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Any 2021. Després d’un final de segle d’una certa calma en què tot semblava que avançava per la inèrcia
dels trepidants 70 i 80, arriba el segle XXI, i amb ell les
incerteses i els canvis de paradigma. Les identitats es
difuminen, tot el que semblava vàlid s’esmicola i el ritme
vertiginós que el nou mil·lenni imprimeix en el dia a dia
ens fa oblidar qui som i d’on venim. El món és més canviant que mai, per necessitat, però també per dinàmica, i
tot es consumeix a gran velocitat, sense temps per a la
reflexió, sense temps per a la digestió. Les ciutats i els
pobles perden allò que els feia especials en pro d’una
identitat global definida per un capitalisme ferotge que
ens encamina desacomplexadament a ser consumidors
irreflexius, acrítics i cada cop més individualistes.

les crisis de present i de futur. La transformació del sector cultural passa per establir models de governança
que ajudin a desinstitucionalitzar-ne l’acció i que aquesta sigui més diversa per arribar a tothom. Amb una mirada des de tot el territori, fugint de visions centralistes
que cronifiquen un relat únic i, sobretot, amb una àmplia voluntat de fer xarxa i teixir complicitats amb els
diferents agents culturals de l’àrea d’influència.
Precisament, dins del sector cultural, els museus esdevenen baluards de la memòria on fonamentar aquest
canvi de model. Els últims anys han estat treballant en
aquesta direcció, arrelats al territori i capaços de destil·lar l’essència de la localització on es desenvolupen,
i ho han sabut fer coordinadament, marcant objectius
comuns sense perdre la seva identitat. Fidels al territori
i als costums de la zona, s’han erigit com a guardians del
patrimoni promovent-ne l’estima i la seva conservació,
tal com demostren iniciatives com els tallers d’estiu Cota
zero, impulsats des del Museu de la Noguera. Els equips
humans dels museus fa anys que transmeten coneixements treballant amb les escoles i esdevenint un dels
principals promotors del turisme sostenible.

És enmig d’aquest context que la cultura esdevé més capital que mai per fer-nos preguntes i retrobar-nos amb
tot el que ens defineix. Una pràctica cultural que ens
ha de fer de mirall per ser capaços de qüestionar-ho
tot per afrontar els canvis necessaris sense deixar-nos
ningú pel camí. La importància de la cultura s’ha fet més
evident que mai durant el confinament, on la música, el
cinema, la literatura, la dansa, el teatre i totes les expressions artístiques en general ens han fet més lleugers
uns dies que semblava que no s’acabaven. La cultura ha
esdevingut essencial als ulls de molta gent i per primer
cop en molts anys hem pres consciència del que realment representa, al mateix temps que hem vist com el
sector cada cop està més precaritzat.

Per deixar testimoni de tota aquesta feina neix
NOKARIA, la revista del Museu de la Noguera, una publicació que busca transmetre coneixements, posar en
valor la feina del museu i ajudar-nos a saber d’on venim
per tenir més clar on anem. Espero que gaudiu d’aquest
primer número i dels molts que vindran, i que siguin una
font d’inspiració per afrontar els reptes de futur perquè,
com deia el poeta, “tot està per fer i tot és possible”.

Per tant, és evident que el repte al qual ens enfrontem
és doble. Enfortir el sector cultural per poder fer front a
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Nokaria.
La revista del Museu
de la Noguera

La revista del Museu de la Noguera, NOKARIA, neix amb
el desig d’esdevenir una àgora d’estudis interdisciplinaris, que té com a marc immediat la comarca que ens és
pròpia, però amb una clara voluntat d’acollir la recerca
que ens vincula també amb un territori més ampli que
sobrepassa els límits administratius en funció de les característiques físiques, geogràfiques o històriques dels
estudis en qüestió.

Carme Alòs Trepat
Directora del Museu de la Noguera

que duen aquest nom (Noguera de Cardós, Noguera de
Lladorre, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana, Noguera de Tor —dos, un a la Vallferrera i l’altre a la Vall de
Boí— i Noguera de Vallferrera) (RABELLA 2019, 219).
Pensem, però, que malgrat tot caldria tenir en compte la
implantació de la llengua àrab en aquestes terres a partir del segle VIII. Alguns dels rius de casa nostra porten
noms d’origen àrab, com és el cas del riu Farfanya o el
Sió, que, segons Pere Balañà (BALAÑÀ 1990, 37 i 45), vindrien, respectivament, de harf àina, «el cim els ramats»
—històricament la vall del Farfanya és de llarga tradició
ramadera— i de (-as) sujum, «les aigües corrents». Balañà
(BALAÑÀ 1990, 37) apunta també un possible origen àrab
de l’hidrònim Noguera, provinent de nuqàira, «petita depressió al terreny».

Hem escollit el mot Nokaria com a nom de la nostra revista perquè és una de les formes arcaiques amb què
apareixen en la documentació més antiga el nom dels
rius Noguera (Pallaresa i Ribagorçana), dels quals pren
el nom la nostra comarca: el 848-849, el comte Frèdol
feia una concessió de terres al monestir de Vilanova de
Lavaix, on apareixia citat com a límit el «flumen Nocaria»
(COROMINES 1996, 469). L’any 1053, en una venda de
terres a la zona del Montsec, apareix citat el «flumen
Nokaria» (BARAUT 1982, 46) com a límit de la propietat.
La grafia, però, variava en funció de qui escrivia els documents, ja que en altres anotacions trobem «amne Nocharia» (BARAUT 1982, 51; BARAUT 1982, 149), «Nocheia»
(BARAUT 1982, 123), «Nogaria» (BARAUT 1984-1985, 125),
«Nutgariam» (BARAUT 1986-1987, 96) o «Nogera» (BARAUT
1982, 127). Però malgrat les diverses formes amb què ho
trobem escrit, possiblement la fonètica del nom seria molt
similar a la que utilitzem avui dia.

Malgrat que el Museu de la Noguera és de gestió municipal i depèn de la Paeria de Balaguer, des del seu origen
—que es remunta a l’extingida Xarxa de Museus Comarcals de la Generalitat de Catalunya— ha tingut una clara
vocació territorial que finalment s’ha materialitzat en el
projecte Museu de Suport Territorial de la Noguera, que
actualment s’està implementant en el marc del nou Pla de
Museus 2030 aprovat pel govern de la Generalitat de
Catalunya l’octubre del 2020. A través d’aquest projecte,
el museu dona suport tècnic a diferents equipaments museístics i patrimonials del territori que ens és propi.

Quant a l’etimologia del mot, hi ha diverses propostes:
des de Joan Coromines, que suggereix que cal vincular-la
al transport de fusta per ambdós rius en les petites naus
construïdes amb rais, l’amnis nauicaria, contret en naucaria i que hauria finalment esdevingut el Noguera que
utilitzem actualment (COROMINES 1996, V, 469), fins a més
recentment Joan Anton Rabella (RABELLA 2019, 222-223),
que proposa que el nom es formaria inicialment a partir d’una característica botànica (presència de noguers)
en una zona determinada i que al llarg dels anys es va
arribar a interpretar com a sinònim del nom riu, ja que a
la Catalunya Occidental es comptabilitzen fins a set rius

I dins la seva línia de recerca organitza, anualment, en
col·laboració amb la Universitat de Lleida, la Jornada
d’Estudis Rei Pere el Cerimoniós, balaguerí nascut el 1319.
Aquesta jornada arriba enguany a la tercera edició i té
com a objectiu donar a conèixer els estudis que es fan
entorn l’edat mitjana a les nostres terres, però també es
vincula amb la realitat actual que ens porta a temes de
vigència transhistòrica com les pandèmies o la repressió
política. La intenció de la revista NOKARIA és, doncs, publicar les ponències que es fan anualment en una primera part monogràfica i una miscel·lània interdisciplinària
on tenen cabuda tot tipus d’estudis sobre el territori.
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NOKARIA és una paraula que defineix l’origen de determinades identitats del nostre territori, una confluència de
realitats que es materialitza en una nova revista d’estudis
que volem que reflecteixi la complexitat i riquesa del que
és i ha estat aquesta terra de contrastos: «Al ponent de
Catalunya», com la definia l’escriptor, balaguerí d’adopció, Josep Vallverdú, però al centre del món per tots
aquells que hi vivim i, encara pitjor, pretenem estudiar-la.
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Peter the Ceremonious and Balaguer

RESUM: En aquest estudi volem fer palès l’impuls que va rebre la ciutat de Balaguer, en
l’àmbit urbanístic, a través del comtes d’Urgell, primerament per part dels de la nissaga
del llinatge Cabrera i tot seguit, de forma més
destacada, pels comtes del casal catalanoaragonès. Fem un repàs de la seva acció de
govern i de les fundacions que efectuaren, sobretot de convents, inclosa la nova seu parroquial de Santa Maria. No endebades Balaguer
es convertí en capital comtal, promovent-hi
dits comtes la seva residència al palau Formós, on hi havia hagut el palau hudí, dins el
recinte de la Suda, així com el seu panteó i altres obres d’embelliment de la ciutat, com la
plaça del Mercadal o l’acabament del recinte
de muralles, degut al creixement de la ciutat.
Pere el Cerimoniós, que va néixer a Balaguer,
fill dels comtes Alfons el Benigne i Teresa
d’Entença, quan fou rei participà d’aquesta
política de promoció de la ciutat de Balaguer,
com destaquem.

ABSTRACT: With this study we want to
show the urban improvement that the city
of Balaguer lived with the Counts of Urgel,
first by the Cabrera House and after, more
prominently, by the counts of the CatalanAragonese House. We analyse their govern
and their foundings, mainly convents,
inclusive the church of Santa Maria. Not in
vain Balaguer turned into the capital of the
county, and the counts placed there their
residence, the Palau Formós, inside the Suda
enclosure where the hudí palace stood.
They also promoted their mausoleum and
other beautification works in the city, like
the Mercadal square or the finalization of
the walls, due to the growth of the city. The
king Peter the Ceremonious, who was born
in Balaguer, son of Alfonso IV of Aragon and
Teresa d’Entença, also took part in this policy
of promoting the city, as we highlight.

PARAULES CLAU: Balaguer, Comtat d’Urgell,
urbanisme, promoció artística, Pere el
Cerimoniós.

KEYWORDS: Balaguer, County of Urgell,
city planning, artístic promotion, Peter the
Ceremonious.
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que sabem que es van redactar entre el 1313 i el 1337,
i que van ser recollides al llibre dels Costums, privilegis
i Ordinacions de la ciutat de Balaguer (Llibre Vermell)
(CUELLAS 2012; SANAHUJA 1930, 114-124; SANAHUJA 1984,
267-276).

Arran de la conquesta, el Balaguer islàmic va quedar
molt destruït. Com a ciutat, li va costar molt refer-se un
cop convertit en plaça cristiana.1 El 6 d’agost de 1107 signen un acord els poders representatius de Balaguer, a
saber, el bisbe Sant Ot d’Urgell, l’abat Pere Guillem d’Àger
i el prepòsit de Solsona Ramon Guitart, així com el comte
Ermengol VI d’Urgell i el vescomte Guerau Ponç de Cabrera, acord en què fan constar el gran despoblament
de cases i veïns de la ciutat (SANAHUJA 1930, 71).

Sembla que la Paeria es va fundar en aquest mateix segle, entre el 1260 i el 1284. El 1393 consta l’erecció de
l’edifici que en serà la seu, on actualment hi ha l’ajuntament, a l’anomenat Barri Nou, al nord-oest de la ciutat
—a la zona de nova expansió de l’espai urbà—, i al costat del qual es va projectar la plaça del Mercadal ja en
temps del comte Pere —a la banda sud, on hi havia una
església dedicada a Sant Joan i l’hospital de la ciutat
(SANAHUJA 1930, 157-162; SANAHUJA 1984, 345).5 L’església

Tot i que no s’expressa, el 1174 concedien novament carta
de poblament a Balaguer Ermengol VII i la comtessa Dolça, segurament perquè la ciutat no acabava de refer-se
i repoblar-se plenament per causes molt diverses, que
podríem analitzar (SANAHUJA 1930, 75-78). Una carta de
poblament que serà ratificada el 1211, coincidint amb la
concessió, per part del rei Pere el Catòlic, del privilegi de
mercat setmanal els dissabtes i la celebració d’una fira
per Sant Bartomeu, a mitjan agost (CUELLAS - DOMINGO
2015, 111-115; BERTRAN 2015, 163-167).2 Des d’un punt de vista
econòmic, cal recordar que, dins del comtat d’Urgell, era
aleshores Agramunt la ciutat capdavantera i on s’encunyava la moneda que era de curs legal dins del comtat.3

de Sant Joan no consta fins al 1341, malgrat que ja devia
existir, ja que sabem que s’hi van reunir els paers i els
consellers de Balaguer per la venda d’un censal l’octubre
de 1341 (SANAHUJA 1930, 158).
Les ordinacions que van promulgar paers i consellers per
al bon govern de la ciutat són interessants perquè ens
permeten veure el creixement urbà i la seva regulació,
ja que s’hi dona coneixement d’aspectes o elements urbanístics, com les petites places existents dins la trama
urbana —a saber, les places d’Almudàfar, dels Petxers,
Carnisseria, Cappont, del Pou, Cortits i Sant Salvador—,
així com normes tendents a mantenir la neteja de places
i carrers i les voreres de les mateixes cases. També s’hi
dicten normes per a la construcció dels pedrissos que es
bastien al costat del portal de les cases i per a l’establiment dels taulells, que es disposaven a les façanes de les
cases per a la venda de productes, i les mides dels quals
s’indica que havien de fixar-se tenint en compte l’ample
dels carrers, igual que en el cas dels pedrissos (SANAHUJA
1930, 119-123). Esmentem més endavant un privilegi concedit el 1346 pel comte Jaume I d’Urgell que completa
aquestes normes en autoritzar a nomenar dos veedors
per al control d’aquests elements i d’altres de la trama
urbana (DOMINGO 1997, 123-124).

«Es va haver d’esperar al
segle XIII perquè s’endegués
a la ciutat un creixement
urbà efectiu»
Es va haver d’esperar al segle XIII perquè s’endegués a
la ciutat un creixement urbà efectiu, i perquè s’hi produïssin un desenvolupament i creixement igualment efectius,
que es constaten, de forma evident, ja al segle XIV. Un
creixement urbà en què sembla que van tenir un paper
primordial els comtes d’Urgell, els de la branca Cabrera,
i, de forma determinant, els comtes del casal catalanoaragonès. En aquest panorama, cal donar com a cert
que el rei Pere el Cerimoniós va afavorir el creixement
de la ciutat en el marc de la promoció artística impulsada pels comtes d’Urgell, de forma especial el comte Pere
II d’Urgell (1348-1408), l’oncle de Pere el Cerimoniós, tot i
que el seu pare, el comte Jaume I d’Urgell (1327-1347), i la
comtessa Cecília de Comenge van posar en marxa una
política de promoció que després serà continuada pel
comte Pere, com veurem.4

El testament d’Ermengol X és un bon testimoni de tot el
que hem dit fins ara. Ens fa palès l’interès del comte per
la ciutat, que devia estar en ple creixement urbanístic
i demogràfic cap a la fi del segle XIII, ja que Ermengol
fa una deixa per fundar un convent de Predicadors al
Cappont. Aquest convent sabem que es va endegar ja
mort ell, entorn del 1323, tot i que no se’n documenten
obres —en concret, a la zona de l’absis— fins al 1350,
quan ja hi havia establerta una comunitat de frares dels
quals es fa esment per primer cop el 1333. Cal dir que
la fundació preveia una comunitat formada per la figura d’un prior i dotze frares (SANAHUJA 1930, 145-148;
SANAHUJA 1984, 277-285).

No deixa de cridar l’atenció que, fins als temps de Pere
el Catòlic, no fos concedit el privilegi de poder celebrar
mercat cada dissabte a la ciutat (1211), i que fins als temps
del comte Ermengol X no acabés de consolidar-se el
règim municipal. Aquest comte, de la nissaga Cabrera,
va concedir als paers i consellers de la ciutat de Balaguer precisament la facultat de promulgar ordinacions,
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Pel que coneixem, el seu successor, Alfons el Benigne, va
seguir per a Balaguer una política semblant d’impuls
urbà, i va determinar l’assentament del call jueu entorn
de Sant Josep, de la capella del convent dels carmelites
i de l’església del Miracle, per a alguns, el lloc on va ser
ubicada la sinagoga que després serà substituïda pel
santuari del Miracle (SANAHUJA 1984, 356-358). De fet,
l’establiment va coincidir amb l’expansió urbana que els
paers havien expressat que volia la ciutat i que es va
produir, com hem vist, a la zona nord-oest, a l’anomenat
Barri Nou, on es va erigir l’edifici de la Paeria.

tan feble e tan eixaquiós, que no es pensaven les
madrines, ne aquells qui foren a la nostra naixença, que poguéssim viure. E nasquem en Balaguer,
a cinc dies de setembre de l’any de la Incarnació
de Nostre Senyor mil e tres-cents denou. E fo padrí
nostre mossèn Ot de Montcada e un clergue apellat Jai, capellà de la nostra mare, qui despuis fon
rector d’Alcalà de Xivert. E per ço, així com a damunt havem dit, cuidaven-se que no fóssem nats
a dies. E cuitaren-nos, en la cambra mateixa on
fom nats, de batejar» (SOLDEVILA ed. 1983, 1007).

Una expansió urbanística que va continuar i que va culminar amb tot un projecte urbanístic molt més ambiciós,
que va incloure la creació i la planificació de la plaça
del Mercadal ja en temps del comte Pere II. Retornant
a Alfons el Benigne, la seva boda amb Teresa d’Entença
es va celebrar solemnement a la Seu de Lleida el 10 de
novembre de 1314, quan encara vivia Ermengol X, que hi
va assistir. Alfons i Teresa d’Entença van endegar seguidament el seu govern, ja que el comte Ermengol va morir
aquell mateix any a Camporrells (CORREDERA 1973, 173;
VILLANUEVA 1976, 229 i 234). En aquest sentit, deu dies
després de l’enllaç nupcial, Alfons el Benigne es va traslladar a Balaguer, i a l’església de Santa Maria d’Almatà va
confirmar els privilegis i llibertats de la ciutat, els concedits pels seus antecessors (CORREDERA 1973, 175).

Cal recordar que, un cop va renunciar el fill primogènit
de Jaume el Just a la corona, Alfons el Benigne el va
succeir automàticament i va passar així a ocupar la dignitat de rei de la confederació catalanoaragonesa. Per
aquest motiu, el seu segon fill, Jaume, el va succeir en el
comtat i va ser proclamat comte d’Urgell, segons dictava
el testament del comte Ermengol X d’Urgell, que va deixar ben establert que en cap cas no es podia ser rei de
la corona catalanoaragonesa i a l’ensems comte d’Urgell
(CORREDERA 1973, 170).
El comte Jaume I d’Urgell, el pare del comte Pere, és qui
documentem seguidament en relació amb l’impuls urbà
de Balaguer, que serà continuat, després de la seva mort
prematura, per la seva vídua, Cecília de Comenge, i sobretot pel seu fill, el comte Pere II d’Urgell. Cal dir que el
comte Jaume I va morir als 27 anys a Barcelona, quan assistia a una recepció reial, i que, durant la minoria d’edat
de Pere, va ser la comtessa vídua qui va actuar com una
important promotora artística i cultural, desplegant una
política plenament continuadora de l’endegada pel seu
espòs.

La relació d’aquests comtes amb Balaguer, a partir
d’aquest moment, serà estreta i continuada, ja que el
vell palau islàmic, esdevingut seu comtal, es convertirà
en llur residència habitual: al castell Formós hi van néixer els set fills que va tenir Alfons amb Teresa d’Entença.
Entre aquests, Pere el Cerimoniós, que el va succeir en
la corona, i Jaume, que segurament va comptar amb el
suport del rei, ja que se’ns mostra una bona relació entre
germans, cosa que segurament serà favorable al creixement urbà de la ciutat, que va arribar a tenir uns 2.000
habitants en aquesta època (SANAHUJA 1984, 286-296).
Crida l’atenció que Alfons, gairebé tot seguit d’haver-se
casat, demani al seu pare, Jaume el Just, permetre al
pintor Bernat de Pou d’establir-se a la ciutat de Balaguer,
manifestant que no n’hi havia cap, de pintor. Segurament
ho fa perquè tenia projectes per executar a la mateixa
ciutat, potser al palau, o en algun altre indret del comtat
(VELASCO - FITÉ 2016a, 54).

Aquest és el panorama en què hem d’observar les actuacions del rei Pere el Cerimoniós (1336-1387) envers la
seva ciutat natal i al si d’una mateixa família, la dels reis
catalanoaragonesos, descendents del vell llinatge dels
comtes de Barcelona. No hi ha dubte que ens trobem
amb membres d’una mateixa família immersos en un context de cultura i de consum artístic comú, certament molt
rellevant. Per exemple, crida l’atenció el seu amor pels
llibres, que ens apareix de forma molt evident en els reis
Pere el Cerimoniós, el seu fill Joan el Caçador i el germà
d’aquest Martí l’Humà. En el nostre cas, ho advertim molt
clarament en el comte Jaume I (1328-1347) i, després, en
el seu fill Pere, que arriben a aplegar una biblioteca notòria, que Alfons el Magnànim, després de l’ensulsiada
del comtat, s’endurà a València (VELASCO - FITÉ 2016b,
96-107).

Pere el Cerimoniós era fill d’Alfons el Benigne i Teresa
d’Entença, i, com hem vist, va néixer a Balaguer, al castell
Formós, el 5 d’octubre de 1319, com ell mateix narra a la
seva crònica, quan els pares eren encara comtes d’Urgell
(1314-1327).

Tenim, per a la figura rellevant de Jaume I, el seu testament de 1344, en què el que més crida l’atenció és que
mana fundar un convent de franciscanes (clarisses), for-

«E no gaire aprés nasquem nos, e fom nats, complits los set mesos que fom engendrats, e nasquem
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mat per 13 monges, i on vol que es basteixi la seva sepultura. En el testament detalla com ha de ser l’església
d’aquest convent, d’arcs diafragma, semblantment a Sant
Domènec, que estava en construcció, o a l’església del
convent de clarisses de Pedralbes. També hi detalla com
ha de ser la seva sepultura, amb figura de jacent, bilateral, de forma semblant a com es va bastir el sepulcre
d’Elisenda de Montcada, a Pedralbes. Altres deixes les fa
per a altres convents o temples de Balaguer. En el cas
de Sant Domènec, hi deixa 25.000 sous amb la condició
que s’hi construeixi una capella dedicada a la Trinitat
on se celebrin misses per la seva ànima i la dels seus i,
curiosament, també per l’ànima d’Ermengol X. Per altra
part, si hom decideix ampliar Santa Maria d’Almatà, hi
llega 3.000 sous. També es recorda de Santa Maria de la
Suda, a la qual llega 2.000 sous; finalment, a Santa Maria de les Parrelles, l’església del convent Trinitari fundat
abans de 1293, hi llega 1.000 sous més (VELASCO - FITÉ
2016a, 59-63).

senys (FITÉ 1997, 152-154; SANAHUJA 1930,182-185). Tenint en
compte el cost de l’obra d’un campanar i el poc temps en
què es va construir, si realment estava enllestit quan s’hi
van instal·lar els senys, podem conjecturar que va ser una
causa que l’obra de la nau no avancés, per bé que també
ho devia ser el setge a Balaguer de 1413. La destrucció
que va sofrir la ciutat a mans de Ferran d’Antequera i el
seu exèrcit podria explicar per què l’obra es va alentir, o
va restar parada un temps, oimés si considerem que la
ciutat va deixar de ser la capital comtal i segurament va
experimentar una pèrdua de població i de poder econòmic. La grandiositat de la nau del temple i el projecte
en el seu conjunt fan evident el desig de dur a terme un
ambiciós projecte, adient per a una gran ciutat, capital
comtal, la qual, però, després de la pèrdua del comtat i
la destrucció, es va convertir en un nucli de població mes
reduït, on el temple de Santa Maria va acabar esdevenint un escenari de sumptuositat innecessària.
Es tracta d’un temple d’una sola nau amb capelles entre contraforts, tota coberta amb voltes de creueria. Les
obres de la nau es van prolongar durant tot el segle XV
i la primera meitat del segle XVI, per bé que amb interrupcions, ja que no es va consagrar fins al 24 de febrer
de 1558 (FITÉ 2007, 346, nota 100). Mentre es construïa,
l’església de Sant Salvador va passar a fer les funcions
de parròquia, on es va traslladar el 1351 la comunitat de
canonges d’Almatà, tenint en compte que la parròquia
va esdevenir, des de molt aviat, una col·legiata regida
per 8 canonges i un rector, una comunitat de clergues
que es va traslladar a la nova parròquia el 1575 i que va
ser dotada d’unes constitucions, dictades pel bisbe Abril
d’Urgell (1253-1269), quan els canonges encara residien a
Santa Maria d’Almatà. Una comunitat de clergues que ja
consta el 1217, tot i que no és fins al 1260 que tenim referenciats clarament els canonges de Balaguer, que el 1279
ascendeixen a vuit, nombre que serà comú en l’esdevenidor (SANAHUJA 1930, 180-182 i 188-202).

Com hem dit, la comtessa Cecília de Comenge, la vídua
de Jaume I d’Urgell, va continuar la política del seu espòs,
inculcant segurament un viu interès per l’art i la cultura al seu fill menor d’edat. El projecte més reeixit que
va promoure a Balaguer va ser la fundació del monestir
de clarisses, que havia manat fundar el comte Jaume. En
aquest sentit, l’any 1351, juntament amb els marmessors
del comte Jaume I, el consell i els paers de Balaguer van
arribar a un acord per dur a terme la fundació i la instal·
lació de les monges clarisses a Almatà, on volia ser sebollit el comte Jaume, com hem dit, i on s’acabarà sebollint
la mateixa comtessa. De fet, l’acord preveia la cessió de
l’església, el cementiri i la Casa de la Confraria a aquest
efecte. En compensació, es va arribar a l’avinença de fundar un nou temple parroquial al Pla, on es va aixecar el
temple de Sant Miquel (MONFAR 1853, 196-200; POU 1913,
23-25; FITÉ 1997, 147).
Un projecte que es va fer efectiu i al qual es van destinar
25.000 sous, que, segons el testament, calia gastar en
cinc anys consecutius. El temple, que va adoptar l’advocació de Sant Miquel, que posteriorment va canviar per la
de Santa Maria, es va endegar el mateix 1351, però l’obra
es va alentir, tot i que el comte Pere el Cerimoniós havia
llegat per als treballs de la capçalera 30.000 sous, que
no sabem si s’hi van acabar esmerçant. Sorprenentment,
el comte Pere no va tenir interès per aquesta obra, ni va
deixar cap llegat testamentari amb vista a realitzar-la.
Per això l’obra no va avançar, en el que restava del segle
XIV, més enllà de la zona presbiteral. Podem dir que es
va construir part de la zona presbiteral i que, a finals
de l’esmentat segle, sembla que s’havia enllestit també el
campanar, exempt, però adossat al costat sud d’aquesta
part del temple, segons es dedueix d’una notícia de 1392,
que ens informa que aquell any s’hi havien instal·lat dos

Com hem avançat, el comte Pere II d’Urgell (1348-1408) es
perfila com el principal promotor artístic dels comtes esmentats de la nissaga del casal catalanoaragonès, entre
altres raons, perquè va tenir un llarg regnat, de quasi 60
anys. Monfar atribueix al comte Pere les obres d’embelliment del palau Formós, així com l’acabament de la Casa
de la Comtessa, prop del molí del comte i al costat de
Sant Domènec (MONFAR 1853, 194-324; CORREDERA 1973,
190-193). També sembla que va impulsar obres de reforma
a la capella de Sant Miquel, que va ser erigida on es va
construir, més endavant, la col·legiata de Santa Maria.
D’altra banda, va emprendre la construcció de les muralles pertanyents a les noves àrees de creixement de la
ciutat, sobretot per la part de ponent i sud, i hi va incorporar el recinte del call jueu. Així mateix, va ser en la seva
època que es va bastir el portal de Sant Miquel, també
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anomenat del Pont (1368), i possiblement els portals del
Gel i el del Torrent (FITÉ 2015, 209; VELASCO - FITÉ 2016a,
83).

l’obra de Monfar, respecte a aqueta capella, en origen,
església de Sant Miquel:
«Y si bien se advierte, se conoce fue hecha antes
que lo restante de la Iglesia [Sta. Maria]. En la bóveda hay muchos escudos, unos con las armas de
los condes de Urgel solas, que son los jaqueles de
oro y negro, y otras con los del conde don Pedro,
que era un escudo en pal, a la mano derecha dos
palos de Aragón, y a la izquierda los jaqueles»
(MONFAR 1853, 201).

