quasi/ honorabilis Anthonius
Gonbau capellanus / maior de Montechateno, procurator ut asseruit Nobilis Othonis de
Montecatheno, impe- / -trantis apostolici, acceptavit canonicatum et prebendam
vacantem per mortem honorabilem Johannis So- / -lanes quondam canonici ilerdensi. /
Testes Johannes Yuanyes et Marthinus Maloll presbiteri beneficiati in sede. /
Abreviatures destacades:

= procurator, línia 2.

= Nobilis, línia 2.
10. Acceptatio
Acceptació per part del mateix Antoni Gombau de la canongia i prebenda vacant per la
mort del canonge i paborde

Domènec d’Osó, declarant, però, que si aquesta

acceptació no s’ajusta a dret, ja que ha acceptat primer la del canonge Solanes,
aleshores renuncia.
Acceptatio /
Eadem die \et hora solis occasi predictus honorabilis Antonius/ eodem nomine ut supra
acceptavit canonicatum et prebendam vacantem / per mortem honorabili Dominici de
d’Oso, quondam, canonici et prepositi ilerdensi, protestando tamen quo si sibi / aut suo
principali competit ius in prebendam que quondam fuit honorabilis Johannis Solanes
primitus / per eum acceptata quod istam non intedit acceptatre nec vult eam pro
acceptata / habere. /
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Teste Marthinus Maloll et Johannes Yuanyes, presbiteri et beneficiatis in sede. /
ALC_ON_0320_003
Pergamí en bon estat de conservació.
Llatí, lletra gòtica cursiva.
Abreviatures destacades:

= quondam, línia 2.

= habere, línia 5.

Foli 3’
11. Electio subexecutorem
Acceptació de l’església de Fontova per part de Joan Alcover, prevere beneficiat a
l’església de Sant Llorenç i procurador del mestre en arts i batxiller en lleis Simó
Sunyer, després de la mort del darrer rector d’aquella Domènec d’Osó. El nou
subexecutor, Bernat de Vilamajor, l’investirà.
Electio subexecutorem /
Eadem die, hora solis occasi, discretus Johannes Alcover presbiter beneficiatus / in
ecclesia sancti Laurencii procurator ut asseruit venerabili viri magistri Simonis Sunyer /
magistri in artibus et bacallarii in legibus inpetrantis Apostolici, acceptavit ecclesiam /
de Fontova vacantem per mortem honorabili Dominici d’Oso ultimi rectoris eiusdem.
Petens, / rogans et nichilominus requirens discretum Bernardum de Vilamajori queque
in subexecutorem / elegit quatenus de eadem ipsum investiret qui Bernardus tanquam
67

filius obediencie in / continenti de eadem investivit in quantum in eo erat si et in
quantum ad ipsum per suas / bullas et vigore ipsorum pertineret sine tamen preiudicio
iuris alieni. /
Testes discretus Guillelmus Antholini in decretis bachallarii, beneficiati in sede et
Bernardus Ma- / -dur oriundus loci de Roseyll diocesis Dertusse. /
Abreviatures destacades:

= Simonis, línia 2.

= apostolici, línia 3..

= subexecutorem, línia 5.
12. Obligatio
Concessió de sepultura al Claustre de la Seu, davant la capella de Sant Bernat a Bernat
Ferran, la seva esposa i als seus descendents directes.
Obligatio /
Die sabbati .XXIIII. dictorum mensis et anni honorabilis Johannes dez Castells
\decanus/ et Johannes Engla- / -da archidiaconus Terrantone, procuratores majoris
aniversariorum sedis Ilerde concesserunt sepulturam / Bernardo Fferran habitantis
civitatis Ilerde sibi et uxori sue et omnibus aliis suis per rectam lineam / descendentibus
in claustro sedis Ilerde ante capellam sancti Bernardi et promissit / ídem Bernardus
solvere hinc ad festum Penecoste proxime instantis centum solidos jaccenses sub pena
ex- / -comunicacionis quam sentenciam excomunicacionis dictus honorabilis Johannis
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Englada tanquam locumtenentis vicarii generalis, / sede vacante, trina monicione
premissa in dictum Bernardum promulgavit nisi predicta / adimpleret. Et idem
Bernardus dictam excomunicacionis sentenciam in se suscepit nisi predicta ut /
premissum est ad impleret. Et nichilominus promissit ibidem ante dictam capellam
facere / unam losam sive duas loco unius. /
Testes Marthinus Maloll et Augustis Bisbe, presbiteri beneficiati in dicta sede. /
Abreviatures destacades:

= decanus, línia 1.

= sepulturam, línia 2.

= jaccenses, línia 5.

= promulgavit, línia 7.
13. Admissio
Admissió per cobrir la prebenda vacant a favor de Pere Eiximen de Pilars, després de
la mort de Joan Solanes.
Admissio
Die .XXIIII. dictorum mensis \et anni/ existentibus congregatis in domo capituli etcetera
honorabilis / dominis Johanne deç Castells decano, Johanne Senan sacrista, Johanne
Englada archidiacono / Terrantone et locumtenentis vicarii generalis, sede vacante
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Michaele de Noya, Johanne / Ortigues, Johanne Exemeniç, Jacobo Aragones, Fferrario
Erucha, Petro Ro- / -mani, canonicos capitulantibus, etcetera affuit discretus Paschasius
Altet presbiter bene- / -ficiatus in sede \subexecutor Petri Exemeni de Pilaribus/ qui ad
instantiam dicti honorabili Johannis Castells procuratoris \ut asservit dicti Petri/ /
Exemenii de Pilaribus requisivit et nichilominus mandavit honorabilis dominis predictis
ca- / -pitulantibus quatenus dictum \Petrum/ Exemini de Pilaribus principalem / suum
admitterent ad prebendam \vacantem per mortem honorabilis Johannis Solanes/ per
ipsum acceptatam. Et de fructibus et juribus //

Foli 4
// dicte prebende responderi facerent sub penis et comunicacionibus et sentenciis in suis
gratia et processu / indefacto latis et fulminatis. Et dictis dominis capitulantes
admisserunt dictum Petrum / ad dictam prebendam et ffructus eiusdem si et in quantum
in eis est et ad eos de / iure pertinet iuxta vices sue gratie. Mandantes per Raymundum
Urgelles hos- / -tiarium honorabilis capituli omnibus et singulis quorum interest et
quibus homo pertinet quatenus / eidem honorabilis \Johanne deç Castells nomine quo
supra responderent de fructibus et iuribus dicte prebende iuxta / constitutores eiusdem
ecclesie Ilerdensis. /
Abreviatures destacades:

= interest, línia 5 del foli 4.