Després de tot el que s’ha exposat, creiem que es pot
situar a partir del segle XIII el creixement urbà de la ciutat, afavorit pels comtes esmentats, que van convertir
Balaguer en la seva residència principal. Hem vist que,
en temps d’Alfons el Benigne, es va impulsar el creixement
urbanístic de la zona del mercadal, com ho palesa la inclusió del call jueu en l’àrea de creixement urbà —fora
muralles, però—, i on es va bastir, més endavant, la plaça
del Mercadal (1333). I, ja en temps del seu fill i successor,
el comte Jaume I (1336-1347), consta el privilegi de 1346
a què ens hem referit més amunt, en virtut del qual l’esmentat comte concedia a Balaguer, al comú de la ciutat,
la facultat de nomenar dos obrers o veedors perquè tinguessin cura de les vies públiques, les places, els pedrissos, el clavegueram, les finestres, les canaleres, les teules,
els coberts i els eixidors (DOMINGO 1997, 123-124). Aquest
fet demostra de manera fefaent el creixement urbà que
hem posat en relleu i la necessitat de regular-lo urbanísticament amb l’objectiu d’embellir la ciutat i fixar normes
per al bon manteniment de places i carrers, objectiu que,
com hem exposat, ja es preveu a les ordinacions promulgades pocs anys abans que es concedís l’esmentat privilegi (CUELLAS 2012; SANAHUJA 1930, 114-124; SANAHUJA
1984, 267-276).

Des de molt aviat existia aquest temple, que potser ocupava l’espai d’una mesquita consagrada. El 1189 va rebre
una donació de la comtessa Dolça, muller d’Ermengol VII,
el seu fill Ermengol VIII i la seva esposa, Elvira (SANAHUJA
1930, 136-138). Sembla que l’església va ser afavorida, potser amb motiu de la renovació de l’edifici, per Ermengol
X i, sobretot, per Alfons el Benigne i Teresa d’Entença,
de qui sembla portar l’heràldica, els escacs i un escut
quarterat que combina barres i escacs, com es veu en
una mènsula del temple de Sant Miquel de Castelló de
Farfanya, el parroquial, que podria haver estat promogut també per aquests comtes (FITÉ - PUIG 2009, 13-14).
L’heràldica combinada —en aquest cas, seguint la fórmula d’escut de pal partit, és a dir, combinant dues ensenyes, les barres i els escacs— veurem que serà l’emprada
pel comte Pere II com a distintiu en les seves empreses
artístiques. Ho serà juntament amb una altra divisa, les
armes pròpies dels Entença (or i sable), que combinarà
amb dues barres del seu casal per indicar que, a més de
comte d’Urgell, era baró d’Entença, com els seus antecessors Alfons i Jaume (VELASCO - FITÉ 2016a, 75-77). Són
diversos els monuments on veiem que s’ostenten aquestes divises combinades, el més singular dels quals són els
dos àngels que les sostenen, actualment reaprofitats a
la font Major de Castelló de Farfanya del segle XVIII, els
quals, de ben segur, procedeixen d’un monument, difícil
de concretar. Possiblement provenen del palau comtal o
de l’església de Santa Maria d’aquesta població, erigida
al costat del castell i embellida i renovada precisament
en temps de Cecília de Comenge (c. 1330) (FITÉ 1997, 146147).6 Ens ho demostra la rica heràldica de les claus de
volta que coronen els trams d’un gran temple de nau única i capçalera poligonal gòtica proveïda de grans finestrals allargats. Aquesta heràldica combina profusament
els escacs, l’escut de pal partit i les armes de la comtessa, és a dir, l’heràldica dels Comenge, i també l’ensenya
dels Cabrera, curiosament (FITÉ 1997, 146; VELASCO - FITÉ
2016a, 64-66).

Sens dubte, com hem remarcat, ja abans del comte Pere,
l’infant Jaume I d’Aragó i la seva muller, la comtessa Cecília de Comenge, van promoure el creixement de Balaguer,
sent com era el centre del comtat d’Urgell i la seu de la
seva residència principal. El comte va morir molt jove (27
anys), i la comtessa vídua va seguir la seva política en el
govern del comtat durant la minoritat del seu fill, el comte
Pere d’Urgell. És per això que es creu que va ser la comtessa qui realment va impulsar la reforma de Sant Miquel
(VELASCO - FITÉ 2016a, 63).

«Es creu que va ser la
comtessa qui realment va
impulsar la reforma de Sant
Miquel»
Sant Miquel avui resta integrada a la col·legiata de Santa
Maria, com a capella annexa, a la banda meridional del
temple, on podem veure encara, a la volta gòtica original, les armes que van emprar els comtes del casal catalanoaragonès, a saber, la divisa tradicional dels comtes
d’Urgell, els escacs, i una nova heràldica que combina els
escacs i les barres del casal catalanoaragonès. Llegim en

Com hem comentat, va ser en temps del govern de l’esmentada comtessa que es van endegar les obres del
convent de les clarisses al costat de l’església de Santa
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cord de quan va ser consagrada la mesquita major com
a temple cristià, el qual no va ser fins al 1172 que va ser
designat com a Santa Maria d’Almatà, ja amb cementiri
annex (SANAHUJA 1930, 175-176).

Maria d’Almatà. L’infant Jaume n’havia deixat ja disposada la fundació en el seu testament de l’1 de novembre de
1347, amb la voluntat que fossin traslladades a aquella
església les seves despulles, les quals van ser enterrades
al convent de Sant Francesc de Barcelona transitòriament. Per acord del consell i els paers de la ciutat, així
com del rector de Santa Maria d’Almatà, el nou convent
es va fundar a la Casa de la Confraria de l’església, amb
el pacte de cedir l’església d’Almatà a les 13 monges de la
nova comunitat, raó per la qual es va estimar que calia
construir un nou temple parroquial, dedicat a Santa Maria, que, segons es va convenir, s’havia d’erigir al costat
de l’església de Sant Miquel. En l’esmentat acord s’assenyala que els llegats i fundacions efectuats a Santa Maria d’Almatà havien de passar al nou temple parroquial,
així com els llibres i els ornaments (SANAHUJA 1930, 179).

Val a dir que, juntament amb la del temple de Santa Maria de la Suda, van ser les tres primeres fundacions de
temples cristians, a l’interior de la ciutat, reaprofitant els
antics edificis musulmans de les mesquites, un cop consagrats i oberts al culte. L’església que es va erigir a la
Suda, tot just conquerida —per tal com ja surt esmentada, abans d’haver-se conquerit la ciutat, en una deixa a
Sant Pere d’Àger, canònica sota la jurisdicció de la qual
restarà—, no sabem si va aprofitar un oratori del palau
hudí islàmic o una altra estança. El més lògic seria que fos
un oratori. En tot cas, els treballs arqueològics han posat al descobert les restes de la possible planta d’aquest
temple, d’una nau amb el presbiteri un xic elevat i capçalera recta (VELASCO - FITÉ 2016c, 35; VELASCO - FITÉ
2016a, 62).

La fundació conventual es va endegar el 1350, i el 1352
ja estava enllestida, moment en què documentem com a
primera abadessa del cenobi Margarida de Montcada,
neboda de la reina Elisenda de Montcada, la fundadora
del monestir de Santa Maria de Pedralbes. Cal dir que,
en aquell moment, era vicari general del bisbat d’Urgell
Guillem Ramon de Montcada, en estar vacant la seu del
bisbe d’Urgell. De fet, Margarida, juntament amb dues
monges més vingudes de Nàpols, va arribar a Balaguer,
des de Pedralbes, el 1347 (SANAHUJA 1930, 148-152). No
hi ha dubte que el vicari general, parent de la primera
abadessa, va facilitar la fundació i va evitar que sorgissin
problemes jurisdiccionals o de competències.

Cal afegir al que s’ha dit sobre Santa Maria d’Almatà que
conservem la petita talla en fusta de l’anomenada Verge
d’Almatà, que s’ha datat dins del primer terç del segle
XIV i que, d’antic, s’ha relacionat amb els comtes d’Urgell.
De fet, el seu estil s’ha posat en relació amb el taller del
mestre d’Anglesola que es va fer càrrec de les tombes
del monestir de Santa Maria de les Avellanes i també
d’una altra imatge de la Verge, procedent del santuari
de Colobor (Vall d’Àger), la qual, amb tota probabilitat, va
ser promoguda igualment pels comtes d’Urgell (ESPAÑOL
2016a, 194-195; ESPAÑOL 2016b, 196-197).

Hem de dir que, a l’actual santuari del Sant Crist de Balaguer, fent funcions de capella lateral, s’hi conserva la
fàbrica de tota la nau de l’antic temple de Santa Maria
d’Almatà que es va convertir en el temple de les clarisses, clarament d’estil romànic tardà, amb volta de canó
pètria, que cal datar al segle XIII, en una fase tardana, o
fins i tot a la fase inicial del segle XIV, si ens fixem en la
façana, darrerament restaurada, formada per un portal
dovellat, sense decoració escultòrica, i una gran rosassa
que la corona, de molt bella execució i visible, encara,
malgrat el mal estat de conservació.7 Les restauracions
recents han permès obtenir més informació sobre aquesta important església, que es va construir en substitució
de l’antiga mesquita major,8 coincidint amb l’impuls urbanístic de la ciutat a què ens hem referit i en el marc del
qual hem de situar, també, l’erecció de l’església de Sant
Salvador, la qual va venir igualment a substituir una mesquita, en aquest cas, la d’Avimoni, on, de fet, va tenir lloc
el naixement del mercat de Balaguer. No endebades en
aquest temple es custodiava l’anomenada cana de Balaguer, de ferro, la mesura autoritzada per a la venda del
lli, el cànem i l’estopa (FITÉ 2015, 80). El 1163 consta com els
vells de Balaguer es referien a Santa Maria d’Almatà com
a antiga «mesquita major». És a dir, es mantenia el re-

L’anomenada Verge de les Parrelles, que es conserva ara
a Santa Maria de Balaguer,9 és una altra imatge mariana,
en alabastre, datada al segle XIV i procedent del convent trinitari que es va fundar prop de Balaguer abans
de 1293, la qual potser també va ser promoguda pels
comtes d’Urgell, ja a la segona meitat del segle XIV.
Si retornem a la fundació de Sant Domènec, consta que,
el 1350, el bisbe Nicolau d’Urgell es queixava que mancava acabar l’església i demanava que s’hi esmercessin
els 5.000 sous que l’infant Jaume va estipular en el seu
testament que servissin per finalitzar l’obra de l’absis
(SANAHUJA 1930, 146). Del 1352 consta una concessió d’indulgències, per part, ara, del bisbe Hug Desbach d’Urgell, per contribuir a l’obra de l’església i el campanar.
Per tant, el temple seguia en obra en aquell temps
(SANAHUJA 1930, 150; FITÉ 1997, 179, nota 9). En tot cas,
església i convent estaven ja enllestits el 1408, si atenem
al testament que el comte Pere va lliurar aquell any i en
què ja no apareixen ajudes per a l’obra del temple. En el
testament disposa la construcció d’un convent de franciscans amb la seva església, per a la qual es demana que
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es prenguin com a model, precisament, l’església erigida
al convent dominic de Balaguer i el temple del convent
de predicadors de Barcelona (FITÉ 1997, 155-156).

Cal dir, d’aquestes tombes de jacent descrites per Monfar, que en resten dos fragments al Museu de Balaguer,
corresponents a la part del cap i les espatlles, i que mostren el coixí amb l’heràldica que descriu l’autor. Villanueva
posa en dubte l’atribució, pel fet que cap dels infants va ser
enterrat en aquest lloc (VILLANUEVA 1976, 236). En tot
cas, hem defensat la proposta de Monfar i hem proposat
una relació d’estil amb Aloi de Monbrai, escultor que va
assumir encàrrecs reials (ESPAÑOL 2016c, 191-193).

Al testament s’expressa la voluntat que sigui erigit un
panteó comtal en un convent de menorets, que vol que
es construeixi al costat del palau Formós que substituirà
el convent de clarisses, si bé augmenta a 24 el nombre
de monges clarisses que hauran de ser substituïdes per
una comunitat de franciscans menorets. La seguretat és
el motiu que addueix per proposar la creació del nou
convent dins del recinte de la Suda. Així, demana que la
comunitat de clarisses sigui traslladada a un altre indret
(VELASCO - FITÉ 2016a, 85-87).

De Sant Domènec, el que millor es conserva és l’església diafragmàtica d’una nau —tot i que hi falten els dos
trams darrers—, amb capelles entre contraforts, com era
habitual, i l’heràldica dels fundadors. El claustre, bellíssim,
està format per un seguit d’arcs trilobulats sobre columnes, de traceria molt fina, de pedra calcària blanquíssima, i està disposat perquè s’hi recolzi una coberta simple
de fusta. L’absis poligonal mostra set cares, igual que en
altres temples, com el de Pedralbes de les clarisses. La
coberta de fusta de la nau actualment és tota nova, si
bé se’n conserven algunes restes dels caps de biga de la
vella policromats al museu, els quals, en el moment de la
restauració de l’embigat, no es van mantenir in situ (FITÉ
- VELASCO 2016, 210-214).

No hi ha dubte que el comte mirava de crear un lloc adient i segur per al panteó comtal, encara que fos sacrificant el convent de les clarisses. De fet, ens situa davant
d’un trasllat de panteó comtal, ja que Jaume I va fundar el convent de clarisses amb la clara voluntat que fos
panteó comtal. Recordem que s’hi va fer sebollir també
la seva muller, Cecília de Comenge. És interessant veure,
dins el context familiar de què parlàvem, la devoció i la
preferència del casal catalanoaragonès pels franciscans,
i, en concret, pels menorets. Podem advertir també un
dels motius pels quals el nostre comte Pere II va impulsar
la nova fundació de frares menorets, encara que fos en
detriment de les clarisses (VELASCO - FITÉ 2016a, 85-87).
Aquest convent no es durà a terme i el comte Pere II, com
els seus pares, serà enterrat a Santa Maria d’Almatà.

Pel que fa a Santa Maria, tenim poques dades sobre la
seva construcció en aquesta mateixa època. Es va projectar com un gran temple d’una sola nau, de gran amplada, com hem assenyalat. La construcció de la nau es
va prolongar fins al segle XVI, i s’hi va afegir un campanar exempt, que es creu que va ser construït a finals de
l’esmentat segle, atesa la col·locació de dos senys el 1392,
com ja hem avançat. Sigui com sigui, el 1491 segur que ja
s’havia enllestit, per tal com s’hi va incorporar un rellotge horari, igual que es va fer en altres campanars, per
exemple, al de Lleida. La torre octogonal es veu clarament que va tenir com a model el campanar de Lleida,
tot i que no amb l’exactitud amb què va ser copiat a
Cervera, o al Miquelet de València. En el cas de Cervera,
ho ratifica la mateixa documentació, sobretot pel que fa
a les finestres de la sala de campanes (FITÉ 2004-2006,
154-155). La resta, és a dir la gran nau, com hem avançat,
es va bastir al llarg del segle XVI, essent el 1507 mestre
d’obra Joan de Gainza que va ser mestre d’obra de la
Seu Vella de Lleida de 1422 a 1429 (FITÉ 2007, 346; FITÉ
2008, 42; ALONSO 1976, 222).

Monfar ens ha deixat una bona descripció del temple
dominic de Balaguer:
«Es obra y edificio muy suntuoso y bien labrado,
todo de sillería, muy grande y capaz, con muchas
y muy buenas capillas, y dos claustros muy grandes i espaciosos: hay buenos, y todos los cuartos
y oficinas necesarias para un gran convento y de
los mejores de la Corona; pues anduvieron en este
edificio tan liberales los testamentarios como el
conde, si viviera. Hay en la Iglesia muchas sepulturas de cavalleros de la Ciudad de Balaguer y condado de Urgel; en la capilla de San Pedro Martir,
hay una caja de marmol muy bien labrada, larga
de cuatro palmos, y en la piedra que cubre dos
figuras que denotan ser muchachos hijos de rey,
con sus coronas en las cabezas y espadas en las
manos; las almohadillas bajo sus Cabezas estan
sembradas de escudos muy pequeños, unos con
los palos de Cataluña, otros con las armas de Entenza, señal cierto ser de los hijos de los infantes
don Alfonso y doña Teresa de Entenza» (MONFAR
1853, II, 51-52).
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Pel que fa a la conquesta cristiana de Balaguer, es pot consultar el meu llibre (FITÉ 1985, 206-207), a més de les monografies de Balaguer de Fra
Pere Sanahuja (SANAHUJA 1930, 15-30; SANAHUJA 1984, 99-110).
2
Si Balaguer celebrava fira el 24 d’agost, la vila d’Àger la celebrava per Sant Llorenç, el 10 d’agost, i durava una setmana (FITÉ 1985, 367-368). El
privilegi de celebració de la fira va ser concedit a la vila d’Àger el 1341 per l’infant Jaume d’Aragó, comte d’Urgell.
3
Al segle XIII, les monedes de curs legal al Principat eren la barcelonesa, la jaquesa i les d’Agramunt i Empúries. L’acrimontesa era la moneda de
curs legal en terres del comtat d’Urgell (SANAHUJA 2013, 191 i 199-201).
4
En relació amb la promoció artística impulsada pels comtes d’Urgell, vegeu l’obra d’Alberto Velasco i Francesc Fité (VELASCO - FITÉ 2016a: 45-94).
5
De l’hospital en dona encara notícia Francisco de Zamora (ZAMORA 1973: 230).
6
Es tracta d’un conjunt escultòric mancat encara d’un estudi aprofundit, pertanyent ben clarament al nou estil del gòtic internacional que va penetrar al comtat, precisament, en temps del comte Pere II.
7
Sota la direcció del conservador restaurador Ramon Solé, s’ha efectuat en dues fases la restauració de la façana ponentina de l’antic temple. En la
primera, se n’ha abordat la part exterior, i en la segona —que ha finalitzat molt recentment—, s’ha abordat la restauració de la part interior de la
façana; en especial, s’ha emprès una acurada restauració de la rosassa. També s’ha procedit a l’enderroc del mur postís, erigit en època moderna,
que cegava la façana per la seva cara interna, cosa que permet veure de forma directa aquesta magnífica rosassa.
8
Com en la majoria de llocs conquerits —com en el cas de Lleida—, en la primera fase posterior a la conquesta es van habilitar les mesquites, l’aljama i les de barri, com a parròquies o fins i tot com a catedrals. És el que passa a Balaguer, on el 1163 consta encara l’antiga mesquita major com
a parròquia (SANAHUJA 1930, 176).
9
Sobre el monestir trinitari de les Parrelles, es recullen un seguit de fonts a: quinalafem.blogspot.com/2017/06/1720-lantic-cenobi-balagueri-de-les.
html (consultat el 05/02/2020); entre les quals les de Francisco de Zamora (ZAMORA 1973) i Cayetano Barraquer (BARRAQUER 1906, 373-374); Fra
Pere Sanahuja (SANAHUJA 1930, 144-145).
1
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RESUM: Aproximació a alguns aspectes de
la vida quotidiana en l’època del rei Pere
III el Cerimoniós. Inclou uns comentaris
sobre la vida a la cort del monarca, escrits
a partir de la lectura de les Ordinacions.
L’estudi es fonamenta en quatre inventaris
de cases d’eclesiàstics de Lleida, redactats
durant els anys que va durar el regnat de
Pere el Cerimoniós (1336-1387). S’estudien
els diversos objectes que van ser trobats en
cadascuna de les cambres d’aquests quatre
habitatges: els llits, les taules i bancs, els
elements decoratius, el que hi havia a les
cuines, la roba de llit i la personal, els objectes
de metall, les armes, allò que trobem a l’estudi
i al celler, les eines usades per treballar i,
finalment, tot el que serveix per il·luminar i
escalfar les cases.1

ABSTRACT: This exposition revolves around
two axes. On the one hand, it offers an
approach to some aspects of everyday life
in the time of King Peter III, known as the
Ceremonious. It includes insights into life
at the monarch’s court, based on reading
his Royal Ordinances. On the other hand,
this study is built on the basis of four home
inventories of ecclesiastics from Lleida,
made during the ruling years of Peter the
Ceremonious (1336-1387). The various
objects found in the chambers of these
four dwellings were studied: beds, tables
and benches, decorative elements, kitchen
utensils, bedding and personal clothes, metal
objects, weaponry, objects in the studio and
the cellar, working tools, and finally home
lighting and heating objects and appliances.1

PARAULES CLAU: vida quotidiana, Pere el

KEYWORDS:

Cerimoniós, inventaris de cases, Lleida,

Ceremonious, home inventories, Lleida,

objectes del segle XIV.

objects of the fourteenth century.

Nokaria. 1 (2021), 25-41.

everyday

life,

Peter

the

ISSN paper: 2696-8282 | ISSN electrònic: 2696-8292

25

Jordi Bolós i Imma Sànchez-Boira, Nokaria. 1 (2021), 25-41.

1. Mots preliminars

espais domèstics (THORNTON 1991). L’any 2014 vam publicar en tres volums els inventaris i encants conservats
a l’Arxiu Capitular de Lleida (BOLÓS - SÀNCHEZ-BOIRA
2014). Quatre dels documents editats en aquesta obra
són la base de bona part del que exposarem al llarg de
les properes pàgines.

Els estudis sobre la història de la vida quotidiana van
adquirir importància a Alemanya, França, Anglaterra i
també a Catalunya sobretot d’ençà dels anys setanta i
vuitanta del segle passat (DUBY 1985), i s’han de relacionar amb el moviment renovador que es va imposar en
la historiografia posterior a la Segona Guerra Mundial,
el qual va permetre fer progressar molt els estudis sobre
la societat, l’economia, les mentalitats i també tirar endavant uns treballs arqueològics en jaciments medievals.
En principi, els treballs sobre la vida quotidiana havien
de permetre conèixer com vivia tota la gent, no només
la més poderosa. A Itàlia, en aquesta mateixa època, es
va desenvolupar l’anomenada microhistòria (GINZBURG
2006 i 2011).2 Amb relació a Catalunya, cal destacar els
treballs molt primerencs de Maria Teresa Vinyoles (1976 i
1985). Les seves recerques ens apropen a la vida de les
dones, dels infants i de les famílies dels darrers segles medievals. Aquests estudis sobre la vida de cada dia també
han estat una porta a través de la qual hem conegut
aspectes com els espais quotidians, el vestit, l’alimentació o els marginats (per exemple, les bruixes, CASTELL
2011). Aquesta aproximació tant ens pot apropar al món
urbà, molt ben documentat, com al món rural (BOLÓS SÀNCHEZ-BOIRA 1996). Tant ens duu a estudiar el pagès
d’un mas com el senyor que viu en un castell, el monjo, l’artesà o el ciutadà benestant. I també, certament, podem
intentar conèixer com vivien els monarques, que, malgrat
llur poder, eren persones com tothom. Amb relació a
Catalunya, s’han fet estudis sobre les dones (VINYOLES
2017), sobre el vestit (MARANGES 2018), sobre l’alimentació o sobre la bruixeria, i hi ha hagut algun intent de
síntesi (BOLÓS 2000; BATLLE - VINYOLES 2002; BOLÓS
- SÀNCHEZ-BOIRA 2005). Pel que fa a la resta dels Països
Catalans, podem assenyalar interessants aportacions sobre la ciutat i els habitatges de Mallorca (BARCELÓ 1994;
BARCELÓ - ROSSELLÓ 2006 i 2009) o sobre els metges
de València (FERRAGUD 2005). També hem de fer esment
de l’estudi innovador sobre la vall de les sis mesquites
(GARCIA-OLIVER 2003). Molt sovint, els treballs a propòsit de la vida quotidiana estan estretament lligats a les
recerques sobre la societat. Altres vegades, els treballs
arqueològics ens permeten conèixer aspectes de la vida
de cada dia, com s’esdevé amb la recerca sobre la ciutat
de Perpinyà en època dels reis de Mallorca (CATAFAU PASSARRIUS 2014).3

Primerament, farem una breu aproximació a alguns aspectes de la vida a la cort de Pere III el Cerimoniós, que
ens il·lustraran sobre com es vivia en aquella època,
d’acord amb el que aquest monarca va establir a les Ordinacions que va fer redactar, i, després, entrarem dins
de quatre cases de Lleida i coneixerem el que hi havia,
d’acord amb el que esmenten quatre inventaris fets en
l’època d’aquest monarca.

2. Viure a la cort del rei
Per saber com vivia Pere el Cerimoniós, d’acord amb allò
que ell mateix va establir, podem anar a cercar la informació al volum de les Ordinacions fetes per lo senyor
en Pere terç rey d’Aragó sobre lo regiment de tots los
officials de la sua cort (se’n va fer una edició l’any 2009;
l’original és del 1344) (figura 1).4 No volem entrar a fons
en aquesta qüestió, però sí que desitgem mostrar alguns
detalls que ens permetran apropar-nos a aspectes de
la vida quotidiana d’aquest monarca, que ara centra la
nostra atenció, i de l’època en què va viure. A continuació
farem set breus comentaris. Per aprofundir-hi, podeu llegir el llibre de Francesca Español sobre els escenaris dels
reis (2001) o els dos volums editats per Aymat Catafau i
Olivier Passarrius sobre el palau dels reis de Mallorca de
Perpinyà (2014).

A l’hora de fer aquesta aproximació als espais quotidians
de l’edat mitjana, els estudis dels inventaris de les cases
han estat molt notables. L’any 1980 ja es va fer un congrés
als Països Baixos sobre aquest tema (VAN DER WOUDE SCHUURMAN 1980). Darrerament, s’han publicat i estudiat força inventaris i s’ha vist, per exemple, la importància
que tenien a Itàlia a l’hora de conèixer els mobles i els

Figura 1. Primera pàgina de les Ordenacions fetes per lo molt alt senyor
en Pere terç, rey d’Aragó, sobra lo regiment de tots los officials de la sua
cort, volum conservat a la Universitat de València, Biblioteca Històrica.
BH Ms. 1501 (Foto: Universitat de València, <https://colecciones.uv.es/s/
Somni_sub/item/57607>, consultat el 18 de juliol de 2020).
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54). De fet, si continuem llegint aquest volum, sabrem que
fins i tot els metges i els apotecaris havien de fer el mateix (GIMENO – GONZALBO – TRENCHS 2009, 98). S’hi
diu: «E si per aventura alscunes coses medicinals reebedores a Nós hauran ministrades, primerament d’aquelles
tast facen denant Nós.» La desconfiança del monarca
era permanent, i això afectava tots els qui el servien.
El rei, per principi, no es refiava de ningú, ni dels seus
servidors més propers, ni dels metges o físics ni dels apotecaris. Ben segur que tenia molts enemics, lluny i, potser
també, força a prop.

Primer comentari. Per apropar-nos a l’ambient que hauríem trobat a la cort reial, podem dir que, tal com assenyalen les Ordinacions, al palau hi havia d’haver quatre
joglars, dos dels quals havien de saber tocar la trompa;
un altre, el tabal, i el darrer, la trompeta. Aquests joglars
havien de fer sonar llurs instruments a l’inici i al final de
cada àpat (GIMENO – GONZALBO – TRENCHS 2009, 88).
Certament, calia demostrar públicament la solemnitat
que envoltava la figura del monarca, la qual, evidentment, no era pas a l’abast de tothom. Això ens atansa
molt al tema de les mentalitats de l’època i de les formes
de reflectir el poder.

Tercer comentari. Amb relació al menjar i
als àpats, en les Ordinacions (2009: 7677) es parla de carn i de peix, però també
s’assenyala que caldrà comprar «fruytes,
fromatge, ortalices, tovalles e tovayloles»
i també «cera e pobil o bleses [blens], e
sucre e espècies e altres coses necessàries a fer confits» (figura 3). I, així mateix,
«sagins, oli, carn salada, peixs secs». I, per
als animals, «ordi e civada». Les ordinacions que fan referència a l’alimentació són
molt interessants i permeten engrossir els
coneixements que ja en tenim gràcies als
nombrosos treballs que s’han fet aquests
darrers anys —per exemple, al Primer Col·
loqui d’Història de l’Alimentació (DIVERSOS
AUTORS 1995)— i, sobretot, a la publicació
de nombrosos receptaris de cuina medievals, el Llibre del Coch de mestre Robert
(LEIMGRUBER 1977) i el Llibre de Sent Soví
(GREWE – SANTANACH 2003).
Quart comentari. Amb relació a la neteja.
En aquestes ordinacions es va establir que
dues persones anomenades portadors
d’aigua havien de portar a la cuina tanta
aigua com calgués a fi que «les calderes
encara e les escudelles aprés los menjars de nostres domèstics laven e munden
[netegin] diligentment». A més, també «la
cuyna escombren quant mester hi serà»
(GIMENO – GONZALBO – TRENCHS 2009, 75). De fet, va
establir que volia que hi hagués «aygua appareylada,
con [quan] a la taula anar deurem, per nostres mans a lavar, e dels altres qui aquí seran» (GIMENO – GONZALBO
– TRENCHS 2009, 107). Els documents escrits permeten
saber poques coses sobre la neteja a l’edat mitjana, fins
i tot amb relació als darrers segles, dels quals s’ha conservat molta més documentació. Aquestes normes són,
doncs, molt interessants, i segurament també s’aplicaven
en moltes altres cases, si més no en les de la gent benestant.

Figura 2. Una taula parada. Damunt la taula, hi havia plats i talladors.
Les tovalles eren blanques: Germans Limbourg, Les Très Riches Heures
du duc de Berry, mes de gener, f. 1v. 1412-1416. Musée Condé, Chantilly
(Foto: Wikipedia, <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Les_Tr%C3%A8s_
Riches_Heures_du_duc_de_Berry_Janvier-2.jpg>, consultat el 20 de juliol
de 2020).

Segon comentari. D’acord amb les Ordinacions, en
aquests àpats, el majordom havia de portar les escudelles i els talladors amb el menjar (figura 2). Després —i
això potser és més interessant—, el majordom havia de
fer «lo tast de les viandes» i n’havia de donar «a tastar a
aquell o a aquells qui les dites escudellas e talladors hauran portats» (GIMENO – GONZALBO – TRENCHS 2009,
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Sisè comentari. Com tot senyor, al rei li agradava caçar
amb falcons o astors. Va establir que «un escuder expert
en aytals coses, falconer nostre major sia elegit» i que
havia de tenir cura dels seus «falcons, astors e d’altres
qualsquequals aucells a cassar depurats» (GIMENO –
GONZALBO – TRENCHS 2009, 82). Des de l’època carolíngia, caçar era una activitat dels monarques i, molt aviat,
de tota la noblesa. A la baixa edat mitjana, un noble —o
un ciutadà que volgués semblar noble— havia d’organitzar caceres, per exemple amb falcons o astors. Només cal
recordar la representació de l’anomenat Cavaller d’Aspa,
conservada al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.
Setè comentari i darrer. Pere III va establir que els escuders havien de fer i aparellar els seus llits. A més, a la nit,
s’havien de preocupar que hi hagués, a la seva cambra,
«vi e aygua suficient a beure». I per si de cas hi havia
alguna cosa imprevista, calia poder-hi trobar «candeles e tortices a il·luminar, espècies e confits a menjar e
armes encara covinents a la nostra persona complides»
(GIMENO – GONZALBO – TRENCHS 2009, 94). Les tortisses, com traeix el nom, eren unes candeles recargolades. Pere el Cerimoniós es preocupava de concretar-ho
i organitzar-ho tot, fins als detalls més menuts, com ara
tenir uns confits per menjar a mitja nit, tenir aigua i —de
ben segur, més important— tenir una arma a punt i una
manera de veure-s’hi. I amb això tornem a descobrir la
qüestió de la inseguretat: les normes trasllueixen una por
sempre present.

Figura 3. Una taula parada. La taula era coberta amb unes tovalles
amb diversos motius decoratius. Damunt, hi havia talladors i copes:
Crònica del rei en Jacme, Biblioteca Universitat de Barcelona, núm. 1, f.
XXVIIr (Foto: Wikipedia, <https://ca.wikipedia.org/wiki/Llibre_dels_fets#/
media/Fitxer:Llibre-dels-Feyts-XXVIIr.jpg>, consultat el 18 de juliol de
2020).

Certament, a mig camí del que hi havia a la casa d’un
pagès o d’un artesà pobre i del que hauríem trobat al
palau del rei, hem de situar el que hom guardava a les
cases dels quatre eclesiàstics que vivien a Lleida al segle
XIV i que estudiarem a continuació.

Cinquè comentari. Establia que, després de menjar ell i
els domèstics, tot allò que sobrés s’havia de lliurar a l’almoina o als seus servidors, sense frau. Hom deia a les
Ordinacions, per exemple, que el pa que sobrés calia
donar-lo «als almoyners [...] e encontinent als pobres de
Christ distribuir per los dits almoyners volem specialment
e manam» (GIMENO – GONZALBO – TRENCHS 2009, 64).
Més endavant, s’establia que havien de lliurar a l’almoina
«en la porta de nostre alberch [...] los releus [deixalles] qui
sobraran en la cuyna, axí en carns con en altres menjars».
S’havia de fer el mateix amb relació al pa, el vi, les fruites
i els formatges, i fins i tot pel que feia a algunes bèsties
«retudes a la cort per afollades [malmeses]» (GIMENO
– GONZALBO – TRENCHS 2009, 235). D’acord amb els
ideals del cristianisme, calia fer caritat als pobres. Des
de l’alta edat mitjana, es va establir la importància de
les donacions a l’Església i també a la gent necessitada.
Així va néixer, en algunes parròquies, la institució dels
bacins dels pobres vergonyants o de solemnitat, i també,
als bisbats, la de les Almoines, que tenia l’edifici sovint al
costat de la catedral.

3. Viure a la ciutat de Lleida al segle XIV
A l’hora d’estudiar aspectes de la vida quotidiana en
època de Pere III, hem cregut que podia ser interessant
conèixer com eren algunes cases de la ciutat de Lleida
en aquests decennis del segle XIV i descobrir què hi havia a les cambres d’aquests habitatges. En els darrers
anys s’han dut a terme diverses recerques que no sols
permeten conèixer com era la ciutat de Lleida a la fi
del l’edat mitjana (BOLÓS 2008 i, com a referència indispensable, LLADONOSA 2007), ans també fan possible
entrar a l’interior d’algunes cases, mitjançant la lectura d’uns inventaris post mortem publicats fa pocs anys
(BOLÓS - SÀNCHEZ-BOIRA 2014). A més, una tesi doctoral sobre els objectes conservats en aquests habitatges
facilita molt la realització del treball que presentem a
continuació (SÀNCHEZ-BOIRA 2016). Les fonts documentals, els inventaris i els encants posen en evidència tots
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encants que es van fer a continuació d’escriure l’inventari

els objectes que hi havia en un habitatge. És una font
directa de coneixement que enumera —i descriu sovint— d’una manera detallada tot el que els notaris veien
amb els ulls, de la mateixa manera que ho trobem —
molt ben representat— en un fresc del segle xv, dedicat
a un notari que feia un inventari, i que podem admirar
a l’Oratorio dei Buonomini di San Martino (Florència)
(SÀNCHEZ-BOIRA 2016, 23, figura 1.1). Al costat dels documents escrits, les fonts iconogràfiques esdevenen també
un document valuós per conèixer els objectes de la casa
i el seu mobiliari. Les arts visuals, sobretot la pintura, ens
informen de la fesomia que tenien els objectes, de llurs
qualitats i del color; i fan possible també conèixer la situació de cadascun i, així, l’organització de l’espai físic.
D’aquesta manera, quan es relaciona la informació dels
inventaris amb la que ens aporten les imatges, podem
reconèixer i identificar molts dels espais quotidians i dels
objectes de la vida de cada dia.

(365-372, 419-420 i 473-484, docs. 3, 12 i 23), i que de vegades esmentarem, atès què ens serviran per completar
la informació sobre els objectes que hi havia als habitatges estudiats.

Figura 4. Esquema de casa d’Arnau Ponç, que fou beneficiat de la seu
de Lleida. L’inventari, fet després de la seva defunció, és de l’any 1345.
Malgrat que l’organització interna de l’habitatge sigui aproximada,
sembla que, d’acord amb el document, hi havia tres nivells (Elaboració:
Jordi Bolós i Imma Sànchez-Boira).

D’entrada, per apropar-nos a la Lleida del segle XIV, hem
de conèixer alguns aspectes sobre l’urbanisme i la societat d’aquesta ciutat. Així, per exemple, cal tenir present el
recorregut del clos de muralles, l’existència de cinc parròquies urbanes, l’organització de la xarxa de carrers, els
llocs centrals o bé la distribució dels oficis en cadascun
dels sectors de la ciutat. Podeu trobar una aportació
amb relació a tots aquests aspectes al llibre Dins les muralles de la ciutat (BOLÓS 2008). D’altra banda, en podeu descobrir una representació gràfica en la pintura,
molt acurada, feta l’any 1563 per A. van den Wingaerde.
Si fixem l’atenció en els petits detalls dibuixats a mitjan
segle XVI, hi veurem representats els pisos de les cases,
les finestres, els porxos, les latrines, les teulades, etc., potser una realitat no ben bé igual a la que hauríem trobat
al segle XIV, però segurament no pas gaire diferent.

Altres inventaris de la fi d’aquest segle XIV permeten fer,
d’una manera encara més precisa, una reconstrucció de
com era la casa del difunt. Per exemple, a les cases de
Pere de Rocamora (inventari de l’any 1392), de Berenguer
Vicent i de Joan de Peralta (inventaris, tots dos, de l’any
1393) o de Domingo de Puiaçol (de 1396), hi trobem, ben
segur, un edifici repartit en quatre nivells: a l’inferior —el
soterrani— hi solia haver el celler; al nivell situat a peu
pla, hi hauríem trobat l’entrada i de vegades alguna
cambra, rebost o petit celler; al tercer o principal, hi havia la sala i la cambra major, i sovint també la cuina i
algunes altres cambres; finalment, al quart nivell, hi podia
haver alguna cambra, uns porxos, un terrat, etc. (BOLÓS SÀNCHEZ-BOIRA 2014, 518-522, 551-568, 594-599 i 621633, docs. 28, 33, 36 i 42; BOLÓS - SÀNCHEZ-BOIRA 2015).
Tenir com a referència aquests habitatges ens ha ajudat
molt a l’hora de fer la reconstrucció esquemàtica de les
quatre cases que, en aquest treball, centren el nostre
interès.

4. Quatre inventaris, quatre habitatges
Pere III el Cerimoniós va governar la Corona catalanoaragonesa des de l’any 1336 fins a l’any 1387. Per aquest motiu, hem triat quatre inventaris post mortem fets aquests
anys. El primer és d’Arnau Ponç, que va ser beneficiat de
la seu de Lleida; l’inventari va ser fet l’any 1345 (BOLÓS SÀNCHEZ-BOIRA 2014, 357-372, doc. 2). En segon lloc, hem
triat la casa de Guillem Ramon de Montcada, degà de la
seu de Lleida, que va morir l’any 1376 (409-419, doc. 2). El
tercer inventari escollit és el de Joan Perpinyà, canonge,
sagristà i doctor en decrets, que es va redactar un any
més tard, el 1377 (421-433, doc. 13). En darrer lloc, entrarem a l’habitatge de Mateu Pellisser, canonge i prebost,
i que va morir l’any 1387 (463-472, doc. 22), data en què
també va traspassar el monarca. Amb relació als béns
de tres d’aquests eclesiàstics, també s’han conservat els

Figura 5. Esquema de casa de Guillem Ramon de Montcada, que fou
degà de la seu de Lleida. L’inventari, fet després de la seva defunció,
és de l’any 1376. Malgrat que l’organització interna de l’habitatge és
aproximada, d’acord amb el document, sembla que hi havia tres nivells
(Elaboració: Jordi Bolós i Imma Sànchez-Boira).
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En els quatre casos que estudiem (datats entre l’any 1245 i el 1387), hi devia haver una organització interna dels habitatges semblant.
Amb tot, a l’alberg5 d’Arnau Ponç i al de Guillem Ramon de Montcada no hi havia pas un
celler en un nivell inferior, al soterrani (figures
4 i 5). En aquest darrer alberg, en canvi, hi
havia una «casa pintada», una habitació potser amb pintures, i una «casa de la civada»,
cambra on es devien conservar els cereals.
En canvi, a la casa de Joan Perpinyà hi havia
dos cellers (figura 9). A més, aquest doctor en
decrets tenia un estudi, i encara tenia, curiosament, una «casa de la cera» i un pastador.
A l’alberg de Mateu Pellisser hi trobem una realitat semblant: hi havia un celler, una «casa
de la palla» i una «casa on es pastava» (figura 10). Les cases d’aquests eclesiàstics rics eren edificis
grans, on sabem que sovint hi havia serventes; a l’alberg
de Pellisser, al costat de la cuina, hi havia la cambra de
la serventa Margalida. En l’encant dels béns d’Arnau Ponç
es feia esment d’«I capa vermeylla, listada, que ere de la
macipa», la qual, malgrat això, va ser venuda per 6 sous.6

Figura 6. Una colga: Fra Angelico. Retaule de sant Marc. Detall de la
predel·la amb l’escena de la curació del diaca Justinià pels sants Cosme
i Damià, c. 1338-1340. Florència, Museu de Sant Marc (Foto: Wikipedia,
<https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Angelico,_predella_dei_santi_cosma_e_damiano_da_pala_di_san_marco,_healing.jpg>, consultat el 18 de
juliol de 2020).

ments metodològics de l’estudi Aproximació als espais i
objectes a les cases urbanes de Lleida (SÀNCHEZ-BOIRA
2016). Així, trobem un exemple de colga al retaule de Sant
Marc —a l’escena La curació del diaca Justinià per Sant
Cosme i Sant Damià— fet per Fra Angelico entre els anys
1438 i 1440 (i conservat al Museo di San Marco de Florència) (figura 6). Per contra, trobem un típic exemple de llit
(força semblant als actuals) al Llibre d’Hores de Caterina
de Cleves, fet vers l’any 1440.8

5. Mobles, llits i colgues
A continuació ens fixarem en alguns dels objectes que
hi havia a les cases d’aquests quatre eclesiàstics benestants de la Lleida de l’època del rei Pere III. En la major
part de les cambres hi havia un llit o bé una colga. A la
casa del degà Montcada només n’hi havia tres, de llits o
colgues, i, a la del sagristà Perpinyà, vuit. Una altra qüestió és que, com veiem, en alguns casos s’esmenta que hi
havia un llit, mentre que, en d’altres, es parla de colgues
(figura 6). D’acord amb els estudis fets (SÀNCHEZ-BOIRA
2016), aquestes colgues eren una mena de jaç, tancat per
quatre taulons («una colgua entaulada, plena de paylaça; una colgua entaulada e enbaldada»), i els llits solien tenir unes potes i unes fustes travesseres, damunt les
quals hi havia el matalàs («I lit ab V po<s>ts e sos peus»).
Amb relació als habitatges estudiats, el beneficiat Arnau
Ponç només tenia cinc llits i el canonge Pellisser, un llit i
quatre colgues. Assenyalem també que hom diu que un
d’aquests llits de Ponç era «I lit de cordes». Pel que fa a
les colgues, que eren embaldades (amb baldes?) i entaulades, segons els encants, tenien un valor que oscil·lava
entre els 27 sous i els 38 sous i 6 diners barcelonesos.7

6. Caixes, capses i armaris
En moltes de les cases hi havia diverses caixes, que servien per guardar altres objectes. A la de Guillem Ramon de
Montcada n’hi havia dues; a les restants, tres. En la iconografia podem trobar molts exemples de caixes, situades
en un costat de la cambra o al peu del llit. Recordem
només el Naixement de sant Joan Baptista, de les Hores
de Milà-Torí, obra atribuïda al cercle de Jan van Eyck.9
La caixa que s’hi representa és oberta i ens mostra allò
que hi ha a l’interior (figura 7). Un dels objectes que conté
és el que nosaltres considerem que s’anomenava massapà (figura 8). El massapà era una capsa allargada, amb
els extrems arrodonits. És representada en molts dels retaules i miniatures de l’època gòtica dedicats a la Mare
de Déu. També el trobem ben recollit en la documentació
de l’època que estudiem. El beneficiat Ponç en tenia dos,
de massapans, i el canonge Pellisser, un. En els encants
d’Arnau Ponç es fa esment d’«I maçapà ab pebre, gingebre», que, juntament amb una bossa plena de safrà, va
ser venut per 2 sous i 10 diners.

Per complementar allò que ens diuen els documents i per
veure com podien ser els objectes esmentats en aquests
inventaris, pot ser fonamental comparar-ho amb allò
que veiem en algunes representacions iconogràfiques
d’aquesta mateixa època. Aquest va ser un dels fona-
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Arnau Ponç també tenia quatre caixetes, una caixassa (segurament en més mal estat de conservació) i una brandonera (en principi, per guardar-hi
els brandons de cera). A part, el degà Montcada
també guardava a casa dues capses, certament
molt més petites que les caixes o les caixetes.
Un moble molt diferent era el dreçador que tenia
Perpinyà a la sala major del seu habitatge, una
mena d’aparador que segurament era un precedent del que poc després van ser els més majestuosos tinells.10 A més, cal cridar l’atenció sobre el
fet que hi havia, a la casa de Guillem Ramon de
Montcada, «I armari de ffust», que va ser venut
per 19 diners. Molts dels objectes es conservaven
en caixes, però, a la fi de l’edat mitjana, en alguns
inventaris ja es fa esment de l’existència d’armaris
(que, de fet, també veiem representats en alguns
retaules i miniatures del segle XV, com en l’escena
de l’Anunciació de Robert Campin, en un retaule
conservat al Museu del Prado).

7. Taules i bancs
Figura 7. Cambra amb una caixa oberta, cosa que ens permet de veure que hi
havia dins: atribuïda al cercle de Jan van Eyck. Hores de Milà-Torí, ms. 47, f. 93v.
Escena del Naixement de sant Joan Baptista, c. 1422. Torí, Museu Cívic (Foto:
Wikipedia <https://ca.wikipedia.org/wiki/Llibre_d%27Hores_de_Tor%C3%AD#/media/
Fitxer:14th-century_painters_-_Les_Tr%C3%A8s_Belles_Heures_de_Notre_Dame_de_
Jean_de_Berry_-_WGA16014.jpg>, consultat el 18 de juliol de 2020).

Figura 8. Cambra amb un banc, damunt del qual hi ha un massapà i a sobre uns
fruits, segurament una magrana: Domenico Ghirlandaio, Fresc de la Capella de
Santa Fina, c. 1473-1475. Escena de l’Anunciació de la mort de santa Fina. Col·legiata de San Gimignano (Foto: Wikipedia, <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ghirlandaio,_Announcement_of_Death_to_St_Fina.jpg>, consultat el 18 de juliol de 2020).
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Si deixem les cambres, on solia haver-hi els llits i les
caixes, i entrem a la sala de les cases, hi trobarem
alguna taula i alguns bancs. A la casa de Guillem
Ramon de Montcada hi havia «dues taules ab sos
peus, grans, los quals són lavadiços» i «I banquet».
A la sala de la casa de Mateu Pellisser hi trobem
«dues taules ab peges, levadices» i «I banch». A
la sala més gran de Joan Perpinyà hi havia «una
taula bela, ab sos peus», una «altra taula ab sos
peus» i un banc. Diguem també, per completar la
visió d’aquesta darrera sala, que hi hauríem trobat un dreçador («un dreçador»), un oratori, una
tenalla per a l’aigua i, encara, un bancal, que era
un drap potser per posar-lo sobre la taula i en
què hi havia representades diverses figures humanes; a la mateixa sala també hi havia «un drap de
parament, de lana, ab diverses figures e senyals»
—en parlarem en el següent apartat, dedicat a la
decoració de la casa.
Tanmateix, no només hi havia taules al menjador:
trobem cinc taules a la casa de Mateu Pellisser, sis
a la del degà de la seu, Guillem Ramon de Montcada, i set a cadascun dels dos albergs restants. N’hi
podia haver a la cuina; a la casa del beneficiat Arnau Ponç hi havia, «en la cuina, II taules plegadices
ab sos peus, I taula banch, V banchs» i encara «Iª
taula de cuina». També n’hi havia a les cambres. En
una cambra de l’habitatge del mateix Arnau Ponç
hi trobem «Iª taula ab sos peus, I taullel per tenir
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roba» i encara «Iª tauleta». En una recambra de la casa
de Guillem Ramon de Montcada, que feia d’estudi, s’hi
guardava, per exemple, «Iª taula de studi» —en parlarem
més endavant.

segons els inventaris, també hi havia banques, encara
que de vegades tenien unes funcions diverses, com «Iª
banca de privada» o bé «Iª banca de lavar», que trobem
a la casa del beneficiat Arnau Ponç.

D’altra banda, a les cases també hi podia haver alguna
tauleta (dues a la casa d’Arnau Ponç) i, sobretot, nombrosos taulells (des d’un fins a cinc). Les funcions d’aquests
taulells eren, però, diverses: per jugar a escacs o a un joc
semblant o per portar el pa o la pasta al forn.

8. Decorar la casa
Malgrat que eren unes cases d’eclesiàstics, hem de tenir
ben present que eren uns habitatges que pertanyien a
persones socialment benestants, relacionades sovint amb
famílies de la noblesa, com veiem clarament en el cas
de Guillem Ramon de Montcada. Per tant, es ben normal que hi trobem objectes luxosos, que tenien, a més,
una finalitat decorativa, com ja hem vist en els apartats
precedents.
A la recambra de l’alberg d’Arnau Ponç hi havia «Iª cortina scaqueyada», «Iª carpita, I exaló esquinçat» i també
«I papaylló». Així doncs: una cortina decorada com si fos
un tauler d’escacs, una carpita o drap semblant a una
cortina i un xaló (o eixaló) o drap de la ciutat de Châlons.
També hi havia un papalló per cobrir el llit i que se solia
penjar al sostre de la cambra. Les cortines de Joan Perpinyà i de Mateu Pellisser eren de color verd o blau.

Figura 9. Esquema de casa de Joan Perpinyà, canonge, sagristà i doctor
en Decrets. L’inventari, fet després de la seva defunció, és de l’any 1377.
Malgrat que l’organització interna de l’habitatge sigui aproximada,
d’acord amb el document, sembla que hi havia quatre nivells; al nivell
inferior, soterrat, hi havia el celler major (Elaboració: Jordi Bolós i Imma
Sànchez-Boira).

Molt sovint, a prop de les taules, hi havia bancs, banques,
cadires i fins i tot un escó. Guillem Ramon de Montcada
tenia «I scan per seura al foch», que, quan va morir, va
ser venut per 19 diners. Pel que fa a les cadires, aquest
membre de la família Montcada tenia «una cadira de
ferre» en una recambra; va ser venuda als encants, pel
fet d’ésser de metall, per la quantitat força notable de 5
sous. El canonge Joan Perpinyà tenia, a la cambra on va
morir, «una cadira redona». De cadires n’hi havia, però no
eren pas tan usuals com ara. En canvi, a l’alberg de Ponç,
beneficiat, hi havia onze bancs i tres banques. A la cuina
hi hauríem trobat «II taules plegadices ab sos peus, I taula banch, V banchs»; en una cambra propera hi havia, al
costat del llit, «I banch, II setis». A totes les cases almenys
hom hi tenia tres o quatre bancs. Cal també tenir present que, de vegades, es parla així mateix d’arquibancs.
A la cambra del degà Montcada hi havia «un archibanch,
en lo qual trobam primerament un Flors sanctorum», i
molts altres llibres guardats a l’interior. Aquests bancs,
com molts dels escons actuals, feien de banc per seure-hi
i de caixa per desar-hi objectes (com ara llibres o roba).
Cal assenyalar que, de vegades, al costat de les colgues,
a banda i banda, hi havia dos bancs (a la casa de Guillem Ramon Montcada, «una colga ab IIos banchs»). Als
habitatges d’aquells anys de la tardor de l’edat mitjana,

Figura 10. Esquema de casa de Mateu Pellisser, canonge i prebost.
L’inventari, fet després de la seva defunció, és de l’any 1387. Malgrat que
l’organització interna de l’habitatge sigui aproximada, feta d’acord amb
el document, sembla que hi havia almenys tres nivells; al nivell inferior,
soterrat, hi havia el celler. No es pot pas descartar que no hi hagués
una planta superior, al damunt de la principal (Elaboració: Jordi Bolós i
Imma Sànchez-Boira).

A la sala major del canonge i sagristà Joan Perpinyà hi
havia «un drap de parament, de lana, ab diverses figures
e senyals», destinat a embellir l’estança. Segurament era
un objecte luxós. A la cambra major d’Arnau Ponç hi havia
«I drap vermeyll [de cendat] a senyal de Sala» i, a la sala
adjacent, «Iª cortina Antigua». Quan es parla de «senyals», generalment es fa referència a símbols heràldics,
sovint de parents del difunt posseïdor de l’habitatge. Encara que no sempre era així: en una cambra del mateix
Perpinyà hi havia «un drap ab senyals de la reyna dona
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palma», «I stora redona, de palma» i «I stora d’espart»,
que servia per cobrir una cuba (o bota gran), o bé «una
stora de peus» (per no haver de posar, a l’hivern, els peus
directament damunt el terra fred).

Alionor». A la casa de Mateu Pellisser hi hauríem trobat «I
drap pintat de vermeyl e grog, de pocha valor». Cal tenir
present que el mot drap es podia fer servir per designar
objectes molt cars o d’altres que no ho eren gaire («un
drap de pastera»).
Pel que fa als xalons (o draps en principi fets a la ciutat
francesa de Châlons), trobem que, a la casa de Ponç,
beneficiat de la seu, hi havia «I exaló esquinçat». A la de
Perpinyà, «I axaló blau». I a la de Pellisser, «un cobertor
ho exaló gran, vermeyl, de stam». Cal assenyalar que no
és fins més endavant que es comencem a trobar, als albergs dels eclesiàstics lleidatans, draps luxosos, que potser provenien d’Arràs o d’altres poblacions de l’Europa
atlàntica.11

9. La cuina
A la cuina, cal diferenciar clarament el conjunt d’objectes
que trobem al voltant de la llar de foc, en part dedicats
a coure els aliments, dels objectes que eren destinats a
preparar-los i servir-los. D’entre els primers, hi ha els cremalls o les lleves, el cavall de ferro i els ferros de la llar,
l’ast, la graella, la caldera o calder, l’olla, les cassoles, les
tapes o cobertores metàl·liques, la paella i potser també
la llossa i la bromadora. D’una manera lògica, als inventaris gairebé sempre hi trobem aquests objectes com a
utillatge de la cuina de les cases. Si bé no ens hi volem
estendre gaire, consignarem, per exemple, que, a la cuina de l’alberg de Guillem Ramon de Montcada, hi havia:
«dues olles de coura», «Iª olla pocha», «IIIes lévens, IIes

Com hem vist, els bancals, que es posaven sobre bancs o
taules, també podien ser de bona qualitat. A la sala d’Arnau Ponç, beneficiat, hi havia «I bancal a seynal real». A
la recambra de la casa de Guillem Ramon de Montcada,
descobrim «un bancal veyll, ab vayres» (amb unes pells) i
un «altra bancal ab rodes e ab senyal del compta d’Urgell» i encara «I tapit». Quan es parla de rodes, cal pensar que hi havia representades diverses rodes o rotllanes
(tal com trobem sovint amb relació a moltes catifes). A la
casa de Joan Perpinyà, ja hem dit que, a la sala, hi havia
«un bancal, ab diverses figures, pèl ras».

grans e altres poques», «Iª paeylla de ferra», «Iª graylla
de ferra», «II cobertores de ferra», «Iª loça e Iª esbromadora», «II asts», «I cavayll de ferre de tenir asts», «una
caçola de aram», «uns ferres», «uns ferres de tres olles»
i «Iª caldera».
Encara que sigui feta en unes terres molt més septentrionals, a l’escena de la Sagrada Família de Les Hores de
Caterina de Cleves, del Mestre de Caterina de Cleves,
pintada cap a l’any 1440,12 hi veiem una llar de foc amb tots els
objectes que es troben usualment
en aquest espai: uns cremalls, unes
graelles, una caldera, un escudeller, una bromadora, etc. Allò que
ens diuen els documents coincideix
amb allò que veiem a la iconografia. També podem fer un cop d’ull
al magnífic interior d’una cuina del
segle XV, representat per Martin
van Cleve (figura 11).