= homo, línia 5 del foli 4.
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14. Perceptio
Admissió, a condició de que aporti fiadors que responguin dels fruits i obligacions de la
prepositura, del cardenal de Girona, a la prebenda i prepositura vacants per la mort de
Domènec d’Osó.
Perceptio
Eadem dia et hora sub eiusdem testibus dictis dominis canonicis capitulantibus affuit
ibidem / discretus Symon Poculuy presbiter beneficiatus dicte sedis ilerdensis
subexecutor domini cardinalis de / Girona qui ad instanciam dicti honorabilis Johannis
Castells asserentis se procuratorem dicti domini Cardina- / -lis mandavit dictis dominis
capitulantibus quatenus dictum dominum cardinalem admitterent ad preben- / -dam et
preposituram et fructus eorumdem, vacantes per mortem honorabilis Dominici D’Oso
quondam canonici / ilerdensi et prepositi alterius prepositarum novembris et decembris.
Qui dicti domini capitulantes, tamquam / filii obediencie admisserunt eusdem ad dicta
prebendam. Mandantes per dictum / Raymundus Urgelles, hostiarium etcetera, ut supra,
protestantes tamen quod \ad/ preposituram et fructus eiusdem / non intendebant
admittere nec admitebant dictum dominum cardinalem aut eius procuratorem quosque /
dederit fideiusores de faciendo servicio et de servanda prepositura indempni. Postea
vero / die .XXV. dictorum mensis et anni de pro mandato porterii sive hostiarii
honorabilis capituli, honorabilis / Johannes Exemeniç qui tunc faciebat servicium illius
mensate, in signum realis possessions / tradidit dicto Symoni procuratori predicto,
porcionem panis et dictorum presentibus Bernardo Orrit / scutifero dicti domini
Johannis Exemini et Martino Yuanyes, oriundis civitatis Ilerde.
Testes Raymundus Urgelles et Marthinus Maloll, presbiteri beneficiati in sede. /
Abreviatures destacades:
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= oriundis, línia 14.
15. Acceptatio
Acceptació de la canongia , prebenda i prepositura vacants per la mort de Pere de Sant
Climent, per part d’Antoni Gombau, capellà major de la capella de Montcada.
Tanmateix i aquesta acceptació entra en conflicte amb les anteriors, hi renunciarà.
Acceptatio /
Die .XXV. dictorum mensis et anni honorabilis Anthonius Gonbau, capellanus major de
Monte / Chateno, procurator ut asseruit Othonis de Monte Catheno inpetrantis
Apostolici acceptavit / canonicatum et prebendam et preposituram vacantes per mortem
honorabilis Petro de Sancto Clemente / protestando quod si ius conpetit sibi in aliis
beneficiis iam supra per eum acceptatis / quod ista aut alterum eorum non intendit
acceptare nec acceptatis vult haberi. /
Testes Raymundus de Petro Marthini presbiter beneficiatus in sede et Bernardus Madur,
oriundus loci / de Roseyll diocesis Dertusse.
ALC_ON_0320_004
Pergamí en bon estat de conservació.
Llatí, lletra gòtica cursiva.
Abreviatures destacades:

= alterum, línia 5.
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= eorum, línia 5.

= diocesis, línia 7.

Foli 4’
16. Admissio
Admissió a la prebenda vacant per la mort de Pere de Sant Climent, a favor de Jaume
Miralles, prevere, procurador de Simó Salvador. Jaume Miralles rep, en senyal de
possessió “vere et realis”, una porció de pa de mà del porter (ostiari) del Capítol Joan
Eiximen (o Eiximenis).
Admissio
/Extra\. Die .XXVII. dictorum mensis et anni existentibus congregatis in domo capituli
ilerdensis etcetera, / honorabilis dominis Johanne Castells decano, Johanne Senan
sacrista, Johanne Englada archidiacono Terrantone, / et locumtenentis vicarii generalis
sede vacante, Michaele de Noya, Jacobo Aragonesii /, Johanne Exemini, Berengario De
l’Esquarre, Fferrario Erucha, Jacobo Poncii, Petro Roma- / –ni, canonicis capitulantibus,
affuit ibidem discretus Jacobus Mirales presbiter, procurator, ut / asseruit venerabili viri
Symonis Salvatore inpetrantis Apostolici. Qui Jacobus, nomine predicto, / pridie
acceptaverat prebendam vacantem per mortem honorabilis Petri de Sancto Clemente, et
requisivit / dictos dominos capitulantes quatenus ipsum nomine predicto admitterent ad
fructus dicte / prebende et de eiusdem sibi et suo principali responderi facerent iuxta
constitutiones / dicte sedis. Et dicti domini capitulantes admiserunt dictum Jacobum,
nomine predicto, / ad dictam prebendam \si et in quantum in eis est et ad eos pertinent
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sine prejudicio iuris alieni et iuxta vices sue gratie/ et fructus eiusdem. Mandantes per
Raymundum Urgelles hostiarium / honorabili capituli omnibus et et singulis quorum
interest ad quos pertinent quatenus eiusdem Jacobo / nomine predicto responderent de
ffructibus et iuribus dicte prebende iuxta constitutociones dicte ecclesie / ilerdensis.
Postea vero die XXVIII dictorum mensis et anni dictus hostiarius mandavit honorabili
Johanni Exemenis / preposito tunc faciebat mensatam etcetera. Et dictus honorabilis
Johannis in signum possesionis vere et realis tradidit eiusdem / Jacobo procuratori
presbitero por- / -cionem panis et dictorum, presen- / –te me notario et Ffrancisco Canter
/ et Marthino Maloyll, testibus vocatis / etcetera.
Testes Raymundus Urgelles et Anthonius Palau presbiteri beneficiti in sede.
Abreviatures destacades:

= quantum, línia 11.

= iuris, línia 11.

= postea, línia 14.

= vero, línia 14.

= tunc, línia 15.

= notario, línia 19.
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= vocatis, línia 20.
17. Procuratio
Provisions diverses (oficialat, auditor de comptes de les marmessories, procuració
major de l’Almoina, Clavaria, procuració major de l’Obra).
Procuratio
Eadem dia et hora et sub eiusdem testibus predicti domini capitulantes etcetera
\providerunt/ de officialatu / vacante per mortem honorabili Dominici D’Oso quondam
officialis \ilerdensis/ honorabili Johanni Castells utriusque iuris doc- / -tori et decano
dicte ecclesie. Item providerunt de officio auditore compotorum / manumissoriarum
honorabili Johanni Englada archidiacono Terrantone. Item provi- / –derunt, honorabili
Michaele de Noya, de procuracione majori Elemosine non revocando ipsum / ab officio
Clavarie quod primitus optinebat. Item providerunt honorabili Johanni Exemeniç de /
procuracione majori Operis sedis188 non revocando ipsum ab officio clavarie quod pri- /
–mitus obtinebat.
Testes Raymundus Urgelles et Anthonius Palau, presbiteri beneficiati in sede.
Abreviatures destacades:

= utriusque, línia 2.

= item, línia 3.

188

Institució de l’Obra de la Seu, esmentada en l’anterior apartat.
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= providerunt, línia 3.

= compotorum, línia 3.

= manumissoriarum, línia 4.

= officio, línia 6.

= primitus, línia 6.
18. Deliberatio
Concessió als canonges de rebre la seva porció íntegra malgrat la seva absència.
Concessió que es fa pel perill de mortalitats d’aquell moment.
Deliberatio
Easdem die et hora et sub eiusdem testibus domini prepositi ad preces dominorum de
ca- / –pitulo ex mera liberalitate et propia voluntate protestantes quod ad consequenciam
trahi non possit / in futurum, conceserunt dominis canonicis qui tunc presentes erant in
civitate et continuam residenciam / fecerant per octo menses proxime lapsos, quod si
occasione mortalitatum, durante periculo / se absentare voluerint quod in absencia
possunt recipere suam integram porcionem ac / si presentes essent.
Testes Raymundus Urgelles et Anthonius Palau, presbiteri beneficiati in sede.
Abreviatures destacades:
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= mera, línia 2.

= liberalitate, línia 2.

= conceserunt, línia 3.

= continuam, línia 3.

= periculo, línia 4.

= essent, línia 6.
Aquí conclou, doncs, l’apartat pràctic d’aquest treball. En la transcripció del document
original, s’hi ha pogut anar veient diverses referències al contingut tractat en els dos
apartats que conformaven la part teòrica del treball, des de l’ardiaconat de Terrantona, a
l’Obra de la Seu, o a càrrecs i dignitats del capítol varies, i referències a les
prepositures. Això ha permès establir una connexió entre ambdues parts del treball,
podent veure una mostra del funcionament del Capítol Catedral de Lleida en aquest
protocol notarial, fet que resulta molt valuós.
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