També podríem incloure en aquest apartat les estores,
encara que solien ser, en general, molt més pobres. Trobem que s’esmenten «III stores de bova», «II stores de

Per preparar i servir els aliments,
hem d’esmentar, a part d’alguns
dels objectes indicats més amunt,
el morter, el boix (o mà de morter),
l’escudella, la bacina, la conca, el
rall o el tallador (figura 12). En la
mateixa llista d’objectes de Guillem
Ramon de Montcada també hi trobem «I rayll de ferre»
per ratllar, «I morter de coura [coure], ab sa mà», «una
taça trenchada, de aram», «Iª bacina de lautó», «una
concha d’aram», «Iª tanaylla de tenir aygua», «IIos taylladors de fust, grans» i encara «frascha de talladors pochs

Figura 11. Interior d’una cuina. Hi veiem un gran nombre d’objectes que
trobem també als inventaris catalans: cremalls, lleves, ferros de foc, graelles, una greixonera, una manxa, paradors, cistells, taules, una gàbia...:
Martin van Cleve o taller. Interior d’una cuina, c. 1465 (Foto: Wikipedia,
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Marten_van_Cleve%2C_attributed_to%2C_his_studio%3F_-_Kitchen_interior_-_Google_
Art_Project.jpg>, consultat el 18 de juliol de 2020).
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e de scudelles». Hi podríem afegir encara altres objectes.
A la cuina de Joan Perpinyà també hi trobem «XIII scudeles de fust» trencades, «tres taylladós pochs», «II cuyllés
de fust», «un olier de terra» per guardar-hi l’oli, «una
cantarella de terra», «una giradora de ferre», «una portadora d’aygua», trencada, «un cetriyll», «una canada de
fust» i «una bromadora». A part, hi havia un canelobre,
per il·luminar, i un escalfador d’aram, per escalfar la cam-

bra, als quals ens referirem més endavant. De la majoria
d’aquests objectes només n’hi havia un, tret d’escudelles
(a la casa d’Arnau Ponç n’hi havia vint), de talladors (en
aquesta mateixa casa n’hi havia onze) i de llosses o culleres grosses (n’hi havia cinc).

10. Roba de llit
A la major part dels llits (o colgues) hi trobem un matalàs
(«un matalaf ab listes blaves e blanques»), uns llençols («II
lençols d’estopa») i, al damunt, unes flassades o mantes
(«una flaçada barrada de borres»), un cobertor («I cobertor de pells»), un estrall («I estrayll listat») i potser una
vànova o cócera («una colga ab un travasser e una alcócera»). Molts llençols eren d’estopa, però també n’hi havia
de llenç («un pareyll de lençols, la un de lençs, squinçat,
e l’altre de stopa»). Adonem-nos que, de vegades, se’n
deia la mida («un pareyl de lençols de stopa, quiscú de
tres teles»). També hi havia coixins, que rebien el nom
de travessers («I travesser blanch, ab listes blaves», «un
travesser de seda»), orellers o simplement coixinets. A la
cambra de Joan Perpinyà, canonge, hi havia «un oreyller
ab vetes blaves e botons redons als caps». Remarquem
el fet que s’hi faci esment d’uns botons (FRUGONI 2011).
Si volem veure com eren aquests llits, amb un cobrellit, un
travesser, uns coixinets, una cortina i una caixa al costat,
ho podem fer observant el retaule de la Mare de Déu, a
l’escena de l’Anunciació, del Mestre Català de Baltimore,
fet entre els anys 1347 i 1360.13 Com hem assenyalat més
amunt, és important poder comparar allò que diuen els
inventaris amb allò que ens mostren, per exemple, els retaules.
Altres vegades, amb relació al lloc on es dormia, també
es feia esment de guadengues («una guaenga ondada»),
de màrfegues («I lit torneyat ab sa màrfega», a la cambra
de la serventa; «I màrfega d’estopa») o de plomasses.
Eren flassades o edredons farcits de palla o de plomes,
que ja trobem esmentats en documents de molts segles
abans.
En la major part de les cases estudiades, descobrim alguns dels objectes esmentats més amunt. En general, no
n’hi gaires, tret de coixinets (a la casa del beneficiat Ponç
n’hi havia deu) o de llençols (a la casa de Joan Perpinyà,
per exemple, n’hi havia onze). A més, en un llit també hi
podia haver un capçal, que també era un coixí («I lit torneyat, I capçal», a la casa d’Arnau Ponç). I, com hem dit,
a la recambra d’aquest beneficiat, Ponç hi havia guardat un papalló («I papaylló»), emprat segurament a l’estiu per estalviar-se les mosques i els mosquits (l’inventari
va ser fet el mes de febrer). Alguns d’aquests llits devien
cobrir-se amb un dosser; el mateix Arnau Ponç també
en tenia un («I sobrecel vermell, ab senyals de Castella»),
que, als encants, va ser venut per 7 sous i 1 diner.

Figura 12. Rentant els plats i els talladors al costat de la llar de foc:
Lorenzetti, Sant Sopar. Fresc de la basílica inferior de Sant Francesc
d’Asis, c. 1310-1320 (Foto: Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pietro_lorenzetti,_ultima_cena,_assisi_basilica_inferiore,_1310-1320.jpg>,
consultat el 18 de juliol de 2020).
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11. Roba de vestir

sol»). El beneficiat Arnau Ponç posseïa «II capells de li e
fill» (de lli i de fil), que van ser venuts per 7 diners.

Darrerament s’han fet i publicat alguns estudis sobre la
roba i els vestits dels darrers segles medievals (MARANGES 2018). Ens fixarem breument en algunes de les robes
que tenien a casa aquests quatre eclesiàstics, dels quals
s’ha conservat l’inventari que hom va fer arran de llur defunció. Hi havia molts vestits que concordaven amb l’estatus social que tenien. Hi trobem gramalles, que eren una
mena de túniques («gramaya de Melines, folrada de vays,
ab capiró»). De vegades, podien ser de colors vistents:
«una gramaya blava, ab son capiró» o «una gramaya de
mescla corrent, en vermeyl e en blau, ab forradura de
pels [pells] negres». També hi havia alguns gipons, que
només cobrien fins a la cintura («un jupó gran, de cotonina»). Eren semblants a les jaques, que potser arribaven
fins més avall de la cintura («una jaqua, cuberta de forradura de drap, de mescla vermeyla»). També s’hi esmenten els mantons: «I mantó de Melines, folrat de vays, ab
capiró»; aquest mantó de Joan Perpinyà, amb pells, devia
ser car. Fins i tot es mencionen les almeixies, que eren, en
principi, túniques amb mànigues que duien els musulmans
(encara que no pas sempre); el canonge Joan Perpinyà
tenia «I sobrepeliçs e II almexies». Els sobrepellissos eren
de roba més fina i els usaven, sobretot, els eclesiàstics. Hi
ha pocs esments de les gonelles, però, en canvi, n’hi ha
més de les garnatxes, vestits que se solien dur damunt
de les gonelles («II garnatxes de Melines, folrades de sendat», «Iª gonella blava»). Encara cal fer esment de les
camises i de les bragues («camisa e bragues»), de les capes («Iª capa de cor, ab vays») o de les cotes. En l’encant
d’Arnau Ponç s’hi diu que «II bragues ab ses si<v>elles»
van ser venudes per 15 diners. Finalment, cal fer esment
de les samarres, que, de vegades, podien ser força cares:
«Iª çamara de morat, forrada de negre, ab caperó». De
la roba, cal tenir present que alguns dels objectes també
podien ser de dona: «una capa listada de na Ermessèn»
(va ser trobada a la casa del beneficiat Arnau Ponç).

12. Objectes metàl·lics
L’any 2016 vam presentar un estudi, ara en curs de publicació (SÀNCHEZ - BOIRA s.d.), sobre els metalls amb els
quals eren fets els objectes esmentats als inventaris conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida. Podem centrar un
moment l’atenció en els objectes mencionats en aquests
quatre inventaris fets en època del rei Pere III. Un primer
aspecte que sorprèn és el gran nombre d’objectes de
ferro. En primer lloc, hi havia els «fferres de lar» o els
asters («I cavayll de ferre, de tenir asts»). De fet, eren de
ferro, lògicament, molts dels estris que trobem al costat
del foc: asts («II asts de fferre»), canelobres («IIos candalobres de ferre»), paelles («Iª paeylla de ferra»), graelles
(«Iª graylla de ferra»), tapes («II cobertores de ferra»),
foguers o brasers («foguer de ferre, redon»). I també, per
exemple, uns ratlladors («I rayll de ferre»), unes llosses, uns
giradors i unes bromadores. Fins i tot hi havia una capsa
(«una caxeta de ferre en la qual ha relíquies») o, com hem
vist, una cadira força valuosa («una cadira de ferre»).
També trobem estris fets amb coure i amb aram, metalls ben diferenciats a la documentació. Hi havia olles
de coure i un morter fet amb aquest metall («I morter de
coure»). També hi hauríem trobat tasses d’aram («II taces
d’aram»), cassoles («una caçola de aram»), conques («una
concha d’aram») o un escalfador («un calfador d’aram»). I,
encara, «un pareyl de paeles d’aram», una caldereta feta
amb aquest metall i un setrill («un citryl de aram»).
Finalment, en nombre més reduït, trobem els objectes
que eren fets amb estany o bé amb llautó. Així, hi havia un pitxer d’estany («un pexel d’estany»), una escudella
feta amb estany («Iª scudela d’estayn trencada») i també
un calze («I calce d’estayn»). A la cambra d’Arnau Ponç hi
havia «XVIII escudeles de fust, Iª d’estayn»; això ens mostra alhora la importància que tenien, en aquella època,
els objectes de fusta. Per acabar: hi havia un cresol de
llautó («I creol de lautó»), una setra també de llautó («Iª
cetra de leutó») i un bací i una bacina fets amb aquest
mateix metall.

Amb relació als peus, podem fer esment, per exemple, de
l’existència de tapins o sandàlies («IIos pareylls de tapins
de home»). Als encants dels béns d’Arnau Ponç també es
fa esment d’unes sabates («I çabates»), que van ser venudes per 12 diners. Encara, Pellisser tenia «I pareyl de
stivals», unes botes altes, que van ser venudes per 4 sous
de Barcelona.

Amb relació al que acabem de dir, podem afegir que hi
havia molts objectes fets amb materials que no eren metall, sinó, per exemple, fusta («I lomener de fust», «talladós e scudeles de fust»), vidre («II taces de vidre, Iª copa
de vidre», «anpoles de veyre»), terrissa («IIII cànte<r>s de
terra») o cuir («unes bonetes [o alforges] de cuyre»). Deixem-ho aquí, encara que és una qüestió en què caldria
aprofundir molt més.

Amb relació al cap, hi havia caperons, que cobrien el
cap i que, de vegades, podien cobrir també les espatlles
i l’esquena. Als inventaris s’hi fa esment, així mateix, de
les almusses, usades, sobretot, per eclesiàstics: eren unes
caputxes que també arribaven a tapar els braços («Iª almuça folrada de vays»). De vegades, podien ser de color
blau: «una almuça blava». Guillem Ramon de Montcada
també tenia uns barrets i un capell per al sol («I capell de
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13. Armes

got (llibre de Guilhem de Mondagot, que va ser arquebisbe d’Ais de Provença i jurisconsult). En el mateix inventari
d’aquest doctor en decrets, més avall, hi trobem una extensa relació de llibres, sobretot de dret; també hi havia
uns Usatges de Barcelona i unes Constitucions de Lleida.

En la introducció dels volums dels inventaris i encants
conservats a Lleida (BOLÓS - SÀNCHEZ-BOIRA 2014), vam
dedicar tot un apartat a l’estudi de les armes que hi havia a les cases que van ser inventariades els segles XIVXVI. Ara, amb relació als quatre casos analitzats, només
volem assenyalar que en tots quatre hi és esmentada
l’existència d’algunes armes. De vegades devien ser destinades a la defensa, i d’altres potser tenien una funció
més aviat decorativa. Joan Perpinyà tenia una ballesta
(«I balesta ab son croch» o ganxo), una espasa («una
spa garnida d’argent») i uns glavis («II glavis»). El degà
Montcada, un arbrer de ballesta, un arc («un arbrer e un
arch») i tres llances. El beneficiat Ponç tenia una llança, i
Mateu Pellisser, també una espasa.

15. El celler
L’estudi dels cellers de les cases de Lleida, descrits als
inventaris, ens aporta molta informació sobre aquests
espais, sovint subterranis, i sobre allò que hi havia
(SÀNCHEZ-BOIRA - BOLÓS 2019). A continuació descriurem breument els cellers de Joan Perpinyà i Mateu Pellisser. Només amb relació a les cases d’aquests dos eclesiàstics es diu que hi havia un celler. En aquests cellers
hauríem trobat recipients de mides diverses.

A part d’això, tenien escuts («tres scuts e III lances»), pavesos («VIII paveses ab senyal de castel»), dargues («Iª
adargua morisca», «una daracha») i fins i tot un capell
de ferro. Alguns d’aquests objectes podien haver estat
heretats o comprats amb finalitat —com hem dit— decorativa. Amb tot, tenir una ballesta a casa per defensar-se
era molt normal.

Al celler major de Joan Perpinyà, canonge i sagristà de la
seu, hi havia una tona, tres tines, tres botes, una alcolla,
una tineta, una portadora, una tenalla, un carretell, un
cup i vuit cartrons (segurament destinats al transport del
raïm). A més, aquest eclesiàstic també tenia en un altre
celler dos vaixells, un carretell i una tenalla, amb una mica
de vi moscat («vi semoscat»).
D’altra banda, Mateu Pellisser, canonge i prebost, tenia
al celler un vaixell, un vaixellet, una bota, una tenalla, un
odre i també tres tones (amb vi o most), una altra tona,
dues tines, una tina per trascolar, tres cups amb les folladores, un vaixell, sis cercles, un setrill i quatre canyelles
de fusta per als cups.

14. Llibres i objectes de l’estudi
Joan Perpinyà era canonge, sagristà i doctor en decrets.
Tenia una seixantena de llibres. Guillem Ramon de Montcada era degà i tenia dinou llibres a casa. Arnau Ponç,
que era beneficiat de la seu de Lleida, en tenia dos. A
més, a les cases d’aquests eclesiàstics hi havia altres objectes que ens recorden que llegien i que escrivien. Hi
trobem faristols («I feristol de cuyr, plegadiz»), taules o
taulells d’estudi («I taullell d’estudi ab farestolet»), rodes
d’estudi («Iª roda de studi»), tinters («un tinter»), caixetes
amb escriptures, etc. L’espai dedicat a llegir i a escriure
era anomenat usualment l’estudi. Tanmateix, Guillem Ramon de Montcada tenia una recambra que, de fet, feia
d’estudi, encara que no rebés aquest nom; fins i tot hi
havia un seient d’estudi («I seti de fust del dit studi»), a
part d’«Iª taula de studi» i d’una caixeta amb escriptures.

16. Treballar
A gairebé totes les cases hi havia objectes que reflectien l’existència de feines manuals. Com hem dit, en molts
d’aquests albergs d’eclesiàstics hi havia una serventa. Segurament aquesta dona, a part de netejar i de preparar
el menjar, també s’encarregava de pastar per poder portar a coure el pa a un forn proper. En molts habitatges hi
havia una pastera. Amb relació a aquesta feina, també
podem referir l’existència de sedassos («dos sedaçs»), de
barutells o sedassos per a la farina («II barutells»), d’una
arca per barutellar (que era al costat d’«Iª archa gran de
tenir farina») o de porgadors («II porgadós»).

Si hem de triar una representació d’un estudi, tenim, per
exemple, la miniatura Miélot en el seu estudi, de Jean
Le Tavernier, feta vers l’any 1450.14 Hi veiem una taula, un
faristol, probablement amb una roda d’estudi al damunt,
a part de llibres, així com un cofre, un llit i una llar de foc.

Una altra de les activitats que es feien a les cases era
treballar la llana i teixir. Als inventaris d’aquestes quatre
cases no hi trobem cap filosa, un instrument que, molt
sovint, en altres albergs, era en mans de les dones que
hi vivien. Amb tot, segurament n’hi havia però no van ser
consignades, perquè en l’encant d’Arnau Ponç s’esmenten
unes filoses que van ser venudes per 6 diners, juntament

De fet, de tots quatre, l’únic que tenia un espai que rebia
el nom d’estudi era Joan Perpinyà, que, com hem dit, era
doctor en decrets. En aquest estudi hi havia una caixa
amb candeles de seu i també un faristol, un recolzador,
un coixí per als peus, un canelobre de ferro i un Manda-
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17. Il·luminar i escalfar

amb altres objectes (una panistra, quatre cànters i un
setrill de terra). Sí que es fa esment, en un inventari, d’un
estri per espadar el cànem o el lli («un cipel d’espadar»).
Així mateix, hi havia un puat de lli, destinat a pentinar
aquestes fibres vegetals. També, a la casa de Mateu Pellisser, hi van trobar diversos cabdells de borra, que eren
les fibres curtes d’una matèria tèxtil que se separen de la
floca en filar o perxar («huyt capdels de borres grosses»).

Quan pensem en com es vivia a l’edat mitjana, sempre
ens ve el cap el problema que representava il·luminar
i escalfar les cambres. Amb relació al primer aspecte,
l’inventari que ens aporta més informació és el d’Arnau
Ponç. Aquest eclesiàstic tenia un canelobre de paret, dos
canelobres de taula i, com comentarem més avall, diversos «creols» (gresols). D’altra banda, com que disposem
dels encants que es van fer poc després de l’inventari,
sabem que Mateu Pellisser tenia «I canelobre de fferre,
redon, ab ses cadenes», que va ser adquirit per 3 sous i
10 diners de Barcelona.

També s’hi feien tasques relacionades amb el manteniment de la casa. A l’alberg d’Arnau Ponç, per exemple, hi
havia un martell i unes tenalles («martell e tena[yll]es»).
A la casa de Pellisser també hi hauríem trobat «una serreta», que es va vendre per 4 sous i 8 diners
barcelonesos. I en aquestes cases també es
rentava la roba, com ho prova l’existència, a
l’habitatge del mateix canonge Pellisser, d’«una bancha bugadera», venuda per 4 sous i 6
diners de Barcelona.
En aquests edificis hi havia animals, com ho
demostra l’existència d’un estable als habitatges de Pellisser i de Perpinyà; en el d’aquest
darrer hi havia una mula de pèl bru. També hi
havia una pollera («una polera»), per als polls.
Esmentem que a la casa d’Arnau Ponç, segons
l’encant, hom hi va trobar un estríjol («I strígol»),
que va ser venut per 7 diners: era un raspall
de ferro fixat a un mànec de fusta i que servia
per netejar el pèl de les bèsties.15 Aquest beneficiat de la seu també posseïa «Iª sella a senyal
d’Angleola», que tenia, això sí, com a penyora.
Mateu Pellisser guardava a casa «I caval de
fust, de seles a tenir, pintat»; un cavallet per
penjar-hi les selles.

Figura 13. Cambra amb un escalfador de llit. Els escalafadors que hi
havia a la fi de l’edat mitjana no devien ésser gaire diferents a aquest:
Pieter de Hooch. La Mare, c. 1661-1663. Berlin, Gemäldegalerie (Foto:
Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/La_madre_(Pieter_de_Hooch)#/
media/Archivo:Pieter_de_Hooch_-_Mother_Lacing_Her_Bodice_beside_a_
Cradle_-_WGA11698.jpg>, consultat el 18 de juliol de 2020).

Assenyalem també que a l’encant del canonge Pallisser hi
havia una certa quantitat de forment i de forment «grossal» i, així mateix, unes porgueres (o restes que queden
després de garbellar el cereal) de diversos blats, i encara
unes somades de palla menuda. Arnau Ponç guardava
tota una saca de segó («I saqua ab segon»), i als encants
dels seus objectes es van vendre «IIII faneques de farina
de mestura [mestall]» per 8 sous. De fet, a la casa de
Pellisser hi havia «I fanegador», segurament una mesura
per calcular les faneques de cereals.

A la casa d’Arnau Ponç, a l’interior d’una candelera —una
capsa per posar-hi candeles— hi havia «I creol de lautó».
També hi havia «creols» (gresols) als albergs de Perpinyà
i de Pellisser. Dins dels gresols hom hi posava oli i un ble,
i servien per fer llum. Encara trobem algunes altres notícies que podem relacionar amb la il·luminació. D’acord
amb els encants, sabem, per exemple, que Arnau Ponç
tenia «II brandons pintats, ab brandonera», que van ser
venuts per 7 sous i 8 diners. Aquest mateix beneficiat
també tenia «Iª atxa», venuda per 5 sous; l’atxa era un
ciri gruixut i força car.

En darrer lloc, també hi trobem eines per treballar la
terra o tallar arbres, com una destral o una serra. A l’estable de Mateu Pellisser s’hi van trobar «quatre somades
de lenya d’oliver». Calia llenya per coure i per escalfar les
cambres a l’hivern.

Pel que fa als objectes per escalfar, trobem un «calfador»
a la casa de Montcada i un «calfador d’aram» a la de
Perpinyà. Potser eren escalfadors de llit (figura 13). També
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hi havia «un foguer de ferre, redon, migancer», una mena
de braser (figura 14). I, encara, un «fogueriç de ferre» a la
de Pellisser, que potser era una mena de fogó. Cal pensar
que Arnau Ponç tenia, per exemple, «frasca de le<n>ya o
fusta», una pila de llenya, que va ser valorada en 2 sous
i 6 diners, que li havia de servir per cremar en el foc a
terra d’una llar, en un fogó o en un braser.

de comtar», per comptar. També hi havia objectes per
jugar: un «taulell de taules, ab ses taules blanques e
negres», trobat a la casa de Joan Perpinyà. Alhora, era
normal descobrir, als habitatges d’uns eclesiàstics, objectes relacionats amb la religió, com l’oratori que s’esmenta
amb relació a la casa del canonge i sagristà Perpinyà.
Amb tot, si bé eren eclesiàstics, també hi podia haver
objectes relacionats amb la infantesa, potser com a herència familiar. Guillem Ramon de Montcada tenia, per
exemple, un bres («un breç») o bressol.
Finalment, hi havia altres objectes relacionats amb realitats quotidianes, com «I banca de privada», que tenia
Arnau Ponç a casa seva, o un orinal, que era d’aquest
mateix eclesiàstic. Esmentem, també, les «dues benas de
sagnar, obrades de seda», de Guillem Ramon de Montcada. Molts inventaris, fidels a la realitat, reflecteixen
l’ambient de les darreres setmanes abans del decés del
propietari de la casa.
Per acabar, som conscients que hem deixat de referir i
descriure molts dels objectes que s’esmenten als inventaris de les quatre cases estudiades. No hem fet esment,
per exemple, de les nombroses tovalles o tovallons. Tampoc dels nombrosos coves, panistres o paners que trobem en moltes cases («un paner ho panistre de vergues
blanques», «un cove ho panistra»). I la llista podria ser
molt més llarga, ateses la riquesa i la precisió d’aquests
inventaris. Per exemple, cal assenyalar que, si bé no són
gaire nombrosos, també s’esmenten productes alimentaris, especialment no peribles, com mel, nous, ametlles,
magranes, carn salada, etc.16

Figura 14. Llit amb un braser o foguer. És molt semblant al braser
medieval conservat al Museu de Vic. Aquest era quadrat; també n’hi
havia de rodons (com el representat per Juan de Borgoña, Naixement
de la Verge, c. 1509-1511. Catedral de Toledo): Pere Garcia de Benavarri
i taller. Naixement de la Verge, c. 1475. Barcelona, Museu Nacional d’Art
de Catalunya (Foto: Wikipedia, <https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Pedro_Garc%C3%ADa_de_Benabarre#/media/File:Workshop_of_Pedro_Garc%C3%ADa_de_Benabarre_-_Birth_of_the_Virgin_-_Google_Art_Project.jpg> consultat el 18 de juliol de 2020).

18. Or i argent
Al Llibre dels Comuns de Lleida de l’any 1497, conservat a
l’Arxiu Capitular (BOLÓS 2008, 291-293), a l’hora d’establir la riquesa de qualsevol cap de família que visqués a
la parròquia de Sant Joan d’aquesta ciutat, a part d’altres coses, es demanava la quantitat d’objectes d’argent
que tenia. Amb relació a les quatre cases inventariades,
trobem que Guillem Ramon de Montcada tenia cinquanta-tres objectes d’aquest metall i Joan Perpinyà, quaranta-un. Els altres dos (Arnau Ponç i Mateu Pellisser) no
en tenien cap. D’altra banda, només Montcada posseïa
quatre objectes d’or. Hi podria haver un apartat dedicat
a les monedes. Guillem Ramon de Montcada tenia set
moltons d’or (una moneda francesa), tretze francs d’or i
trenta-un florins d’Aragó, també d’or.

20. Conclusions
Tenim la sort de disposar d’uns inventaris molt exhaustius,
escrits, a més, en català. Són unes llistes fetes per un notari, cambra per cambra. No se’n va fer només un inventari global, dels objectes de tota la casa, com s’esdevenia
en altres països. A més, s’hi especificava, per exemple, si
un objecte, pel motiu que fos, havia estat agafat abans
de fer l’inventari, o si es considerava que era de la casa
i no s’havia de vendre als encants. D’altra banda, com ja
hem comentat més amunt amb relació a aquests quatre inventaris, s’han conservat també els encants d’Arnau
Ponç, de Guillem Ramon de Montcada i de Mateu Pellisser.
Aquests inventaris permeten, per tant, entrar dins les cases i saber tot allò que hi havia, on se situava, amb quins
altres objectes es podia relacionar, de quin material era
fet, per a què servia i —si també era esmentat a l’encant— quin preu tenia en la venda de segona mà. En
fer l’estudi d’aquests documents, la riquesa i la precisió

19. Altres coses
En algunes cases hi havia objectes molt diversos. Estris
que servien per treballar, per exemple, a la casa de Mateu Pellisser, canonge, hi havia «un tauler de feinegar ho
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de la informació ens van impulsar a intentar relacionar
aquests objectes amb allò que trobem als retaules i en
altres representacions iconogràfiques d’aquesta mateixa època, que de vegades reflecteixen, també amb
una gran precisió, tot el que hauríem trobat a les cases
(SÀNCHEZ-BOIRA 2016). En aquest sentit, les recerques
iconogràfiques, realitzades paral·lelament a l’anàlisi de
les fonts documentals notarials, contribueixen positivament a la interpretació dels documents escrits que es
conserven als arxius. I, tot i les limitacions pròpies de la
pintura, l’art esdevé una eina capaç d’aportar informació
per al coneixement històric. Aquesta mirada interdisciplinària de les fonts permet descobrir l’entorn domèstic i
alhora redescobrir un patrimoni valuós, conservat no sols
als arxius, ans també als museus.

l’edat mitjana i dels primers decennis de l’edat moderna,
cosa que permet valorar la diversitat de realitats socials
i econòmiques amb relació als objectes que hi havia als
habitatges.
I, per acabar, també cal assenyalar que, malgrat els segles que han passat, hi ha algunes semblances entre el
que hi havia en aquestes cases del final dels temps medievals i el que hi hauríem trobat fa pocs decennis. Molts
dels objectes que descobrim als inventaris encara existeixen ara o van existir fins fa pocs anys. D’altra banda,
cal tenir present la quantitat d’objectes que hi havia en
una casa i que, al cap de poc temps d’haver-se usat,
eren destruïts; molts (si eren, per exemple, de fusta o de
matèries tèxtils), com vam assenyalar fa uns anys, gairebé
mai no es poden trobar en les excavacions arqueològiques. I, en tercer lloc, convé remarcar novament l’interès
que tenen aquesta mena de fonts escrites, les quals, si no
són estudiades només des d’un punt de vista estadístic,
permeten apropar-se molt a la vida quotidiana de la
gent, en aquest cas, a unes persones que van viure els

Certament, només té sentit estudiar els objectes si els
relacionem amb unes persones que pertanyien a una societat determinada. No és pas el mateix l’inventari de la
casa d’un canonge que el de la casa d’un ciutadà o d’un
menestral; ni l’inventari d’un castell que el d’un mas. De
fet, cada vegada es publiquen més inventaris de la fi de

mateixos anys en què regnava Pere III el Cerimoniós.

Abreviatures utilitzades: MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Esmentem dues acurades traduccions al català. Les edicions originals són dels anys 1966 (I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari
tra Cinquecento e Seicento) i 1976 (Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento).
3
Només un detall: a la pàgina 111 del volum segon, hi ha la fotografia d’una sabata de cuir cosit, del segle XIV, trobada precisament al Palau dels
Reis de Mallorca. Vegeu també l’estudi sobre l’arquitectura del palau com a «marc per a la vida quotidiana» (ESPAÑOL 2014, 115-133).
4
Cal recordar el precedent de les Leges Palatinae (lleis palatines), que va fer escriure Jaume III de Mallorca l’any 1337.
5
A l’edat mitjana, generalment es diferenciaven els albergs, habitatges amb diverses plantes, de les cases, construccions més modestes.
6
Amb relació al valor de les coses i dels salaris a Lleida, és fonamental consultar el llibre de Caterina Argilés (2010).
7
En la tesi doctoral (SÀNCHEZ-BOIRA 2016) es va fer un estudi de tots els esments de llits i de colgues, i de tots els preus de venda, d’acord amb
els encants.
8
The Morgan Library & Museum, MSS M.917/945, f. 150v-p. 75.
9
Museu Cívic de Torí, Ms. 47, f. 93v., c. 1422.
10
A les Ordinacions de la casa i cort de Pere el Ceremoniós (GIMENO - GONZALBO - TRENCHS 2009, 58) s’hi diu: «al dreçador on lo nostre vin serà
apellat per ell lo boteller major». I a la pàgina 73: «qui les carns e·ls peis [peix] portaran tro al dreçador».
11
L’any 1459 es va vendre per vint lliures «una vànova e un drap de ras». El 1460, en l’inventari de Gabriel de Vilanova, es fa esment d’ «hun drap de
ras, gran, ample, de larch de XXX pams e XII d’ample, sembrat de flors e de brots ab ismatges al sòl baix e hun leopart e senyal de libre e hun home
qui porte conills al coll en hun bastó»; que va ser venut per 100 sous (BOLÓS - SÀNCHEZ-BOIRA 2014, 869-872 i 885-931, docs. 69 i 71).
12
Morgan Library and Museum (Nova York), Ms. M.917, p. 150-151.
13
Museu Nacional d’Art de Catalunya, núm. inv. 0115855-000.
14
Bibliothèque Royale de Belgique (Brussel·les), Ms. 9278-80, f. 10.
15
En les Ordinacions de la casa i cort de Pere el Ceremoniós (GIMENO - GONZALBO - TRENCHS 2009, 81), s’assenyala, amb relació als cavalls, que
aquestes bèsties «en temps de l’estiu, per lo matí, encontinent que·l lum del matí esclarirà, per gardar aquelles d’escalfament, les estrijolen e nedegen».
16
De fet, d’acord amb les Ordinacions de la casa i cort de Pere el Ceremoniós (GIMENO - GONZALBO - TRENCHS 2009, 73), al rebost del palau hi
havia d’haver sempre «de sucre, de gingebre e d’altres espècies picades, de mel, d’oli, de carn salada, de fromatges, de peis salats, de vinagre, de
sagins e d’altres coses semblants».
1

2
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The revindication of Margarida de Montferrat,
a countess of Urgell condemned by history

RESUM: La comtessa d’Urgell Margarida
de Montferrat (c. 1360-1420) va ser una de
les persones més damnificades pel canvi
dinàstic resultant del Compromís de Casp.
Condemnada, primer, per rebel·lió, i després
per intentar alliberar el seu fill i assassinar
el rei Ferran d’Antequera, va ser desposseïda
de tots els béns i va morir empresonada. La
tradició historiogràfica ha censurat també
l’actuació de la comtessa i n’ha fet la principal
responsable del final lamentable del seu fill,
el comte Jaume el Dissortat. Aquest estudi
completa algunes de les dades biogràfiques
de Margarida de Montferrat a través de la
correspondència i les bones relacions que va
mantenir amb la família reial i, especialment,
amb el rei Martí. S’examinen els factors
que podrien haver incidit en aquesta visió
negativa i es fa una revisió de com es van
interpretar alguns fets en què es va veure
involucrada, com ara la seva presència en
les darreres hores de vida de Martí l’Humà.
També es revisa la documentació que s’ha
esgrimit per criticar les seves creences i
acusar-la d’utilitzar fetilleries i sortilegis. A la
vegada, se situen en el context dels interessos
i els temors de la nova dinastia les més greus
acusacions que es van formular contra la
comtessa.1
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1. Balanç negatiu de la historiografia

els drets de Jaume d’Urgell i lamentava la seva dissort
(SALAS ed. 1931). Aquesta obra, que va circular en cercles reduïts i que només era coneguda per referències
de Monfar, furgava encara més en aquesta visió tràgica
en relatar l’episodi de la mort del comte amb acusacions d’assassinat contra els fills del rei Ferran. Aquest
polèmic manuscrit ha estat qualificat de fals històric per
alguns historiadors (RIERA 1993). Segons les darreres investigacions, les còpies manuscrites que se’n conserven
es basarien en un text de la segona meitat del segle
XV amb interpolacions posteriors del XVI. Seria la versió d’un partidari del Dissortat amb afegits posteriors
dels qui, de manera privada, van anar copiant el manuscrit (BATLLE 1999; VILLANUEVA 2000). Tot i l’urgellisme d’aquesta obra, els pocs comentaris que dedica
a la mare i a la muller del comte tampoc no són gaire
afalagadors.

En la tercera i darrera dinastia dels comtes d’Urgell hi
va haver diverses comtesses remarcables que, per raons diverses, van tenir molt protagonisme. D’entre elles,
Margarida de Montferrat (c. 1360-1420) ha esdevingut,
segurament, la més coneguda, perquè el seu final dramàtic ha anat lligat a la sort del seu fill, Jaume el Dissortat, i, sobretot, perquè en la seva influència i consells
s’hi ha vist la causa de la desfeta de Jaume. Margarida
va ser condemnada en els dos judicis severíssims a què
va ser sotmesa en vida, va acabar els seus dies empresonada i va morir a Morella l’any 1420, fet del qual
s’ha commemorat el 600 aniversari. A més, la comtessa
també ha estat condemnada per la memòria històrica,
ja que la seva actuació ha estat jutjada amb duresa per
la majoria dels historiadors.

Per refutar aquesta polèmica obra, Giménez Soler va
treure a la llum força informació procedent dels registres de Cancelleria. Aquest autor també insistia a culpar
la comtessa del penós destí dels seus: «Dios juzgaría la
conducta de esta mujer altiva y dominadora, causa de
sus propias desgracias, y de las de su familia» (GIMÉNEZ
1901, 190). Tot i que aquest historiador no era dels més
crítics amb el paper de la comtessa, volia descarregar
de culpa l’actuació del rei Ferran i del seu fill Alfons.

Des de diverses posicions, la figura de la comtessa ha
estat bescantada des del primer moment: testimonis
dels processos, cartes i sentències del rei Ferran, cronistes del segle XV, historiadors del XVI i, a partir d’ells,
molts dels qui han utilitzat aquestes fonts. Arribats a la
segona meitat del segle XIX, la publicació de nous documents i fonts d’informació provinents de l’Arxiu Reial de
Barcelona va comportar una revifada de l’interès pels
darrers comtes d’Urgell. Així, els arxivers Bofarull van
editar l’obra de Dídac Monfar i els processos contra el
comte Jaume i la seva mare i germana, que van treure a
la llum molts detalls de la tragèdia que va sofrir aquesta
família. De tota manera, la visió crítica contra la comtessa i el seu fill no va minvar i Monfar, historiador del segle
XVII, n’és un bon exemple: «por haberse dejado llevar de
sobrada ambición y soberbia, tuvieron el fin que vemos»
(MONFAR 1853, II, 595).

Una mostra de les crítiques contra Margarida la trobaríem en un estudi monogràfic sobre el seu fill Jaume,
que inclou tot un reguitzell de desqualificacions contra
la comtessa mare. En aquesta obra es criticava el seu
caràcter: «Orgull capriciós de la comtessa Margarida, [...]
acostumada a manar i a imposar la seva voluntat». Pels
seus consells i les seves intrigues també se la feia responsable de la desgràcia del fill: «la mare desencertada com
sempre en les seves actuacions, [...] l’enduriment de les
condicions de la presó de Jaume fou degut a les intrigues
maternes, [...] la seva actuació i els seus consells foren
del tot desencertats en tots els moments de la vida de
Jaume». També se la desqualifica per creences que se li
atribueixen: «La fantasia de Margarida, el seu orgull, la
seva credulitat en fetilleries [...] Alguns seguidors de les
falses profecies de Rocatallada i Turmeda, [...] eren rebuts
per Margarida amb gran complaença». Finalment, el que
sembla més injust és que es faci ressò, sense posar-hi
objeccions, de les més greus i infundades acusacions contra la comtessa: «que Margarida intentà emmetzinar el
rei, no podem oferir les proves irrecusables» (VENDRELL
- MASIÀ 1956, 177-182 i 199). En l’esmentat llibre no hi ha
cap qualificatiu ni comentari positiu sobre Margarida. Es
tracta d’una condemna sense fissures.

A finals del segle XIX, destacava la publicació del relat anònim La fi del comte d’Urgell, que reivindicava

Encara que no tots els historiadors són tan durs amb la
comtessa, es fa difícil trobar veus que no critiquin el seu

Figura 1. Escut de Margarida de Montferrat a la caixa funerària de la
seva filla Isabel d’Urgell, monja de Sixena (Foto: Virgínia Costafreda)
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3. Els primers anys i el naixement dels
fills

paper. Aquesta trajectòria historiogràfica ha fet que la
seva figura porti incorporada una aurèola negativa que
s’ha arrossegat durant segles i que ha arribat fins a l’actualitat. Això ha portat a que un prestigiós historiador
britànic l’hagi definit com una «lady Macbeth ibèrica»,
donant per bona l’acusació d’haver instigat la mort del
rei (RYDER 1992, 39 i 44).

Margarida era filla del marquès de Montferrat, Joan Paleòleg, i d’Isabel de Mallorca. El seu pare, net dels emperadors de Bizanci, pertanyia, doncs, a una nissaga
de gran prestigi. Atesa la data del casament dels pares
(1358), s’ha situat la data de naixement de Margarida
no més aviat de l’any 1360. Per tant, el matrimoni amb
el comte d’Urgell, que era vidu i no tenia fills, es devia
produir quan ella tenia quinze anys, a tot estirar, i ell, uns
trenta-set. Per cartes de la duquessa Mata, muller de
l’infant Joan, dirigides al comte d’Urgell i a la seva mare,
se sap que el casament s’havia de solemnitzar el mes de
juliol de 1375 (GIMÉNEZ 1901, 198-199). La duquessa s’excusava de no poder assistir-hi, ja que estava embarassada.
Una altra carta del rei Pere, en què ordenava el retorn
de dos tapissos que havia deixat al comte d’Urgell per
al casament, confirma que, a primers d’agost, ja havien
conclòs les festes de celebració (TRENCHS 2011, 429).

Davant d’aquest enfilall de desqualificacions, cal revisar
la documentació i distingir el que són rumors dels fets
constatables, tot avaluant la neutralitat i l’encert de les
valoracions que s’han fet sobre l’actuació de la comtessa. Una tasca complexa, ja que la documentació permet
constatar determinats fets, però també exigeix interpretar-los, i en això intervé la visió personal de l’historiador.

2. Les fonts i la documentació
La principal font de documentació és l’Arxiu Reial de
Barcelona, principalment els registres de Cancelleria en
què hi ha la correspondència de la família reial. També
aporten moltes dades les declaracions dels testimonis en
els quatre processos a què van ser sotmesos el comte
d’Urgell, la seva mare i la germana Elionor (BOFARULL
ed. 1868).

La primera responsabilitat de la jove Margarida era donar un hereu al comtat. L’arribada del nen no es va fer
esperar gaire, ja que no havien passat ni dos anys quan,
el 18 de juny de 1377, la duquessa Mata escrivia a Margarida per felicitar-la per haver donat a llum un nen. I
també se sap, per una altra carta de la duquessa, que,
l’any següent, la comtessa tornava a estar embarassada
(GIMÉNEZ 1901, 199). No consta cap altra dada sobre el
fruit d’aquest segon embaràs.

Una altra font són els cronistes quatrecentistes, que en
les seves obres reporten els testimonis i les versions dels
fets dels seus senyors, els reis Ferran i Alfons, i del seu
cercle de cortesans. La primera és la crònica contemporània d’Álvar García de Santa María, jueu convers que va
viure els fets al costat de Ferran d’Antequera (ROSELL
ed. 1953). Segons Antoni Furió, l’interès d’aquesta crònica
prové tant del que diu com del fet que representa la veu
del seu senyor, el regent de Castella (FURIÓ 2015, 820).

Alguna d’aquestes primeres criatures de Margarida devia morir aviat, com, amb tota seguretat, el nen nascut
l’any 1377, ja que el comte d’Urgell, pocs anys després,
preocupat per la falta d’un hereu, demanava consell al
seu oncle, el rei Pere, sobre com tenir un fill. El 25 d’octubre de 1381, des de Saragossa, el rei li contestava: «Car
nebot, sobre·l fet de generació de mascle o fembra, vos
trametem maestre Salamó Caravida, metge de casa nostra, qui del dit fet vos darà pus clara informació, que
bonament no us poríem fer saber per letra». El rei li
enviava un metge jueu de la casa reial que devia seguir
les teories del Talmud, segons les quals la determinació
del sexe depenia del plaer experimentat en el moment
del coit per cada un dels progenitors, de manera que
els consells a Pere d’Urgell devien anar en aquesta línia
(CARDONER 1943, 386). Com que la qüestió era delicada
per explicar-la per carta, enviava el metge a Balaguer
perquè parlés personalment amb el comte.

En segon lloc, hi ha la crònica de Lorenzo Valla, que es
basa en l’obra de García de Santa María i que també recull testimonis orals d’entre els membres de la cort d’Alfons
el Magnànim a Nàpols (LÓPEZ ed. 2002). Aquesta obra
presenta la versió de l’entorn àulic del rei, completada
amb discursos retòrics per justificar l’elecció de Ferran, i
recull les anècdotes i intrigues de palau que comentaven
els cortesans sobre els darrers temps de Martí l’Humà. De
tota manera, l’obra de Valla, en desmitificar, entre altres,
la figura del rei Martí, va ser criticada pels humanistes
de la cort del Magnànim per no haver respectat la moral
tradicional (YAGÜE 1989, 709).

Poc temps després, les preocupacions del comte es devien apaivagar momentàniament, ja que, per una carta
de la duquessa Violant, segona muller de l’infant Joan,
de data 15 de desembre de 1382, ens assabentem del
naixement d’un altre fill de Margarida (PONSICH 2005,
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de la malaltia de la comtessa, i comparava l’amor que
sentia per la seva muller amb el d’Orfeu per Eurídice. El
rei li contestava utilitzant un altre exemple d’amor conjugal, segons ell, encara més lloable: el de Tiberi Grac per
Cornèlia. A través d’aquesta carta es comprova l’amor
que professava el comte Pere per la seva esposa, que no
era moneda corrent en aquells temps de matrimonis de
conveniència:

156). El petit no va viure gaire temps, ja que el darrer dia
del mes de gener, una carta del rei donava el condol al
comte per la mort del seu fill (ARCHIVO 2018, 151).
Així, segons la documentació, els dos primers fills dels
comtes van morir força aviat, i el futur hereu del comtat,
Jaume d’Urgell, va néixer amb posterioritat. Per determinar la data del seu naixement, s’ha de tenir en compte
que Pere d’Urgell i el seu fill Jaume, el maig de 1398, van
jurar, a les Corts d’Aragó, al rei i al seu primogènit en
la persona de Maria de Luna (RODRIGO ed. 2013, 883).
En aquell acte, Jaume ja havia de tenir catorze anys, de
manera que devia haver nascut entre finals de l’any 1383
i el maig de 1384. Segons aquest càlcul, la comtessa mare,
Cecília de Comenge, podria haver conegut el petit Jaume, ja que va morir el mes de juny de 1384, quan el nen
ja havia nascut.

«Com afermets en aquella, que alcun no ama més
sa muller que vos de Orfeu ençà, qui per cobrar Euridissen, muller sua, devallà en los inferns e meresqué per son melodiós sonar aquella ésser a ell restituïda. Bé que us pregam e consellam que·n siats
guardià millor que fo lo dit Orfeu, qui aprés, oblidat
o rebujat lo pacte o condició sots lo qual li fou restituïda, fou digne de perdre aquella. E no solament
creem la amets axí com feya lo dit Orfeu, qui·n devallà, segons dit és, en los inferns, mas encara tan
cordialment e streta com feya Tiberi Graco, qui per
visceral amor que havia a Cornèlia, sa muller, elegí

Quan va esdevenir-se la mort sobtada del rei Joan I, el
mes de maig de l’any 1396, el comte Pere d’Urgell tenia
problemes de salut que li van impedir assistir al sepeli del
monarca: tenia poagre, és a dir, un atac de gota, malaltia
pròpia de la gent benestant i causada per una alimentació desequilibrada (CINGOLANI 2013, 90). De tota manera, es devia recuperar força aviat, perquè, pocs mesos
després, era nomenat capità general de l’exèrcit a l’Aragó i a Catalunya, i donava així suport a la muller de Martí
l’Humà contra la invasió del comte de Foix en la pugna
per la successió (FERRER 2009, 390; GARRIDO 2010, 141).2

murir e restaurar aquella» (RUBIÓ 1908, I, 389).
En aquesta correspondència, el rei Martí i el comte Pere
feien gala de la seva afició als clàssics, i l’al·lusió al mite
d’Orfeu devia procedir de la lectura d’Ovidi o de Virgili.
El relat sobre Tiberi Grac segurament provenia de l’obra
de Valeri Màxim. Un exemplar d’aquest llibre es conserva
amb les armes del bisbe Jaume d’Aragó i del comte d’Urgell (VELASCO - FITÉ 2014-2016, 97).

Els comtes d’Urgell
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Figura 2. Arbre genealògic dels descendents de Margarida de Montferquè consta és d’octurat i Pere d’Urgell (Autora: Virgínia Costafreda).
bre de 1411, i si hagués nascut al voltant d’aquella data de
1397, en el moment de la mort, que es va produir entre la
Havien passat els anys i els comtes havien tingut altres
tardor de 1411 i la primavera de 1412, hauria tingut 14 anys
fills i filles, tot i que no en coneixem els detalls. Una carta
exactes.
enviada pel rei Martí al comte d’Urgell, l’1 d’agost de 1397,
Zurita menciona un altre fill dels comtes anomenat Tadeu
podria tenir a veure amb un altre dels infantaments de
(ZURITA 1562, 341). Monfar també en parla en indicar que
la comtessa. El comte havia escrit al seu cosí, el rei, per
la notícia d’aquest fill figurava al testament del comte
excusar-se de no haver anat a la seva presència a causa
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Pel que fa als nois, també estan documentats diferents
tractes matrimonials. A mitjan novembre de 1399 hi ha
el projecte de matrimoni del fill dels comtes i la infanta
Joana, filla del rei Joan i jove vídua del comte de Foix.5

Pere. Aquest document, que es conservava a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, actualment no es pot consultar perquè
es considera desaparegut. Els dos historiadors devien
consultar el testament del comte, però Zurita indica, a
més de Tadeu, els mateixos fills que consten a la documentació actualment conservada.

Els tractes van continuar fins que, pel maig de 1400, el
rei reconeixia per carta a la reina vídua Violant que el
matrimoni s’havia desestimat.6 Segurament no es va realitzar pels greus problemes de salut de la infanta, que
va morir jove.

En canvi, Monfar refereix una altra filla, anomenada Beatriu, i un altre fill, Antoni, i assenyala que van ser els
primers i que van morir joves (MONFAR 1853, II, 259). Jaime
Villanueva també menciona el fill Antoni fent constar que
ha obtingut la informació d’un relat anònim (CORTÉS 1976,
248). Per tant, el nom d’Antoni devia provenir del manuscrit anònim que va recollir el testimoni de Cecília d’Urgell:
«en lo temps de la dita destructió fo apartat un fadrinet
petit, germà del dit comte d’Urgell, qui era apellat Anthoni» (SALAS ed. 1931, 139). Sembla que aquest nom, Antoni, és una

Un altre projecte que no va reeixir va ser el de casar
Jaume d’Urgell amb Joana de Prades. El rei Martí escrivia
el mes de juny de 1400 a la comtessa Margarida sobre
aquest matrimoni.7 Tampoc no va prosperar, l’any 1402,
l’intent de maridar Sança Ximenis, filla de Bernat de Cabrera, amb el fill petit del comte Pere d’Urgell (VALERO
2005, 48). Finalment, l’any 1405 es va saber que l’escollida
com a futura comtessa d’Urgell seria la germana del rei
Martí, la infanta Isabel.

confusió de l’autor anònim amb el nom del fill petit, Joan, que
va morir en plena adolescència, durant l’interregne. Com que
aquests dos fills, Beatriu i Antoni, no consten a la documentació,
no es tenen en compte en l’arbre genealògic adjunt.

Tot i que el primer projecte amb els Prades no va arribar
a tenir èxit, els tractes amb aquesta família van continuar.
La segona proposta va ser amb el fill petit i va ser atesa
després de la mort del seu pare, el comte Pere d’Urgell,
que va traspassar el mes de maig de 1408. Així, aquella
tardor es concertava el matrimoni de Joan d’Urgell amb
Joana, neta de la comtessa de Prades. El mes de juny següent, el rei comunicava a la seva cosina Margarida que
hi donava la seva conformitat i demanava que, sense més
dilació, se signessin els capítols (GIMÉNEZ 1901, 252-253).

4. Les filles dels comtes.
Projectes de matrimoni
No es coneixen de forma documentada la data ni l’ordre
del naixement de les filles. Seguint Zurita, s’ha considerat que la gran era Elionor. A favor d’aquest supòsit hi
ha el dot que va deixar el comte Pere a les filles en el
testament, que era significativament més alt en el cas
d’Elionor. Per a les dues filles grans s’haurien concertat
matrimonis i, per a la petita, el destí hauria estat entrar
en religió. Per aquest motiu, la filla petita, Isabel, hauria
professat al monestir de Sixena. El comte Pere recomanava prendre aquestes mateixes decisions en el seu testament en relació amb les possibles filles del seu hereu.

En aquells mateixos dies de 1409, Jaume d’Urgell havia
estat nomenat lloctinent general, quan res no feia presagiar la tragèdia que estava a punt de succeir. Malauradament, a primers d’agost arribava la notícia a Barcelona de la mort de l’hereu de la Corona, Martí el Jove.
Havia mort a Sardenya poc després d’haver obtingut
una gran victòria contra la resistència sarda. A causa
d’aquesta desgràcia, el rei es va veure empès a buscar
un nou successor. Segons Valla, Cecília d’Urgell va ser
una de les dues candidates a casar-se amb el rei Martí
(LÓPEZ ed. 2002, 134). Finalment, el rei va escollir Margarida de Prades, que havia estat donzella de la reina Maria, i s’hi va casar el mateix mes de setembre. Pel que fa
a Cecília, no sabem si, abans o després de l’esdeveniment
ara esmentat, s’havia compromès amb l’hereu del comte
de Cardona. La mateixa comtessa Margarida informa en
el primer procés que els capítols ja estaven signats abans
de la declaració de Casp (BOFARULL ed. 1868, I, 381).

El mateix any que hauria nascut el seu fill petit ja consta que els comtes feien gestions matrimonials per casar
els fills més grans. En els tractes matrimonials, conservats
en documentació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, hi va
intervenir el rei Martí. També hi va participar la comtessa Margarida, ja que les cartes enviades pel rei anaven
dirigides a la comtessa i al seu marit, o només a aquesta
última, fins i tot en vida del mateix comte.
L’any 1397 consta el projecte de matrimoni d’una de les
filles amb un fill de Branca Dòria.3 La iniciativa s’hauria produït durant un intent d’acord del rei Martí amb
aquesta família sarda, que va protagonitzar nombroses
revoltes contra els reis d’Aragó (GARRIDO 2010, 171). L’any
següent hi ha el projecte de casament d’una de les filles
amb el comte de Foix.4 No consta quina de les filles era
concernida en aquests projectes, que no van arribar a
bon port, però segurament es tractava d’Elionor.

Al mateix temps es portava a terme un altre projecte de
matrimoni, el d’Elionor amb el fill gran del rei de Portugal.
El projecte ja estava en marxa el 28 de març de 1409,
quan el rei escrivia a la comtessa d’Urgell perquè enviés un home de confiança al país lusità per fer els trac-
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tes (GIMÉNEZ 1901, 256-257). Segurament era amb motiu
d’aquestes gestions que el rei Martí, el mes de gener de
1410, demanava a la comtessa Margarida que l’anés a
veure. Margarida ja s’havia desplaçat a Bellesguard el
darrer dia d’aquell mes (GIRONA 1915, 652). El projecte
anava endavant i, el 8 d’abril de 1410, el rei enviava el seu
ambaixador, Martí de Pomar, amb el memorial per al matrimoni d’Elionor d’Urgell amb el fill primogènit del rei de
Portugal. Si per cas el projecte amb l’hereu del tron lusità
no podia reeixir, es lliurava una altra creença per fer el
tracte amb el fill segon en les mateixes condicions. El rei
afegia al dot d’Elionor, que era de 40.000 florins, 10.000
florins més de la seva part, «per tal com lo dit senyor ha
singular afecció e amor intrínseca a la dita dona Alienor,
neboda sua, la qual ha en compte de filla, trobaria fort
gran plaer que·l dit matrimoni vengués a bona fi e desijada conclusió», i remarcava aquesta deferència cap a
la noia.8 L’afegit que feia el rei al dot d’Elionor fa pensar
que devia ser el seu padrí i que el nom l’hi devia haver
posat en homenatge a la seva difunta mare, la reina Elionor de Sicília.

persones.10 Els reis Joan i Violant fins i tot van fer, l’octubre de 1391, una estada llarga a Balaguer, on es van
estar força dies (SCHWARTZ - CARRERAS 1892, 21). Les nobles devien compartir el drama que suposava la pèrdua
de dos dels fills de Violant, tan esperats per assegurar
la successió, ja que la comtessa també havia passat els
primers anys pel mateix calvari. Després de la mort de
Joan I, Violant també va agrair la carta de condol que la
comtessa li va fer arribar (ARCHIVO 2018, 182).
S’ha vist, en l’animadversió que va existir entre Violant
de Bar i la darrera muller de Pere III i futura sogra de
Jaume d’Urgell, la difunta reina Sibil·la, un altre motiu de
les intrigues de la cort contra l’urgellenc (XURIGUERA 1977,
18; SABATÉ 2007, 293). En canvi, Teresa Vinyoles, que presenta uns perfils de les dones implicades en el conflicte
successori força allunyats dels que ha llegat la tradició
historiogràfica, creu que no hi havia enemistat entre
Margarida i Violant Bar, ni tampoc amb la infanta Isabel (VINYOLES 2013, 215). Aquesta relació cordial es devia
refredar, lògicament, quan el comte Jaume va competir
amb el net de Violant per la corona, ja que van passar a
defensar candidatures rivals.

Els quatre darrers prometatges van quedar en ferm, encara que el d’Elionor no havia conclòs del tot. El fet que
el seu germà li cedís part del seu patrimoni fa pensar que
no van tenir temps de signar els capítols matrimonials
abans de la mort sobtada del rei Martí. Finalment, dels
quatre compromisos matrimonials només es va realitzar
el de Jaume d’Urgell i la infanta Isabel, que es va celebrar
a València l’any 1407 (COSTAFREDA 2013, 137).

Margarida havia mantingut també molt bona relació
amb el germà i successor de Joan I, el rei Martí l’Humà,
amb qui tenia afinitats. El rei donava suport a la comtessa en els seus projectes constructius, entre els quals
n’hi havia de caire religiós i residencial. Així, l’any 1400,
Martí demanava cinc esclaus als abats de Poblet i Santes
Creus per a l’obra que la comtessa estava fent a l’horta de Balaguer, on construïa cases i un verger.11 Aquest
projecte que portava a terme Margarida tenia a veure
amb el llibre de Pal·ladi que l’any 1404 el rei li demanava
(GIRONA 1915, 547). Era el tractat d’agricultura d’aquest
autor romà, una mena de calendari de pagès amb les
feines per dur a terme durant l’any. Que el rei Martí sol·
licités aquest llibre a la comtessa mostra l’interès que la
noble tenia en la construcció i la gestió d’una residència
rural que també comptés amb una explotació hortofructícola (VELASCO - FITÉ 2016a, 32-33). També l’any 1408,
el rei va sol·licitar al papa una subvenció per a l’església fundada per la comtessa Margarida prop de la seva
casa de Bellacull, anomenada vulgarment «Beatitudini», i,
més endavant, li va regalar quatre esclaus per continuar
les obres de l’alberg que estava construint a Balaguer
(GIMÉNEZ 1901, 236 i 264). Totes aquestes notícies devien
fer referència a la mateixa finca, que havia de tenir un
edifici residencial amb una església i un verger. Devia ser
la que, en documentació del rei Ferran, anomenen «casa
forta de la comtessa», que es trobava prop del convent
de predicadors i que, per ordre reial, els va ser lliurada
després que l’embarguessin als comtes. Tot i que la casa
ja no es conservava, Monfar dona referències de l’indret on estava situada, ja que, en el seu temps, hi havia

5. Bones relacions amb els reis i infants
La correspondència dels reis i dels infants amb la comtessa Margarida mostra unes relacions molt cordials. Diverses cartes de Violant de Bar, mentre era duquessa o
després, quan va ser reina, ens confirmen la bona relació
que hi havia entre l’una i l’altra. Ja s’ha comentat que
Violant va felicitar Margarida quan va tenir un fill, el mes
de desembre de 1382. La duquessa compartia joia amb
ella, ja que havia infantat recentment Jaume. El mes de
juny de l’any 1386, aprofitant que feia parada a Tàrrega,
la duquessa escrivia al comte d’Urgell i li demanava si la
comtessa podia visitar-la, ja que feia tres anys que no
es veien.9 En aquell moment, tant Violant com Margarida
podien compartir la joia dels seus fills, només enterbolida
per la mala relació que mantenien els ducs amb el seu
pare, el rei Pere. Cap de les dues no podia imaginar els
anys finals d’amargor que els esperaven.
Un cop assolit el tron, la muller de Joan I, durant els primers anys del regnat, es va dirigir diverses vegades a la
comtessa d’Urgell amb la finalitat de recomanar-li certes
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una capella anomenada de Nostra Senyora de l’Horta
(MONFAR 1853, II, 481 i 516).
El balanç d’aquesta primera etapa de Margarida no podia ser més positiu. En l’àmbit familiar, va gaudir de l’estimació de l’espòs i dels fills, i va tenir una excel·lent relació
amb la família reial. De tota manera, hi ha qui ha volgut
deduir trets negatius del caràcter de la comtessa i del
seu fill Jaume a partir de la correspondència d’ella amb
el rei Martí. Així, Giménez Soler apunta que, quan el rei
Martí li va oferir la lloctinència, el comte Jaume ja estava sotmès a la voluntat de la seva mare, i que aquesta
convicció que tindria el rei va perjudicar el comte en el
moment de buscar hereu al tron. Per provar-ho, l’historiador argumenta que no hi ha cap carta del rei al comte
sense una altra a la comtessa, i que tots els negocis els
tractava també amb ella (GIMÉNEZ 1901, 138).
Sobre aquesta duplicitat en la correspondència, s’ha de
dir que Martí l’Humà tenia el costum d’enviar cartes a la
comtessa Margarida encara en vida del seu espòs Pere
d’Urgell quan buscava una aliada per aconseguir que el
comte fes el que ell desitjava. Llavors, ja el rei demanava
a la comtessa que instés el marit, «pregam-vos, com pus
afectuosament podem, que per açò vos placia fer axí solícita e continua instància vers lo dit comte», per acomplir
el seu objectiu.12 D’aquesta pràctica habitual del rei Martí
no es pot pas deduir que el comte Pere fos submís a la
voluntat de la seva muller, ni que ho fos el seu fill Jaume.
En tot cas, es podria pensar en la poca autoritat que demostrava el rei o, encara més, es podria atribuir als seus
dots diplomàtics i a l’excel·lent relació de confiança que
mantenia amb la comtessa Margarida. Les interpretacions poden ser diverses, però d’aquesta doble correspondència no es pot inferir que el comte Jaume fos un home
sense caràcter i dominat per la seva mare.

Figura 3. Detall del retaule d’Albesa amb els escuts dels comtes Pere
d’Urgell i Margarida de Montferrat (Foto: Virgínia Costafreda).

es va fer el mes de novembre de l’any 1400 (GIRONA 1913,
157 i 177).13 La peça d’orfebreria que es va haver de fer
segurament tenia a veure amb el pagament efectuat pel
clavari de la vila de Granollers, en data 15 d’abril de 1406,
a l’argenter Marc Canyes per la confecció d’un reliquiari per al Lignum Crucis. També s’ha localitzat una altra
àpoca de l’any 1408, en què els prohoms d’aquesta vila
vallesana van pagar dues copes d’argent destinades a la
infanta Isabel, nova senyora de la vila pel seu matrimoni
amb el fill dels comtes (DALMASES 1992, II, 46 i 143). No ha
d’estranyar que el pagament d’aquests objectes el fessin
els de Granollers, ja que aquesta vila havia estat adquirida pel comte Pere d’Urgell.14 Per tant, com que l’any 1406
Margarida de Montferrat era la senyora d’aquesta vila
del Vallès, seria lògic que la peça pagada pel clavari fos
destinada a custodiar la relíquia que el rei Martí havia
regalat feia pocs anys a la comtessa. Segurament, com
altres obres similars d’aquell temps, el reliquiari tenia la
forma d’una creu d’altar ricament guarnida.

6. Intervenció de la comtessa en
projectes artístics
Com que Pere d’Urgell tenia una bona situació econòmica, la comtessa podia emprendre projectes que eren manifestació del seu gust exquisit i també de les seves preocupacions socials i espirituals. Ja s’ha parlat de l’alberg
amb església i verger que estava construint a l’horta de
Balaguer. També es demostra la intervenció de Margarida, per la presència del seu escut al costat del de l’espòs,
en les pintures murals de Sant Miquel de Montmagastre i
en el retaule d’Albesa (VELASCO - FITÉ 2011, 141).

A més, aquest reliquiari de la veracreu també podria tenir a veure amb una valuosa creu d’altar d’or guarnida
amb perles i pedres precioses que era propietat de la
comtessa i que li va requisar Ferran d’Antequera. Aquesta
creu, pel seu valor artístic però sobretot religiós, va ser
separada de la resta de joies comtals embargades, i el
rei Ferran la va regalar a la seva muller, la reina Elionor

El rei Martí, arran de la seva amistat amb Margarida, li va
regalar una estella de la veracreu que havia aconseguit
del papa cismàtic Benet XIII. El lliurament de la relíquia
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(GIMÉNEZ 1901, 377). Es pot suposar que aquesta creu
portava incorporat l’escut esmaltat de la comtessa, raó
per la qual s’identificava clarament com un objecte que li
pertanyia. Les armes dels Montferrat figuraven en altres
joies valuoses que també van ser embargades als comtes
i en diversos objectes que els van pertànyer (VELASCO
- FITÉ 2016b, 75).

i que el mateix Valla reconeix que podia ser la pesta, «llança

la pedra contra la família del comte d’Urgell» (GARRIDO
2013, 124).
Després d’insinuar que el rei havia estat assassinat, el relat del cronista contra l’actuació de la comtessa continua,
i serà sovint mencionat posteriorment, quan es parlarà
de les darreres hores del rei Martí l’Humà. L’escena se
situava a la cel·la de l’abadessa del monestir de Valldonzella la nit del 30 de maig de 1410, on es trobava molt
malalt el rei Martí i on havien acudit l’esposa i la mare del
comte Jaume. En un cert moment, s’acosten al moribund i
li preguen que proclami el comte d’Urgell successor. Com
que el rei no respon i està com endormiscat, Margarida
el pren pel pit de la camisa i li diu: «Del meu fill és la successió del regne! Del meu fill, a qui vetes succeir contra llei
i justícia!» El rei li contesta: «Ho ignoro i no crec que sigui
així». En aquell moment, Guillem de Montcada i un dels
llegats de Barcelona, retirant el braç de la dona, li demanen que toqui el rei amb més respecte (LÓPEZ ed. 1970,
85). El relat de Valla ha servit sovint per il·lustrar la falta
de respecte de l’ambiciosa comtessa cap al rei moribund,
i a Sobrequés per qualificar la intervenció del Montcada
de correcta, ja que aparta «una dona que ha perdut els
nervis davant d’un moribund» (SOBREQUÉS 1966, 59).

Figura 4. Caixa funerària de la filla Isabel d’Urgell, monja de Sixena
(Foto: Virgínia Costafreda).

Abans d’aquesta escena, haurien fet acte de presència
el conseller barceloní Ferrer de Gualbes i els seus acompanyants, no identificats, amb instruccions de recollir el
consentiment del rei per elegir successor per la via de
justícia. Per un defecte de forma, l’acta que van aixecar
aquella nit no hauria estat vàlida i l’endemà al matí hi
van tornar amb el mateix propòsit i en van aixecar una
altra. A l’acta del dia 31 hi falten les signatures de tres
dels assistents de la nit anterior. Soldevila en veu dos, el
bisbe i el governador de Mallorca, de decantats cap al
comte d’Urgell, i apunta que potser s’havien adonat de
la finalitat de la maniobra i havien evitat tornar a col·laborar-hi (SOLDEVILA 1965, 49).

7. Margarida al llit de mort de
Martí l’Humà
Fins al 1410, la imatge de la comtessa Margarida que hauria quedat per a la posteritat, si la situació no s’hagués
torçat, hauria estat molt positiva. Però el curs de la història va canviar completament des del moment de la mort
del rei Martí.
Margarida de Montferrat fa acte de presència a primera
línia del conflicte successori en els darrers moments de
la vida del rei. I ho fa amb Lorenzo Valla, l’humanista de
la cort del Magnànim que va recollir testimonis orals per
confeccionar una obra de lloança dedicada al pare del
seu mecenes. Aquest autor insinuava que la mare i la
muller del comte d’Urgell haurien enverinat el rei Martí
per evitar la legitimació del seu net Frederic. Les dones
serien responsables d’un àpat sospitós a partir del qual
el rei va començar a trobar-se molt malament (LÓPEZ
ed. 2002, 145-146). El cronista, tot i recollir el rumor de
l’enverinament, també citava el testimoni del mestre d’albardans del rei, mossèn Borra, que no ho creia: «Los médicos vieron que podían ser indicios de veneno, peste o
cualquier otra cosa. La persona que lo vio dice que no
sabe con exactitud qué pudo ser; esa misma persona
es la que no cree que el rey muriera envenenado. Se
trata de Borra, un eximio bufón» (LÓPEZ ed. 2002, 148). Tot

S’ha qualificat la delegació encapçalada pel Gualbes
de «conxorxa barcelonina», ja que s’hi ha vist el propòsit
d’impedir que el successor fos el comte d’Urgell
(XURIGUERA 1977, 25). Precisament, un dels arguments utilitzats per alguns historiadors per rebatre l’acusació que
tot plegat era una conxorxa era la presència i la signatura de Guillem Ramon de Montcada. I això perquè Santiago Sobrequés identificava aquest testimoni de les actes
del 30 i 31 de maig de 1410 amb el senyor d’Aitona en considerar que no hi havia cap altra persona amb aquests
noms i cognom que fos adulta en aquell moment. Per explicar les contradiccions d’aquesta identificació, l’historiador estima que aquest noble no es va adonar cabalment
de l’abast de la maniobra per afavorir Lluís d’Anjou i que
després devia tenir motius per penedir-se’n, ja que aquell
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poc després, hi va aparèixer la delegació encapçalada
per Ferrer de Gualbes. Entre els documents redactats
l’endemà, durant les darreres hores de vida del rei, immediatament després de la restitució del marquesat de
Malta a Guillem Ramon de Montcada, apareix ell mateix
signant en primer lloc, com a testimoni, l’acta de la suposada darrera voluntat del rei sobre la successió. Aquest
personatge no era l’urgellista, fill del senyor d’Aitona,
sinó el cavaller homònim, membre de la branca siciliana
d’aquesta nissaga.

posicionament no lliga amb la seva actuació posterior
com a ferm partidari de Jaume d’Urgell (SOBREQUÉS
1966, 58-59). A partir d’aquesta identificació, sovint s’ha
destacat, com a garantia de la neutralitat i la veracitat
dels fets ocorreguts en les darreres hores del rei, la presència d’aquest noble, a qui s’ha identificat amb el senyor
d’Aitona, que va ser partidari de Jaume d’Urgell i impulsor
del Parlament urgellista de Mequinensa.
Sobre la trajectòria de Guillem Ramon de Montcada, fill
del senyor d’Aitona, se sap que va ser nomenat governador de València pel rei Martí. Quan va arribar la notícia de la mort de Martí el Jove, el rei li va ordenar que
s’embarqués cap a Sardenya amb tota la seva gent, ja
que era necessària la seva presència a l’illa (BOFARULL
ed. 1847, 135). Així, aquest noble, el mateix mes d’agost
de 1409, va organitzar i comandar una expedició cap
a terres sardes i va deixar el càrrec de governador. En
quedar la ciutat del Túria sense autoritat, la violència
entre bàndols es va agreujar. A finals de novembre, va
ser substituït en el càrrec de governador de València per
Arnau Guillem de Bellera (NARBONA 2011, 205). No consta
que hagués tornat de Sardenya en vida del rei Martí.

L’encara considerat, en estudis recents, testimoni urgellista (GARRIDO 2011, 161; LÓPEZ 2013, 266) ja no es pot tenir
per tal, i l’ambient de conxorxa dels contraris al comte
d’Urgell al voltant del rei moribund es fa molt més patent.
És més, en vista d’aquest quadern notarial amb les últimes
voluntats del rei, López observa que «el rey Martín desplegó una notable actividad durante sus últimas horas.
O, al menos, en torno suyo se desplegó una notable actividad jurídica». Així, aquestes donacions d’última hora també
es produeixen en el cas d’altres testimonis de la famosa acta
(LÓPEZ 2013, 235-236 i 239).18 Si es comparen aquestes dar-

reres concessions reials i els signataris de l’acta aixecada
per Ferrer de Gualbes, s’observen diverses coincidències,
com la del mencionat Guillem Ramon de Montcada, que
obté del rei Martí una concessió sobtada i d’última hora,
que esdevé molt sospitosa. L’ombra de la corrupció plana
en tot aquest afer.

Aquesta identificació feta per Sobrequés s’ha de revisar
a partir de nova documentació que ha aparegut recentment (LÓPEZ 2013). En aquests documents, fins fa pocs
anys inèdits, redactats en les darreres hores de Martí
l’Humà, hi apareix un Guillem Ramon de Montcada que
no era el fill del baró d’Aitona, sinó el fill homònim de
qui havia estat marquès de Malta. Aquest noble sicilià
va obtenir donacions del rei Pere i de l’infant Martí a
canvi del rapte i lliurament de la reina Maria de Sicília
(FERRER 2015, 31).15 Però, més endavant, va ser condemnat per rebel·lió i desposseït dels seus títols i propietats
per Martí el Jove (GARRIDO 2010, 100, 114, 130 i 184-186).16
Segons la nova documentació, en els darrers moments
de vida de Martí l’Humà, el fill d’aquest Montcada sicilià aconseguia de forma sorprenent la restitució del
marquesat de Malta confiscat al seu pare.17 Precisament,
el document anterior de l’acta aixecada per Ferrer de
Gualbes sobre la voluntat del rei respecte a la successió
és el de la restitució al Montcada sicilià (LÓPEZ 2013, 236).
Per altra banda, aquest noble Guillem de Montcada
també és mencionat per Valla en un altre passatge de
la seva crònica, en què el fa partidari de Lluís d’Anjou
(LÓPEZ ed. 2002, 77). La ideologia del personatge identificat per Sobrequés resultava contradictòria, problema
que el mateix historiador havia copsat, i, per poder resoldre’l, va concloure que Valla es va confondre quan el va
fer partidari de Lluís d’Anjou (SOBREQUÉS 1966, 58-60).
Però Valla, un historiador perspicaç, no es va confondre,
sinó que parlava d’una altra persona, un noble partidari
del net de Joan I que era a la cambra de Valldonzella
quan hi va entrar Margarida de Monferrat i també quan,

De forma inexplicable, tot i que el rei Martí, el dia abans
de morir, va poder afegir un codicil al seu testament, no
va nomenar successor. Sobre això, Flocel Sabaté puntualitza que el rei «no va ser degudament advertit pels qui
l’acompanyaven en aquell moment, perquè ja els estava
bé la situació» (SABATÉ 2007, 291). Ernest Belenguer també es fa ressò del relat desqualificador de Valla contra
la comtessa, però adverteix que la mare del comte Jaume
va ser conscient del complot contra el seu fill: «Margarida
de Montferrat, qui increpava amb violència el rei, ja que
no nomenava el seu fill allí mateix com a hereu. Margarida veia com tot s’havia preparat acuradament contra
Jaume». Aquest historiador també està d’acord a censurar l’actitud dels qui rodejaven el rei Martí en el seu llit de
mort: «és evident que tots aquells que l’envoltaven no li
recordaren aquesta absència de nomenar hereu perquè
possiblement no els convenia» (BELENGUER 2012, 41-42).
Aquesta errada ha estat qualificada de la més greu del
govern del rei Martí, ja que va suposar «l’entronització
d’una dinastia castellana que no s’adaptà mai al país»
(FERRER 2015, 11).
Quan Margarida de Montferrat va entrar en aquella cambra mortuòria de Valldonzella, segurament es
va adonar de seguida que l’ambient dominant no era
procliu al seu fill i que s’estava covant alguna cosa més
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contra Jaume d’Urgell. El Guillem de Montcada que va
apartar la comtessa del rei ho va fer perquè destorbava
els seus plans. Molt pocs defensen la determinació de la
comtessa mare i de la infanta en aquell moment crucial.
Ho fa Ferran Soldevila, que creu que no se’ls pot fer cap
retret quan escriu:

toriador menciona els altres fills del comte Pere d’Urgell,
Tadeu i Joan, afegeix: «y a uno destos fue pública fama
que hizo matar don Jayme, su hermano, con veneno, por
codicia de suceder en su estado y así permitió nuestro
señor que él fuese privado de la sucesión destos reynos,
siendo el que más derecho y justicia tenia a ellos, conforme a la común opinión de las gentes» (ZURITA 1562,
341). Pocs anys després, el frare dominic valencià Vicent
Justinià Antist relatava una trobada, fins llavors mai mencionada, entre Jaume d’Urgell i Vicent Ferrer, en la qual
el frare, davant les recriminacions del comte, el va acusar
d’haver comès un greu pecat que li hauria impedit ser
rei. L’autor també recollia el rumor sobre la naturalesa
d’aquest pecat secret: «según algunos, fue que mató a
un propio hermano suyo del mesmo conde» (ANTIST 1575,
165-166). Els successius hagiògrafs dominics del sant van continuar recollint aquest rumor i acusant de forma contundent el comte d’Urgell de fratricida. Tot i això, s’anava
canviant el lloc i el moment de la suposada trobada, davant les objeccions presentades per alguns historiadors
a la possibilitat que s’hagués produït. Es podria pensar
que l’interès de propagar aquesta calúmnia seria justificar que la tria feta per fra Vicent Ferrer, instrument útil
del canvi dinàstic, va ser «per iustitiam secundum Deum»,
com el mateix frare va proclamar a Casp.

«Si aquesta relació és exacta, i la història ens digués que
havien intervingut per aconseguir tornar un moment a la
lucidesa justiciera i patriòtica aquella còrpora moribunda
i l’esperit d’aquell rei que, àdhuc prop la mort, es refusava
a designar com a successor un príncep de la seva nissaga,
fill d’aquella Catalunya que ell havia tan eloqüentment
lloat, no sabríem sorprendre’ns massa, ni sabríem fer-los-en retret» (SOLDEVILA 1962, 564).

En aquella cruïlla històrica, les úniques persones que
consta que van recordar al rei l’obligació de nomenar
successor van ser la seva germana Isabel i la mare del
comte d’Urgell. Però els qui van divulgar el que va succeir
en aquella cambra de Valldonzella, i que també van informar el cronista Valla, ja es van cuidar de desacreditar
l’actuació de la infanta i la comtessa, acusant-les de maltractar el rei i fins i tot d’enverinar-lo.

8. La mort de Joan d’Urgell durant
l’interregne

9. «Fill, o rei o no res»

No es coneixen gaires detalls sobre la comtessa durant
l’interregne. A finals del mes de maig de 1411, Violant de
Bar presentava una queixa al Parlament de Barcelona
per l’admissió dels representants de la mare del comte
d’Urgell i del seu fill Joan. La reina vídua considerava que,
en ser el comte Jaume persona interessada en l’afer de
la successió, la seva mare i el seu germà no havien de ser
presents en les sessions (VENDRELL 1992, 51).

Després de la declaració de Casp, i mentre a Balaguer es
debatia el partit que havia de prendre el comte, Jaume,
per assegurar el futur de la seva família, va repartir els
senyorius del comtat entre la seva mare, la infanta Isabel
i la germana gran, Elionor. Després de la cessió, la comtessa mare, com a nova titular dels dominis del comtat
situats a l’Aragó, va enviar un procurador a Saragossa a
fer obediència al rei. Tot i aquest acatament, s’ha volgut
veure en la influència de la mare la principal causa de
la rebel·lió del fill. La fama de Margarida ha passat a la
posteritat lligada a una frase que ha fet fortuna i que,
segons s’ha dit, va repetir al comte Jaume per abocar-lo
a la confrontació: «Fill, o rei o no res!».

Per un dels testimonis del procés, se sap que, en una data
no precisada però anterior a la declaració de Casp, la
comtessa i el seu fill Jaume s’havien desplaçat fins a Sant
Boi de Llobregat (BOFARULL ed. 1868, I, 382). Aquest lloc
era senyoriu d’un ferm partidari de Jaume d’Urgell. Es
tractava d’una localitat on acostumava a romandre el
comte d’Urgell quan no se li permetia l’entrada a Barcelona, i on també es devia estar el seu germà Joan, tot i
que a ell sí que li permetien assistir o enviar representants al Parlament que se celebrava a la ciutat comtal.
Precisament, és a Sant Boi on s’esdevé la mort de Joan, el
fill petit de Margarida (GIMÉNEZ 1901, 374). Aquesta mort
prematura devia ser un cop molt dur per a la comtessa.

L’aragonès Zurita és el primer que menciona aquesta expressió, tot i que no diu d’on l’ha tret: «la condesa doña
Margarita, su madre, que principalmente había de procurar de salvarle de aquel peligro, que como una furia
le solicitaba con gran instancia y requería que propusiese en su pensamiento que le convenía reinar o no vivir,
diciéndole en lenguaje catalán: Fijo, o rey, o no nada».
Aquest autor també retreu a la comtessa que no es limités
a les funcions pròpies del seu sexe: «se entremetía en los
cuidados de la guerra, dejando los de mujer» (ZURITA
1578, 79 i 98). Molts dels historiadors que es van basar en

La mort enigmàtica de Joan d’Urgell s’ha aprofitat per
formular la més greu acusació contra el seu germà Jaume. El primer que en parla és Jerónimo Zurita, tot i que
presenta l’acusació com un rumor. Així, quan aquest his-
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Durant el setge, la falta d’aliments va arribar a tal punt
que un cavaller que resistia dins de Balaguer al costat
del comte va haver d’aconseguir vitualles dels mateixos
assetjadors. En la declaració del procés, afirmava que
«sabia greu a la dita comtessa perquè ell testimoni prenia del real carn o algunes vitualles dient que abans
menjava rates o gats que res que fos dels enemichs de
son fill» (BOFARULL ed. 1868, I, 227). A més de la falta d’aliments, els assetjats sofrien altres penalitats, ja que la ciutat era combatuda contínuament per tots els costats per
bombardes i altres artilleries que enfonsaven part de les
muralles i dels edificis. També va influir molt en l’ànim dels
resistents la pèrdua per traïció de l’anomenada «casa de
la comtessa», l’edifici que Margarida havia fet construir
prop del monestir de predicadors.

Zurita van repetir la frase atribuïda a la comtessa com a
prova dels mals consells que va donar al seu fill.
L’autor del relat anònim també atribueix una expressió
similar al mateix Jaume d’Urgell, que l’hauria pronunciat per instigació de la seva mare i de la seva esposa,
les quals li haurien desaconsellat mantenir la fidelitat al
rei: «las donas faheren revocar la procura al compte e li
faheren dir que ell volia ésser rey, o no-res». En un altre
paràgraf del manuscrit apareix una frase semblant, que
descriu un acte realitzat pel comte poc abans de la rendició: «Jo avia votat nunque llevar-me la barba fins fos
rey o no-res» (SALAS ed. 1931, 25 i 31). L’autor anònim no
només carregava a la seva mare la culpa de l’enfrontament del comte amb el rei, sinó també a l’esposa. Aquest
text, tot i que conté errades sobre les circumstàncies de
la mort de la comtessa mare i de la infanta, té el valor de
retratar una opinió real entre la gent del moment històric
en què va ser escrit.

«Jaume d’Urgell era una
peça massa perillosa: calia
abatre’l com fos, a ell, al seu
entorn familiar i als seus
partidaris fidels»

Pel que fa als comentaris poc afortunats que Monfar dedica a la comtessa, també repeteix la que esdevindrà
famosa frase, alhora que li retreu que s’arrogui atribucions que no li corresponen com a dona: «quiso que su hijo
pusiera aquel negocio a las armas, animándole valerosamente y más de lo que su sexo le permitía [...] y estaba

El final del comte Jaume no podia ser sinó lliurar-se a
mans del rei. De tota manera, demanar el perdó reial no
li va servir de res, perquè Jaume d’Urgell era una peça
massa perillosa: calia abatre’l com fos, a ell, al seu entorn
familiar i als seus partidaris fidels. Per això, de seguida
es va obrir procés contra el comte, però també contra la
seva mare i la seva germana Elionor.

repitiendo de continuo y diciéndole, Fill, o rey o no res» (MONFAR
1853, II, 452-453).

La frase va fer fortuna, especialment quan els escriptors
i poetes de la Renaixença van confeccionar un mite sobre
Jaume d’Urgell, en què el paper de la comtessa Margarida tenia força protagonisme. La seva figura era dramàticament utilitzada en els textos, com en l’obra teatral de
Pitarra, en què la representaven imbuïda de l’orgull d’estirp, esperonant el fill a la revolta al crit d’«o rei o res!»
(SOLER 1908; SUNYER 2006, 26). Però, com afirma Teresa
Vinyoles, no hi ha cap prova que la comtessa instigués a
la revolta el seu fill Jaume (VINYOLES 2013, 217).

11. Primer procés contra la comtessa
El primer procés contra la comtessa Margarida s’inicia a
principis de desembre de 1413, quan Jaume d’Urgell encara no havia estat traslladat al seu presidi a Castella. Van
ser interrogats molts testimonis, tots homes, i els interrogatoris van ser dirigits per Bernat de Gualbes, que també havia encapçalat el procés contra el comte Jaume.
Gualbes, un dels tres representants dels catalans a Casp,
va permetre amb el seu vot donar la corona a Ferran,
cosa que el Trastàmara va recompensar nomenant-lo vicecanceller. Esperar que Margarida confiés en algú com
Bernat de Gualbes era endebades, i els requeriments
d’ell perquè declarés eren furgar en la ferida.

10. El setge de Balaguer
La comtessa mare, després de la declaració de Casp,
s’havia traslladat a Castelló de Farfanya, però, segons
un testimoni del procés, poc abans d’haver-se iniciat el
setge, va tornar a Balaguer perquè «amb son fill volia
viure o morir» (BOFARULL ed. 1868, I, 486). Jaume d’Urgell
va reunir el seu consell, que va acordar que el comte se
n’anés i que la infanta es quedés per pactar amb el seu
nebot, el rei, per treure’n el millor partit possible. Diversos
testimonis del procés declaraven que havien sentit dir
que va ser la comtessa Margarida qui va convèncer el
seu fill que es tanqués a Balaguer per temor que les ires
del rei anessin contra ella (BOFARULL ed. 1868, I, 400,
420 i 438).

S’ha recriminat a Margarida que, malgrat totes les reflexions que se li van fer, «va continuar entestada a no
voler respondre» i que, al final, «la seva actitud començà
a ésser insegura, contradictòria; cercà únicament passar el temps, i acabà per dir que no volia defensar-se»
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(VENDRELL 1956, 173). Aquesta apreciació sorprèn, ja que
la comtessa no renunciava a la seva defensa, però, davant els requeriments reiterats de Bernat de Gualbes,
reivindicava el fet que el rei l’hagués perdonada i demanava insistentment advocats que la defensessin. Quan,
per darrera vegada, era interrogada, aquest cop pel
regent de la cancelleria, Berenguer Colom, per absència del vicecanceller Gualbes, la comtessa, sincerant-se a
propòsit del que temia sobre la sort del seu fill, descrivia
així la seva dramàtica situació:

combatre el comte de Cardona. Va relatar que, quan
la comtessa es va assabentar que l’objectiu era entrar
a Lleida, el va enviar a Balaguer per parlar amb el seu
fill i amb els seus consellers Fluvià i Tristany per advertir-los «que açò per res nos faes, car si ho fehie, allò
serie destrucció d’ell et de tota sa terra» (BOFARULL ed.
1868, I, 389 i 445). Una frase que esdevindria premonitòria. Giménez Soler també és de l’opinió que la comtessa
no va tenir coneixement de l’intent d’entrar a Lleida fins
poques hores abans de sortir de Balaguer, tal com relatava l’esmentat testimoni (GIMÉNEZ 1901, 167).

«Micer Berenguer, jo son torbada per diverses esguarts et lo principal és perquè son certificada que
mon fill està a la mort et, que axò no contrastant,
lo Senyor Rey lo ha fet caminar et portar no sé on,
perquè jo presumesch sie mort; axí matex per ço
que·l senyor Rey me fa, qui segons altres vegades
he dit, [...] m·a feta gràcia et remissió, bastant segons damont he dit; et ara va darrera ço del meu,
segons apar, la qual cosa parlant ab sa reverència
no creu puxe fer per justícia. Jo no he renunciat a
sa gràcia, ne vull renunciar, jatsie no haja fet mal, et
d·altra part que jo no he un scrivà ni un hom qui·m
volgués haver scrit un mot, ni anat en un loch per
mos afers; tots me dien que han dubte no·n haguessen desgrat del Senyor Rey més avant; que jo no he
sinó un advocat, del qual per cabal jatsie bon hom,
en tan àrdua causa com és aquesta, et axí jo no·m
sé que·m digua» (BOFARULL ed. 1868, I, 487).

«La majoria de testimonis
carreguen contra Margarida
i l’acusen de ser còmplice i
fins i tot instigadora de la
rebel·lió del fill»
La majoria de testimonis carreguen contra Margarida
i l’acusen de ser còmplice i fins i tot instigadora de la
rebel·lió del fill. En la major part de casos, assenteixen a
les preguntes de l’interrogatori amb arguments sobre el
que han sentit dir o el que era pública fama. En canvi,
les declaracions dels pocs testimonis que defensaven la
comtessa tenen interès si es considera que no hi tenien
res a guanyar i molt a perdre. El mencionat Bernat de
Torremorell volia deixar clar que, tot i els rumors, no coneixia ningú que hagués escoltat de la mateixa comtessa
aconsellar el seu fill Jaume d’anar contra el rei:

Aquesta darrera declaració de la comtessa en el primer
procés evidencia que la seva actitud no era insegura ni
contradictòria, i en cap moment no va dir que no volgués defensar-se, tot i que no sabia com fer-ho. La seva
actitud és digna, no acusa ningú ni tampoc es treu la
responsabilitat de sobre. Com que el principal argument
al qual podia agafar-se era que el rei, en el moment de
la rendició, li va dir que la perdonava, veia clarament que
tot depenia de si el rei mantenia o no la seva paraula, i
per això, finalment, se sotmetia a la voluntat reial.

«Bé és ver que ha hoyt dir comunament, axí com
tothom parle, que tot ço que lo dit don Jayme ha
fet, que fos o sie estat mal fet, que ho ha fet a
consell de la dita comtessa; mas que ell testimoni
haje hoyt dir a algú specificadament, ‘jo he hoyt
consellar açò a la comtessa qui ere contra lo Senyor
Rey’, no ho ha hoyt dir a algú» (BOFARULL ed. 1868,
I, 391-392).

D’entre les primeres declaracions de testimonis hi ha les
de dos prohoms agramuntins que van participar en la
capitulació de la vila del Sió i que havien tingut trac-

La sentència promulgada el dia 29 de desembre de 1413
va condemnar Margarida per crim de lesa majestat a
confiscació dels béns. Li va ser llegida al palau episcopal
de Lleida davant del rei i del duc de Gandia (BOFARULL
ed. 1868, I, 493). Un cop conclòs aquest judici, es va continuar amb el de la filla Elionor, primer a Lleida mateix
i després a Saragossa, on el rei havia fet traslladar la
família comtal coincidint amb les festes per la seva coronació. A Elionor també se li van expropiar els béns que
li havia donat el seu germà a compte del dot. Aquests
processos contra les dones de la família d’Urgell només
es poden interpretar des dels interessos econòmics de la
nova dinastia. Al rei Ferran li van anar molt bé els dominis

te directe amb els comtes, ja que els havien encomanat
diverses missions: Tomàs Sacosta i Bernat de Torremorell. El primer atacava durament la comtessa acusant-la
d’haver-lo enviat a contractar tropes estrangeres
(COSTAFREDA 2016, 150). En canvi, el segon la defensava
assegurant que volia que el seu fill es reconciliés amb el
rei, i li treia responsabilitat en l’intent d’entrar a Lleida
per Sant Joan. Hi ha un altre testimoni que parla a favor
de Margarida, el prevere d’Àger, Joan Figuera, que, en
descàrrec de l’acusada, va declarar que ella creia que
la gent s’havia armat, en l’afer del dia de Sant Joan, per
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Jacme d’Urgell, en tal gran perill e dampnage de vostra
excel·lent persona e de tota la cosa pública». A més, li
comunicava que havia fet celebrar una missa a Saragossa per donar gràcies, en la qual Vicent Ferrer havia
denunciat el complot per matar el rei i havia celebrat el
miracle d’haver-lo descobert: «lo dit maestre en sa santa
prehicació ha açò denunciat a tot lo poble» (ROCA 1929,
438; LÓPEZ ed. 2004, 330 i 333).

expropiats del comtat d’Urgell per premiar els qui l’havien ajudat a pujar al tron i a mantenir-se en el poder.
Les mesures que el rei Ferran va prendre contra la família del comte han estat considerades injustes per la
majoria d’historiadors. Giménez Soler, acceptant que el
rei no podia portar tan lluny la confiscació, pretén tancar l’assumpte donant notícia de la concessió de sengles
pensions a la infanta Isabel i a Margarida i filles, de cinc
mil i mil cinc-cents florins, respectivament. Aquest historiador qualifica amb massa benignitat l’actuació reial,
tot i que reconeix que «esta magnanimidad no resolvía
un punto de justicia, objeto de frecuentes reclamaciones
de la primera» (GIMÉNEZ 1901, 172, 183 i 190). Isabel va
haver de continuar reclamant poder cobrar les rendes
concedides i que se li retornés el dot; el mateix historiador considera que el rei, en confiscar-l’hi, va traspassar
els límits legals. Pel que fa a Margarida, no arribaria a
cobrar aquesta assignació perquè, poc després d’haver
rebut els documents que li permetien reclamar-la a l’oficial reial, va tornar a ser detinguda i no va recuperar mai
més la llibertat.

No es pot saber del cert si, la tardor de 1414, el rei estava
realment convençut de les acusacions contra Margarida
i de l’oportunitat que tenia de portar-ho a terme, però si
més no així ho dona a entendre en la seva correspondència. El que es veu clarament en aquestes cartes és que
s’utilitza el procés contra la comtessa com a escarment
públic i també per fer propaganda política.

13. Segon procés contra Margarida
Quan se li va incoar el segon procés es va arribar a tal
punt de crueltat que els advocats que defensaven Margarida van haver d’intervenir, perquè l’acusador la volia
sotmetre a tortura perquè confessés els seus crims, ja
que el rei així ho havia ordenat (BOFARULL ed. 1868, II,
134, 380 i 387). La primera de les acusacions era que procurava alliberar Jaume d’Urgell per provocar una guerra civil. Sobre el projecte que li van oferir de segrestar
els fills del rei mentre es trobessin caçant per intercanviar-los pel comte, el fidel Pere Miró, servidor de la casa
d’Urgell ja en temps del comte Pere, avisava la comtessa
«que ella se fiava massa en tothom et que per ventura
los dits hòmens no venien sinó per sostraure que tenia
en lo cor et poria se’n trobar enganada» (BOFARULL ed.
1868, II, 352).

12. Acusació de voler enverinar el rei
La comtessa Margarida, les seves filles Elionor i Cecília
i els seus servidors van ser detinguts a Lleida a mitjan
novembre de 1414. Els interrogatoris van començar tot seguit, amb instruccions del rei d’utilitzar la tortura si era
necessari. El dia 30 de novembre van ser traslladades a
Cullera.
Sobre els dos principals acusadors contra la comtessa,
que van actuar com a espies del rei, l’advocat que la defensava ja va demostrar que havien comès anteriorment
diversos delictes i que es podia comprovar que eren falsaris, que no tenien cap credibilitat. Tot i això, els seus
testimonis es van tenir en compte en el judici, i també
han estat utilitzats per la historiografia per desacreditar
Margarida.

Per a Domènech i Montaner, Margarida «fou joguina d’intrigues indignes fomentades o ordides per la cort reial,
explotant el maternal desig de lliurar al fill per a tenir-la
vigilada i enganyada alhora per espies i miserables farsants». Segons l’escriptor, tota la declaració «es redueix
a explicar les enganyifes dels espies, protegits o enviats
per la casa reial», i «de les declaracions no se’n treu en
clar contra la pobra dona, sinó que havia proferit, en la
seva pobresa, impotents paraules d’amenaça contra el
rei; i de la pretesa conspiració contra l’Estat no hi havia
més que la vella carta d’aliança amb el duc de Clarence».
També observa un canvi en la declaració de Margarida,
que «hi fa ja el paper infeliç d’una acusada ordinària.
Ja no protesta, ja no mostra reial dignitat» (DOMÈNECH
1930, 323, 327 i 329). Rovira i Virgili també considera que
«els interrogatoris i acaraments d’aquest procés mostren
la depressió d’esperit de la pobra dona» (ROVIRA 1931,
191). És cert que l’acarament amb un dels conspiradors

Una carta del rei Ferran de la tardor de 1414 dona a
entendre que estava convençut que l’havien intentat
assassinar. Així, en una lletra enviada al seu fill Alfons,
acusava Margarida amb aquestes paraules: «con a filla
de perdició havia tractat e ginyat ab fatillerias, venins
e altres machinoses engins e ab altres coses a humana natura contrarias, nos matàs». També anunciava una
sentència exemplar: «que lur pena e castich a altres sia
terror e eximpli». Una setmana després, l’infant Alfons li
manifestava en la missiva de resposta que es meravellava
de la gràcia divina per «revelar-vos les malvades cogitacions e inichs propòsits, tractos fets per la mare de don
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gadors dels darrers intents de la comtessa per deslliurar
el seu fill eren testimonis desacreditats per innumerables
delictes, se la va declarar reincident de crim de lesa majestat perquè havia conspirat contra la persona del rei
i contra la tranquil·litat dels seus regnes (BOFARULL ed.
1868, II, 395). Junt amb la comtessa, van ser condemnats
els seus fidels servidors Pere Miró i Ramon Bernat d’Auriachs, que van ser deportats a Sardenya.

devia ser un moment molt dur per a la comtessa. Va haver de rebatre acusacions molt greus, com la de voler
atemptar contra el rei, però la seva darrera declaració
ens revela que s’havia sobreposat i que mostrava un altre cop coherència i dignitat:
«Lo senyor Rey, parlant ab sa reverència, no deu
pendre escusació a aqueys doctors ne als procuradors de advocar, ne defendrem, ne jo·n nomenaria
ne·n elegiria altres, car atesa la acerbitat del crim a
mi imposat, et la qualitat de la persona del Senyor
Rey et mia et de les altres que toqua la causa és
molt gran, et tant com és major tant és obs que los
advocats sien pus solemnes, si al Senyor Rey plau
que jo sia defesa. E com los nomenats et demanats per mi sien dels pus solemnes et pus famosos
que sien en València, per ço supplich lo Senyor Rey
que·ls dege forçar que·m advoquen, em defenen et
quant és de mi no·n nomenaria altres, lo Senyor Rey
facen que li placie. E jo protest que lo temps qui·m
és estat assignat a donar mes defenses nom corregue fins que jo haja advocats et procuradors qui·m
vullen defendre» (BOFARULL ed. 1868, II, 375).

Pel que fa als cronistes àulics, també carreguen el crim
al compte de la comtessa. García de Santa María proclama provat que Margarida va voler enverinar el rei i,
a més, afegeix que també ho va intentar amb els seus
fills: «probose contra ella que quiso dar yervas al Rey e
a los infantes sus hijos» (ROSELL ed. 1953, 357). Aquestes
acusacions, sumades a la insinuació de Valla que Margarida i la infanta Isabel van enverinar el rei Martí, van
convertir la mare del comte d’Urgell en una emmetzinadora reincident.
Per contra, Giménez Soler qualifica l’acusació contra
Margarida de delicte inventat per un dels conspiradors:
«pero no he visto pruebas de que lo intentase materialmente. Fernando y sus partidarios veían por todas partes asesinos y envenenadores» (GIMÉNEZ 1901, 187). Rovira
i Virgili també considera que l’acusació d’intentar donar
mort al rei és totalment falsa, ja que la comtessa «fou
víctima d’una maquinació d’espies i d’estafes» (ROVIRA
1931, 191).

Però el temps, a Margarida, ja se li havia acabat, perquè
el rei volia enllestir el judici i la sentència. Ferran havia
d’atendre el problema del Cisma i traslladar-se a Perpinyà, tot i que els metges, veient el seu precari estat de
salut, no li aconsellaven que es posés en camí. La cloenda
del judici contra la comtessa havia coincidit amb un greu
còlic nefrític que havia patit el rei durant aquella darrera
setmana de juliol de 1415 i la primera d’agost. Havia estat
tan malalt que la documentació del trasllat de les filles
del comte Jaume a Castella i altres disposicions van ser
signades pel primogènit per incapacitat de Ferran. El rei,
tot i la dramàtica carta i els precs que li va voler presentar personalment la infanta Isabel, havia enviat les nenes
a Medina del Campo.19

14. El final de la vida empresonada a
Olocau i Morella
Com diu Xuriguera: «Caiguda en molt poc temps d’una
elevada posició, plena de magnificència, fins a baix de
tot, sense recursos ni autoritat, dispersada tota la família,
confiscats tots els béns, reduïda a la més negra misèria,
Margarida de Montferrat es trobà completament sola i
abandonada» (XURIGUERA 1977, 12).

Segons informa García de Santa María, el rei Ferran, per
calmar el dolor, i contra la prescripció dels metges, que
el van avisar de la seva toxicitat, va voler prendre aigua
de jusquiam. Com que va quedar inconscient i fins i tot va
estar una hora sense pols, el van donar per mort. Segons
el cronista, «después que esta agua el Rey bebió, nunca
estuvo bien sano hasta que murió, e algunos dicen que
le fueron dadas yerbas e otros dicen esto haber seydo
la causa de su muerte» (ROSELL ed. 1953, 363). El succés
també el relata un metge, que va fer venir Ferran des
de la cort castellana, i que ho va recollir en un informe
(VENDRELL 1957, 111).20 Llavors, la coincidència d’aquesta
greu malaltia i les acusacions d’enverinament sí que haurien convençut Ferran que el volien matar, i no va tenir
clemència amb la comtessa quan va finir el procés i se li
va donar sentència, el dia 29 de juliol. Tot i que els insti-

Ferran va continuar amb el propòsit de confinar i dispersar la família de Jaume d’Urgell. Després d’haver enviat
a finals de juliol les dues filles grans de la infanta a Castella, el 19 d’agost, trobant-se el rei encara a València,
va ordenar pagar el viatge de trasllat de la mare del
comte fins al castell d’Olocau i de les germanes Elionor i
Cecília cap al monestir de Sixena. Alguns historiadors van
identificar ben aviat el castell d’Olocau com el lloc de reclusió de Margarida de Montferrat (MARTORELL - VALLS
1911-12, 586). Rovira i Virgili, basant-s’hi, també va informar
correctament de l’indret, tot i que, erròniament, hi va fer
captives les filles (ROVIRA 1931, 286). Però després que, en
una molt divulgada monografia, es confongués Olocau
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on és». Devia anar dirigida a Alfons, ja que el seu pare
havia mort cinc mesos abans.23 Feia més d’un any que la

amb Alacant (VENDRELL - MASIÀ 1956, 183), una part de
la historiografia ha repetit l’error d’identificar el castell
alacantí com el lloc de reclusió de Margarida.

comtessa estava presa a Olocau i, pel tenor de la documentació conservada, es pot ben creure que la seva vida
era del tot miserable.

La comtessa va ser traslladada al castell d’Olocau, més
enllà de Morella, prop de la frontera amb el regne d’Aragó.21 Aquest antic castell de la comarca dels Ports, allunyat de la petita població d’Olocau del Rei, no estava
ben conservat i no devia tenir les mínimes condicions
d’habitabilitat. A més, estava situat dalt d’un serrat, en
un lloc escarpat i de difícil accés per tots costats. Per
això, ja en temps del rei Joan no hi volia residir ningú, «ni
l’alcaid ni altre per ell no s’hi estan contínuament, ni de
nit ni de dia, ni hi té ni gall ni gallines» (EIXARCH 2002). El
rei Ferran va condemnar Margarida a una reclusió molt
rigorosa, en un indret el més aïllat possible. L’alcaid era
Joan Vidal, que els mesos de setembre i d’octubre de 1415
ja rebia, del batlle de Morella, Pere Ram, el salari per
tenir en guarda la «quòndam comtessa de Urgell» (GRAU
1980, 56).

15. L’assignació concedida a Margarida
i a les seves filles
En l’actitud del novell rei Alfons, alguns historiadors hi
han volgut veure un canvi respecte al seu pare. Soldevila condemna el capteniment de Ferran respecte a les
dones de la casa d’Urgell: «creiem que es pot parlar de
crueltat». Però, al mateix temps, considera que el Magnànim va reparar algunes de les iniquitats comeses pel seu
progenitor a aquesta família, i, en el cas de Margarida,
«si bé en la misèria, es veié lliure de la terrible persecució
dels temps de Ferran I» (SOLDEVILA 1962, 638, 649-650).
No es pot compartir aquesta darrera afirmació en vista del rigorós empresonament
de la comtessa mare a Olocau
durant més de tres anys i de
les contínues queixes d’ella, les
filles i fins i tot del carceller per
no haver rebut l’assignació deguda.
Encara que, el 10 de juny de
1417, el rei Alfons havia concedit a Margarida i a les seves
filles Elionor i Cecília una assignació anual de 300 florins
a cada una, el batlle general
de Catalunya, Pere Basset, no
feia efectius els pagaments. Ni
tan sols pagava el que corresponia a l’alcaid del castell d’Olocau pel manteniment dels
dos guardes que, juntament amb un gran gos, custodiaven la comtessa mare. El 3 d’agost de 1418, el rei reprenia
el batlle Basset amb aquestes paraules: «nos és vergonyós que la comtessa, òlim d’Urgell, que fem detenir al
castell de Olocau, se muyra de fam e li vaien a captar per
culpa e càrrech vostre». L’incompliment també afectava
les filles: en una carta de la mateixa data al governador
de Catalunya, el rei reconeixia: «E sia axí mateix inhumana cosa e vergonyosa que les dites comtessa e ses filles
muyren de fam o trameten a captar e demanar la vida»
(MARTORELL - VALLS 1913, 647). L’expressió utilitzada pel
rei Alfons no era retòrica, ja que, en concedir a Margarida els 300 florins, l’alcaid no havia de fer-li la manutenció, de manera que, si no podia cobrar l’assignació, no
disposava de res, ni per menjar, que no fos de caritat.

Figura 5. Restes del castell d’Olocau on estigué empresonada Margarida
1415-1418 (Foto: Ramon Roca).

El mes de gener de 1416, el rei es trobava molt malalt a
Perpinyà enmig de les gestions per resoldre el problema
del Cisma. Com que volia recuperar la vila de Granollers,
venuda pel comte Jaume, va enviar a Olocau un emissari
perquè prengués declaració a la comtessa sobre tots els
detalls que coneixia de l’afer d’aquesta venda.22 La malaltia renal que patia Ferran va ser la causa de la seva
mort, pocs mesos més tard.
S’ha conservat una carta enviada al rei per les tres germanes, Isabel, Elionor i Cecília d’Urgell, datada el dia 14
de setembre, sense que hi consti l’any, si bé es pot deduir que és el 1416. Les filles de Margarida es dirigien al
rei pregant-li «per la tribulació e miserable vida que la
senyora comtessa cara mare nostra passe en la presó
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Margarida encara en reclamava el pagament al rei.28

El procurador de la comtessa i de l’alcaid que reclamava
els deutes era Bernat Alamir, de Morella, que, a mitjan
setembre, tornava a presentar-se al rei al·legant que el
batlle general no volia respondre al seu requeriment. Alfons, al seu torn, va amenaçar el batlle perquè fes efectiu
el pagament.24 A finals de novembre, el batlle general escrivia al rei per defensar-se, i li recordava que la lleuda
de Tortosa, d’on havia de sortir l’assignació, havia estat
empenyorada pel rei Ferran, i que amb el que se’n recaptava ja no es podia pagar res més. També li notificava
que el que havia donat fins llavors a la comtessa provenia del seus propis diners: «el que s’ha donat als ministres
e a la comtessa, olim d’Urgell, es stat paguat de ma pròpia bossa, com no tingués diners de la cort» (MARTORELL
- VALLS 1913, 587).

I encara Alfons, el 6 de març de l’any següent, el 1420,
tornava a ordenar al batlle general que pagués el deute.29 Contrasta la demora en el pagament de la modesta
assignació a la comtessa i a les seves filles amb les elevades despeses de la flota que el rei preparava i amb
les acusacions que s’havien presentat a les Corts contra
les elevades donacions reials (VICENS 1969, 109-110). Poc
temps després, el rei s’embarcava amb un estol de naus
en aquesta costosa empresa amb destí a Itàlia. Sembla
que Alfons, tot i les cartes amb mostres d’indignació, no
tenia veritable interès a solucionar el problema del sosteniment de Margarida a la presó.

Tot i les queixes d’uns i altres,
el problema de l’assignació no
havia estat solucionat pel rei
Alfons, i la situació era tan insostenible que la infanta Isabel
i les seves cunyades Elionor i
Cecília van demanar ajuda a
la reina Maria, aprofitant que
els reis havien passat les festes
de Nadal i Any Nou a Balaguer.
La reina contestava a les seves
cartes el dia 4 de gener de 1419
des de la mateixa ciutat del Segre, i amb les seves paraules,
«nos tenim per dit de parlar ab
lo senyor rey de vostres afers
e haver-vos specialment per recomanada», donava esperances a les seves peticions.25 El procurador de Margarida, Bernat Alamir, hauria comunicat a les filles, que
residien a Alcolea de Cinca amb la infanta, la penosa
situació en què es continuava trobant la comtessa. Per
això, el 15 de gener d’aquell mateix any, Elionor i Cecília,
especialment preocupades per la seva mare, tornaven a
enviar Alamir a presència del rei (GIMÉNEZ 1901, 391).26

Figura 6. Església de Santa Maria de Morella. Margarida de Montferrat
morí a Morella el 10 de novembre de 1420 (Foto: Ramon Roca).

16. La mort de Margarida

Els precs de les filles, segurament amb intervenció de la
reina, haurien fet finalment efecte i el rei va ordenar traslladar Margarida fins a la propera vila de Morella.27 De
tota manera, els més de tres anys d’empresonament a
Olocau havien deteriorat molt la salut de la comtessa.
A Morella no hi devia tenir un empresonament tan rigorós, ja que va ser reclosa en una casa al costat de la
parròquia. Com que estava malalta i no podia baixar ni
pujar escales, el mes de febrer de 1419 es donava notícia
que s’havia construït un passadís de fusta que li permetia
assistir als oficis religiosos (VENDRELL - MASIÀ 1956, 185).

Margarida va fer testament del que li devien de l’assignació reial fins a aquell moment, i la quantitat la va llegar
a Blanquina, vídua de Jaume Sanxo. Aquesta parella va
ser detinguda a Lleida amb altres servidors de la comtessa a l’inici del segon procés. Jaume Sanxo, que era de
Balaguer i que ja havia servit la casa de la comtessa,
també va ser interrogat. Precisament, un dels acusadors
en el procés contra Margarida mencionava en diverses
ocasions la «dona vella apellada Blanqueta», que servia la comtessa com a persona de màxima confiança fins
que Margarida va ser detinguda a Lleida (BOFARULL ed.
1868, II, 151, 197, 200 i 217). A les portes de la mort, Margarida llegava el poc de què podia disposar a la seva fidel
serventa Blanquina, que no l’hauria abandonat ni en els
tràngols més difícils.

Tot i el trasllat a Morella, els problemes amb la pensió
no s’havien solucionat, i el mes de setembre d’aquell any,

La data del decés de Margarida es coneix per una carta
enviada per la reina Maria al batlle general de Catalu-
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aconseguir que les seves filles poguessin tornar (TOLDRÀ
2013, 159). El desig de la infanta no es va veure satisfet i no va tornar a veure mai més les seves filles grans
(COSTAFREDA 2003, 60).

nya, en què li notificava que la vídua del comte d’Urgell
havia mort a Morella el dia 10 de novembre de 1420.
Li ordenava que pagués als marmessors els 150 florins
deguts de l’assignació reial des del mes de maig anterior
(GIMÉNEZ 1901, 396). Així mateix, la reina responia als jurats de Morella, que també li havien notificat la mort de
Margarida, i els agraïa que s’haguessin fet càrrec del sepeli (RODRIGO ed. 2013, 1065). El batlle general va pagar
el deute i, el mes de febrer següent, Blanquina ja rebia
els diners del llegat (GRAU 1980, 57).

Durant els següents anys d’absència del rei, no solament
havia mort Margarida a Morella, sinó també la infanta
Isabel a Alcolea i Cecília s’havia quedat vídua. En morir la
infanta, la filla petita, Joana, es va quedar a la cort amb
la reina, i sembla que Maria de Castella, dins les seves
limitades possibilitats, sí que es va preocupar realment
per la família del dissortat comte d’Urgell. Fa l’efecte que
la reina Maria no va sentir la rancúnia que s’entreveu en
l’actitud negligent del seu espòs. En canvi, el rei Alfons no
podia deixar de considerar la família d’Urgell responsable, d’alguna manera, de la desaparició prematura del
seu admirat progenitor.

17. La situació de la resta de la família
Cecília d’Urgell, durant aquest temps, havia tingut dues
propostes de matrimoni: una de Bernat de Cabrera i l’altra d’algú no identificat. La reina Maria, assabentada
per la infanta de les propostes, li recomanava que acceptés la de Cabrera. Tenint en compte la difícil situació
econòmica per què passava, la reina veia millor l’oferta
del comte de Mòdica, «e açò per tal com l’altre demana
gran quantitat e aquest ne done a vós». També li recordava que, com que Bernat ja tenia una edat, no viuria
gaires anys, de manera que podria disposar aviat de la
donació: «segons cos de natura humana, la sua vida no
és larga, e ab ço del seu porets millorar a vostre voler»
(RODRIGO ed. 2013, 1057). Cecília va seguir el consell de
la sobirana i, el mes de març de 1420, ja se signaven els
capítols matrimonials amb el comte de Mòdica. Hi constava que el dot de la noia eren 23.000 florins, els que
li havia deixat el seu pare en el testament, però que no
va cobrar mai (COSTAFREDA 2011, 283). Cecília manifestava a la reina la seva intenció d’acompanyar el seu marit
en el viatge cap a les possessions sicilianes.30 No consta
si, finalment, va acompanyar el comte de Mòdica en les
diverses missions diplomàtiques que va fer aquell any a
Sardenya i a Nàpols al servei de la corona.

El rei Alfons, quan va tornar d’Itàlia, es va trobar un altre
cop amb la qüestió pendent del pagament de l’assignació, ara a la filla Elionor, que residia al monestir de Sixena.
El mateix rei reconeixia, el mes de març de 1424, el motiu
pel qual la renda anual de 300 florins que havia concedit feia gairebé set anys a Margarida i a les seves filles
no s’havia pagat en gran part:
«Per los grans càrrechs per nós donats a la dita bat-

lia, aquells lo dit batle bonament no·us ha pogut
ni·us pot complir, ans vos resten a pagar gran part
de aquells. Per ço nos, considerant les dites coses
e havent sguard a la gran necessitat e penúria de
vos dita dona Elienor, qui sinó de la dita pensió no
havets don puxats sustentar e alimentar vostra vida».33
Davant d’aquesta situació, Alfons va reassignar la donació a una altra renda, però havia trigat gairebé set anys
a fer-ho: el dany ja era irreparable, i no se sap del cert si
aquest cop es va complir el que havia promès.

El rei també havia de posar ordre en l’assumpte de les
filles grans del comte Jaume que continuaven a Castella
malgrat la promesa de fer-les tornar que havia fet a la
infanta —i que havia, doncs, incomplert— el gener de
1418.31 En aquest afer es comprova el fingiment del rei Alfons, que, per un costat, concedia a la infanta Isabel que
tornessin, però que, per l’altre, donava instruccions a la
seva mare, la reina Elionor, perquè no ho permetés: «Por
comportar la dita infanta covendrá me darle algunas letras por a vos, porque muyt excellent e cara madra senyora vos suplico humilment que encara que yo vos scrivís
en qualquiera manera no permetades que las ditas sus
fillas se partan de vos». En aquesta carta es demostra la
impostura del rei Alfons, que enganyava la infanta amb
falses promeses.32 Dos anys després, la reina Maria encara rebia els precs de la infanta Isabel perquè l’ajudés a

18. Les creences de Margarida
Alguns autors han destacat que la comtessa mare era
supersticiosa, però els arguments utilitzats per demostrar-ho es basen en diverses confusions. Les creences
en sortilegis no es poden atribuir a Margarida, sinó que
corresponen a altres membres de la seva família. Monfar
és el primer que es confon en aquest aspecte quan la
fa culpable d’animar el fill a la rebel·lió amb l’ajuda de
determinats vaticinis que li eren propicis (MONFAR 1853,
II, 453-454). Altres autors després de Monfar també han
insistit en aquesta acusació (DOMÈNECH 1930, 285).
El principal argument esgrimit era que Margarida rebia
amb complaença seguidors de falses profecies i que cre-
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19. Les veus que defensen Margarida

ia en fetilleries (VENDRELL - MASIÀ 1956, 182, 199 i 201).
Però, a partir dels testimonis del procés, la creença de
la comtessa en vaticinis no queda demostrada. L’única
declaració que en parla és la de Bernat Martí, capellà de
la infanta, que detalla com un dels estafadors, anomenat
Diego Ruiz, es dedicava a entabanar amb profecies la
seva senyora (BOFARULL ed. 1868, II, 262-263, 265-266,
270, 278, 289-293). Aquest darrer personatge era un espia del rei i havia estat introduït en el cercle íntim de la
infanta per aquell incaut capellà. Josep M. Pou ja va posar en relleu la responsabilitat de l’espia del rei i de l’almoiner de la infanta en aquest afer (POU 1930, 474). Més
recentment, i de forma molt encertada, Teresa Vinyoles
també ha destacat que era la infanta Isabel qui, com altres membres de la família reial d’Aragó, era supersticiosa
i escoltava astròlegs i profecies (VINYOLES 2013, 227). Cal
tenir en compte que el germà d’Isabel, el rei Joan, amb
qui ella va viure a la mort del pare, sí que era un home
molt supersticiós i obsessionat per fetilleries.

Escriptors com Domènec Carrové o Joan Baptista Xuriguera, tots dos vinculats, per naixement, a localitats de
l’antic comtat d’Urgell, són un exemple dels qui defensen
Margarida. Aquests estudiosos han volgut comprendre la
seva actuació com la d’una mare que primer dona suport
al seu fill i després intenta que obtingui la llibertat. Com
molt encertadament argumenta Carrové davant les crítiques dels historiadors a l’actuació de la comtessa:
«Obliden aquests crítics, o almenys semblen no haver-se’n
adonat, que la comtessa era mare. Que és, cabalment,
el fet que explica abastament les trifulgues que sofrí, ja
que, coneixedora del tracte impietós a què estava sotmès
el seu fill, la bona dona no feia sinó pensar en la manera
d’alliberar-lo. Corsecada per aquesta idea, ella sempre
estava a punt d’acceptar tota mena d’ajuda, fossin dels
amics que romanien fidels a desgrat dels malastres, fossin
dels malintencionats que li paraven paranys per a què els
tribunals poguessin rabejar-se amb ella» (CARROVÉ 1968,
157).

A més, les altres pràctiques supersticioses que Vendrell i
Masià atribuïen a Margarida no se li poden imputar. Així,
la pedra amb poders per infantar que es va fer arribar
a la duquessa Mata pertanyia a la comtessa Cecília de
Comenge. La carta en què la duquessa notificava que la
pedra havia fet efecte, ja que estava prenyada des de
Nadal, anava dirigida a la seva tia i l’enviava el mateix
dia del mes de juliol que feia saber al comte que no podria assistir al seu casament.34 Per tant, aquest objecte
no podia pertànyer a Margarida si encara no estava casada amb el comte d’Urgell. Així mateix, el projecte fantasiós de les camises que havien de permetre sortir volant
a Jaume d’Urgell de la presó va ser presentat a la cosina,
la duquessa de Berry, però en l’afer no hi ha cap referència a una possible intervenció de Margarida (BOFARULL
ed. 1868, II, 345-346). Aquestes errònies imputacions s’han
continuat recollint en estudis força recents.

I, d’entre els defensors, pocs autors ho són de forma tan
abrandada com Xuriguera en el seu estudi monogràfic
sobre la comtessa. Aquest escriptor, fill de Menàrguens,
va voler contrarestar la mala anomenada que perseguia
la figura històrica de Margarida, a qui va qualificar d’admirable, heroica i abnegada (XURIGUERA 1977, 26).
També, en un recent estudi sobre les dissortades dones
de la casa d’Urgell, Teresa Vinyoles fa una defensa força
ponderada del paper de la comtessa:
«Margarida de Montferrat és jutjada, espoliada,
humiliada, condemnada no sols pel rei Ferran, sinó
també per la memòria històrica, que hi veu una dona
orgullosa, dominant, culpable de la dissort del seu fill.
Considero admirable la seva actuació desesperada per
a alliberar Jaume, la relació amb la seva nora, l’actuació
durant el judici i la seva estada confinada a Morella, des
d’on encara feia intents desesperats per a alliberar-lo»
(VINYOLES 2013, 234).

Una altra creença que se li ha recriminat és una exagerada afició a les relíquies, però Margarida no hi era més
aficionada, ni de bon tros, que alguns membres de la
família reial. Només consta, sobre aquest aspecte, l’obsequi d’una estella de la veracreu que li va regalar el rei
Martí, o que, en el moment d’acomiadar-se del seu fill
quan se l’emportaven al captiveri, li va lliurar una bosseta
amb relíquies (BOFARULL ed. 1868, II, 140). L’afició a les
relíquies de la comtessa no arribava als extrems de la del
rei Martí. I, en qualsevol cas, es tracta d’una creença de
tipus religiós ben típica de l’època.

«La comtessa va ser víctima
del masclisme dels seus
contemporanis i també
d’historiadors posteriors»
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20. Conclusions

Jaume d’Urgell més benigna que la del seu pare, però
aquest suposat canvi d’actitud no es percep en els casos
de la mare, la muller i les germanes del comte. En són una
mostra la continuació del rigorós empresonament de la
comtessa mare a Olocau i les dificultats per cobrar la
seva assignació i la de les seves filles. A més, la mateixa
correspondència reial demostra el fingiment del rei Alfons, que va fer promeses a la infanta que no tenia cap
intenció de complir.

Analitzant com bona part de la historiografia ha pogut
arribar a una visió tan negativa de la figura de Margarida de Montferrat, s’observa que algunes de les acusacions per desacreditar-la són, senzillament, errors. Per un
costat, se li han imputat documents o declaracions que
no es referien a ella, i, per l’altre, s’han fet interpretacions
errònies dels fets en què va participar o de la identitat
dels altres personatges que hi van intervenir. Però també
hi poden haver influït altres factors, ja que la comtessa

Tal vegada també s’ha de tenir en compte que en tota
bona història sempre s’hi busca un dolent, en aquest cas
una dolenta, amb passions que el dominen i que causen
la seva pròpia desgràcia i la dels seus. Això fa pensar que
la historiografia i —en una mesura menys important— la
literatura han contribuït a crear el personatge. Tot i que
Margarida de Montferrat no es pot considerar —com
s’ha fet— una lady Macbeth, sí que, d’alguna manera, recorda una figura de tragèdia shakespeariana, abocada
a un destí fatal, inexorable.

va ser víctima del masclisme dels seus contemporanis i també
d’historiadors posteriors, que no admetien en la dona qualitats
com l’ambició i la fortalesa de caràcter o actuacions com la
implicació en afers polítics.

A Margarida i al seu fill Jaume se’ls acusava de pecat
de supèrbia perquè s’havien oposat a un canvi dinàstic
determinat per voluntat divina, una justificació teològica que, durant segles, s’havia imposat al debat. També
se’ls ha desacreditat per motius ideològics, a fi de llevar
legitimitat a l’opció dels qui haurien preferit que s’elegís
com a successor un membre de la dinastia catalana. A
la vegada, les acusacions més greus que el rei Ferran va
esgrimir contra la comtessa es poden situar en el context de l’interès econòmic i propagandístic de la nova
dinastia. De la mateixa manera, alguns autors han considerat l’actuació del rei Alfons respecte a la família de

Per bé o per mal, avui, passats sis-cents anys, es continua parlant d’ella, perquè ha esdevingut un personatge
fonamental d’aquella gran tragèdia que va ser la fi del
comtat d’Urgell. Però la consideració de Margarida com
a persona es mereix una revisió, encara que sigui molt
tard, per poder fer-li una mica de justícia, si més no des
del punt de vista de la memòria històrica.
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Abreviatures utilitzades: ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó; AHCB, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
ACA, Cancelleria, reg. 2345, f. 65v-66r.
3
ACA, Cancelleria, reg. 2239, f. 105r. Es tractaria d’un fill de Brancaleone Dòria i Elionor d’Arbòrea.
4
ACA, Cancelleria, reg. 2242, f. 57r. Es tractava del jove comte Joan, que havia de ser l’hereu del comtat de Foix sota la regència de la seva mare
després de la mort recent del seu oncle.
5
ACA, Cancelleria, reg. 2242, f. 184r.
6
ACA, Cancelleria, reg. 2243, f. 102r.
7
ACA, Cancelleria, reg. 2241, f. 89v.
8
ACA, Cancelleria, reg. 2238, f. 133r. Es tracta del mateix memorial publicat per Giménez, si bé aquest no portava data i va ser tramès amb uns
altres ambaixadors.
9
ACA, Cancelleria, reg. 1817, f. 110r.
10
ACA, Cancelleria, reg. 2039, f. 16r, 42v i 55r.
11
ACA, Cancelleria, reg. 2243, f. 139r.
12
ACA, Cancelleria, reg. 2240, f. 42r.
13
L’any 1402, el rei Martí, a precs de Jaume de Prades, també va oferir una estella de la veracreu a una cosina seva. En el registre de Cancelleria
no hi consta a qui va dirigida la carta ni l’obsequi. Aquesta segona donació no devia estar relacionada amb la comtessa d’Urgell, sinó amb alguna
noble de la casa de Prades.
14
AHCB, calaix 14-3, carpeta 29.
15
El noble sicilià d’ascendència catalana Guillem Ramon de Montcada va obtenir les donacions de la baronia de Cervelló i de les viles de Granollers
i Piera en agraïment al rapte i lliurament al rei Pere de la neta, la reina Maria de Sicília. Pocs anys després, aquestes possessions les va permutar
amb el comte Pere d’Urgell. Aquest intercanvi va ser denunciat l’any 1383 pels representants de Barcelona que reivindicaven els drets de la ciutat
comtal sobre les vegueries a què pertanyien aquestes poblacions (AHCB, calaix 14-3, carpeta 29). Aquest enfrontament amb el comte Pere d’Urgell
podria ser una més de les causes de l’animadversió dels consellers barcelonins cap a la causa de Jaume el Dissortat.
16
El siculocatalà Guillem Ramon de Montcada va ser fet marquès de Malta i comte d’Augusta pel rei Martí. Quan Martí, l’any 1397, va abandonar
Sicília per tornar a la Península, el va nomenar també mestre justicier. De tota manera, a finals d’any, aquest Montcada es va rebel·lar i va ser
desposseït de tot per Martí el Jove.
17
Era fill de Guillem Ramon de Montcada i d’Estefania Carròs. ACA, Generalitat, v. 962, f. 21 de la 2a numeració.
18
Pere de Cervelló, conseller i majordom, rebia 20.000 florins i 20.000 més en cas que morís el rei. Lluís Aguiló, donzell i cambrer del rei, obtenia
l’alcaidia i capella del Reial de València. Els altres signants de l’acta d’últimes voluntats del rei eren el governador de Catalunya, Guerau Alemany
de Cervelló, i el conseller Francesc d’Aranda.
19
ACA, reg. 2415, f. 114r-114v.
20
L’escriu Juan de Toledo, metge reial de Castella, que, quan va arribar a València, el 18 de juny de 1415, va diagnosticar que el rei estava malalt
dels ronyons a causa dels càlculs, tot i que quatre metges de la cort aragonesa ho negaven. Informava que el rei va voler prendre l’herba que li va
recomanar un escuder, malgrat l’opinió contrària dels facultatius, que no li donaven garantia dels efectes. També explica el col·lapse del rei del dia
6 d’agost, després d’haver pres aquest beuratge.
21
Cal no confondre el castell d’Olocau de la zona dels Ports amb un altre del mateix nom situat a la comarca de Camp de Túria, que va ser senyoriu
de Ramon de Vilaragut, ferm partidari de Jaume d’Urgell.
22
ACA, Cancelleria, reg. 2409, f. 145r. La vila de Granollers va ser venuda pel comte d’Urgell el febrer de 1410 a Ramon de Torrelles, cambrer major i
home de confiança del rei Martí. La venda coincidia amb el nomenament del comte com a governador general i, segurament, es va fer per afrontar
les despeses del càrrec.
23
ACA, Cancelleria, cartes reials, Ferran I, núm. 2452.
24
ACA, Cancelleria, reg. 2703, f. 71r i 109r.
25
ACA, Cancelleria, reg. 3109, f. 7r.
26
ACA, Cancelleria, cartes reials, Alfons el Magnànim, 9, núm. 1145.
27
ACA, Cancelleria, reg. 2703, f. 125r i 130r.
28
ACA, Cancelleria, reg. 2704, f. 25r.
29
ACA, Cancelleria, reg. 2706, f. 116v.
30
ACA, Cancelleria, reg. 3164, f. 3r.
31
ACA, Cancelleria, reg. 2563, f. 90r.
32
ACA, Cancelleria, reg. 2400, f. 66. Per alguna raó, aquesta carta del rei Alfons es troba fora de lloc dins d’un registre del seu pare.
33
ACA, Cancelleria, reg. 2708, f. 40r-42v.
34
ACA, Cancelleria, reg. 1811, f. 81r.
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RESUM: Aquest treball analitza els vincles
professionals que Lluís Alcanyís va forjar
amb el Consell de la ciutat de València. A
través dels Manuals de Consell de l’esmentada
ciutat, es pretenen resseguir els diversos
nomenaments fets pel govern municipal en
favor del metge originari de Xàtiva. Alcanyís
fou escollit en diverses ocasions examinador
de metges, llicència que només podia
concedir el municipi de València per a tot el
regne a aquells que superaren l’esmentada
prova. A més, fou designat lector en l’escola
de cirurgia que financiava el Consell. També
fou proposat pels pròcers de la ciutat com a
primer beneficiari de la càtedra de medicina
de la nova universitat fundada el 1499, la
qual cosa despertà certs recels entre alguns
companys d’ofici d’Alcanyís. Finalment,
s’analitza el posicionament de les autoritats
municipals davant el procés inquisitorial que
va comportar la condemna i l’execució, el
1506, del metge convers.1

ABSTRACT: This paper analyses the
relationship between Lluís Alcanyís and
the Council of the city of Valencia. Through
Manuals de Consell (the Council agreements
books) of the aforementioned city, the aim
is to trace the various appointments made
by the municipal government in favour of
the doctor from Xàtiva. Alcanyís was chosen
on several occasions as a medical examiner,
a license that could only be granted by
the municipality of Valencia for the whole
kingdom to those who passed the exam. In
addition, he was appointed a lecturer in the
school of surgery funded by the Council. He
was also proposed by the city’s prosecutors
as the first beneficiary of the chair of
medicine at the new university founded in
1499. Finally, the position of the municipal
authorities on the inquisitorial process
that led to the conviction and death of the
converso surgeon in 1506.1

PARAULES CLAU: conversos,
Lluís Alcanyís, Inquisició.

KEYWORDS: conversos, medicine, Lluís
Alcanyís, Spanish Inquisition.
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qualsevol cas, existia a la ciutat una tradició mèdica que
va donar noms coneguts com ara Pere Pintor (FERRAGUD
2018), Ferrer Torrella i Lluís Alcanyís (FERRAGUD 2019, 91136), o d’altres de menys coneguts com Pere Alcanyís.2 No

Des que, el 1999, l’escriptor Joan Oliveres publicara la novel·la El metge del rei, la figura del metge valencià d’origen convers Lluís Alcanyís ha estat associada a Ferran el
Catòlic com a galè particular del monarca i n’ha prevalgut la imatge que es deriva del títol del llibre. Ben probablement, la relació entre tots dos fou més estreta del que
permet comprovar la documentació que s’ha conservat.
De fet, tenim constància que Alcanyís atengué personalment el mateix monarca i també Isabel la Catòlica en alguna ocasió (APARISI 2020: 15) Tanmateix, com és sabut,
els serveis prestats no serviren de res, i Lluís Alcanyís i la
seua dona moriren a la foguera després d’haver estat
condemnats pel Sant Ofici. Potser la no-intervenció del
monarca en el procés que la Inquisició incoà contra el
galè i la seua família seria suficient per matisar la idea
que Alcanyís fou el metge del rei catòlic. En realitat, tant
Ferran II com Isabel de Castella foren atesos per diversos
metges al llarg de la seua vida.

sabem en quin estudi general va formar-se Lluís Alcanyís,
tot i que Jon Arrizabalaga va suggerir, ara fa ja uns any,
que podria haver estudiat en alguna universitat de la
península italiana (ARRIZABALAGA ed. 2008, 42). Cal tenir
present que la conversió forçosa que seguí els pogroms
de 1391 permetia als cristians nous d’accedir als estudis
superiors reglats.
El 1460, Alcanyís ja havia completat els seus estudis i havia tornat a la seua ciutat natal, després del seu pas
per Roma, Barcelona i València (APARISI 2020, 11). Encara
romandria a Xàtiva uns pocs anys més. Per a un jove
acabat de formar, el medi local semblava el més adient
per iniciar la carrera professional, més encara si tenim
en compte que es tractava de la segona ciutat del regne. Ací, la presència de cavallers i mercaders de la regió
oferia a Alcanyís una potencial clientela suficient per a
l’exercici del seu ofici. A més, hi havia diversos hospitals,
a part de l’instituït pel municipi, que eren susceptibles de
requerir dels seus serveis. Amb tot, com palesen alguns
documents, les anades i vingudes a la capital devien ser
freqüents (APARISI 2020, 12). En un territori macrocèfal
com era el Regne de València, la «mare e cap del regne» —com els mateixos jurats de València es referien a la
ciutat—, atreia no només recursos econòmics i mà d’obra
barata, sinó també mà d’obra qualificada (FURIÓ 2015).
Qualsevol aspiració de promoció social passava, en darrera instància, per l’establiment a la capital, fins i tot també per a aquells qui venien de la segona ciutat del regne.

«Si cal identificar Alcanyís
amb alguna condició —més
enllà de la dissort que marcà
la fi dels seus dies— seria,
sens dubte, la de metge de la
ciutat de València»
Per tant, la imatge —que ha fet certa fortuna entre el
gran públic— d’Alcanyís com a metge de Ferran el Catòlic
no es correspon amb la realitat històrica. Si cal identificar
Alcanyís amb alguna condició —més enllà de la dissort
que marcà la fi dels seus dies— seria, sens dubte, la de
metge de la ciutat de València, amb el benentès que
aquest càrrec no va existir mai. Tanmateix, la implicació
del metge en els afers sanitaris de la ciutat ben bé l’hauria fet mereixedor d’aquest qualificatiu. Al llarg de les següents planes pretenc abordar la relació que Alcanyís
mantingué amb les institucions de la capital del regne
fins a la seua mort, el 1506.

Ara per ara, no sabem exactament quan Alcanyís es traslladà a València, però en el primer terç de 1467 ja s’hi
havia instal·lat amb la seua família. Això no obstant, el
metge de Xàtiva no seguí el procediment habitual per
esdevenir veí —en el sentit jurídic del terme— de la ciutat de València, com palesa la seua absència en la sèrie
d’aveïnaments de l’arxiu municipal d’entre el 1446 i el 1468
(PILES 1978). En efecte, els documents corresponents a
aquests anys es refereixen a ell com a «habitator Valentie», i no és sinó a partir de 1468 que apareix en algunes
actes notarials com a veí de la ciutat (APARISI 2020, 12-13).

1. L’atracció de la capital

El fet de no figurar com a veí en els registres oficials no

Lluís Alcanyís va nàixer a la dècada dels anys quaranta a Xàtiva, al si d’una família de conversos vinculats a
la notaria i al comerç (APARISI 2020, 7). Fa la impressió
que Xàtiva —l’únic nucli del regne amb el títol de ciutat,
juntament amb la capital, i el segon en volum de població— havia comptat en temps anteriors amb una escola
de medicina vinculada als jueus, tot i que no hi ha evidències definitives d’aquest fet (FERRAGUD 2019, 35-48). En

hauria de fer-nos menystenir el que significava el trasllat
a la capital del regne. Aquest no era un moviment arriscat fruit d’una aposta professional incerta, sinó que ja
aleshores Alcanyís era un metge reputat i conegut a la
ciutat. Només així s’entén que el mateix any en què hi arribà fora nomenat examinador de metge. De fet, podríem
aventurar que aquest nomenament fou la raó última del
seu establiment a la ciutat.
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2. Al servei de la ciutat i de l’ofici

A més d’examinador de metges i barbers cirurgians, Lluís
Alcanyís exercí com a lector en l’escola de cirurgia de
València. La seua fundació, el 1462, havia estat possible
gràcies a la iniciativa i el finançament del Consell. Tanmateix, el col·legi de barbers i cirurgians es remuntava a
1433, quan Joan de Navarra, lloctinent d’Alfons el Magnànim, n’aprovà la constitució, per bé que des de 1311 hi
havia una confraria que donava assistència a aquests
professionals de la salut (GARCÍA BALLESTER 1988, 41). El
primer nomenament com a lector arribà a Alcanyís quan
l’escola encara estava en un procés de consolidació, el
1469. Després seria de nou escollit pel Consell de València
el 1472 i el 1487. Aquest càrrec comptava amb una retribució de 300 sous anuals, una suma bastant elevada
(MARTÍ GRAJALES 1894, 39).

El tribunal examinador de futurs metges fou creat arran
de les Corts de València celebrades el 1329. Aquest tribunal tenia algunes singularitats respecte d’altres examinadors, entre les quals destaca el fet que la seua competència s’estenia no sols a la ciutat de València —com el
tribunal examinador de notaris—, sinó també al conjunt
del regne. Ultra això, en les esmentades Corts també va
quedar fixada, per a l’exercici de la medicina, l’obligatorietat de la formació reglada com a única via per adquirir
els coneixements pertinents. D’aquesta manera, quedava
limitada la pràctica de l’ofici als homes cristians. Jueus i
musulmans, així com les dones de qualsevol religió, amb
independència de la seua formació, quedaven exclosos,
doncs, dels estudis universitaris i, per extensió, de l’ofici. L’obligatorietat d’obtenir la llicència era també una
manera de garantir cert control de tipus gremial al si
d’aquests col·lectius lligats a la salut, ja que, a través de
l’examen, es podia limitar el nombre de professionals.3 El
tribunal l’integraven dos reputats metges, que eren elegits cada any pel Consell municipal. Això i el fet que hagueren de ser físics radicats a la capital palesa, un cop
més, el domini de València sobre la resta del regne.

El 1499 fou fundat l’Estudi General de València a iniciativa
del Consell de València, amb les pertinents validacions
papal i reial, que arribarien el 1500 i el 1502, respectivament. L’antiga Escola de Cirurgia, que finançava el
mateix Consell, fou integrada en la nova universitat com
a càtedra de medicina i cirurgia. Ja des de l’any 1498,
quan es feien les gestions per a la creació del nou centre
universitari, Lluís Alcanyís era l’escollit per ser el primer
titular de la càtedra (MARTÍ GRAJALES 1894, 39):

Lluís Alcanyís fou nomenat examinador per primer cop
el 1467. Com he avançat, aquest nomenament significa
que ja aleshores residia a la capital del regne. De tots
els càrrecs docents i professionals que exercí al llarg de
la seua trajectòria professional, el d’examinador fou el
que més repetí. Així, Alcanyís fou escollit per a aquest
tribunal com a examinador titular en deu ocasions, concretament els anys 1467, 1471, 1476, 1480, 1487, 1492, 1494,
1498, 1499 i 1503. I encara fou requerit com a suplent el
1485 i el 1504. Paga la pena destacar que el Consell continuà confiant-li l’examen dels futurs metges fins i tot quan
Alcanyís i la seua família eren ja en el punt de mira de la
Inquisició. Fou amb la detenció i el posterior empresonament que el Consell deixà de requerir els seus serveis. Al
llarg d’aquests anys, Alcanyís coincidí en el tribunal amb
diversos metges de prestigi —tots els quals amb formació
universitària, és clar—, com ara Jaume Quintà, el 1480 i
el 1492; Francesc Borell, el 1476 i el 1487, o Salvador Abril,
el 1499 (MARTÍ GRAJALES 1894, 39). També passaren per
aquest tribunal altres metges com Pere Pintor, Ferrer Torrella o Joan Allepús.

«En la cadira de Medicina e Cirugia, lo reverent
mestre en arts e medicina mestre Luys Alcanyís».4
L’elecció no devia sorprendre ningú, ni tan sols el mateix
escollit, ja que era un reconeixement de la seua trajectòria professional, per bé que el salari, de 300 sous anuals,
era més aviat modest. Aleshores, el 1499, Alcanyís era al
zenit de la seua singladura, tot i que la Inquisició ja el tenia en el punt de mira. El 1500 es creà una segona càtedra, lliurada a Salvador Abril, i s’establí una retribució de
700 sous per als titulars. Cal assenyalar que, aleshores,
les càtedres —el salari de les quals pagava el Consell—
eren renovades cada any. El fet que Alcanyís la pogués
mantenir fins al 1503 ens il·lumina sobre el reconeixement
de què gaudia per part dels seus contemporanis. Encara el 1504, Lluís Alcanyís fou escollit titular per a la
càtedra, tot i que ja aleshores estava empresonat (MARTÍ
GRAJALES 1894, 40). Per això mateix, el Consell acordà
que «per a la primera cadera de Medicina,5 a mestre Luis
Alcanyís, e por lo seu impediment, en loch seu, á mestre
[Francesc] Alcanyís durant lo seu impediment».6 Francesc
Alcanyís, però, tampoc no pogué gaudir gaire temps del
càrrec i fou desposseït de la càtedra en favor de Salvador Abril, com veurem més avant.

«A més d’examinador de
metges i barbers cirurgians,
Lluís Alcanyís exercí com a
lector en l’escola de cirurgia
de València»

El lligam d’Alcanyís amb la ciutat de València anava més
enllà d’aquests vincles docents i institucionals. En aquest
sentit, els metges de més reputació professional eren requerits pels hospitals de les ciutats perquè visitessin els
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Mare de Déu, i el fet que el jurat la’n fes guanyadora del
premi final -una joia-, evidencien que la trobada literària
posava l’accent en un dels aspectes del cristianisme que
jueus i musulmans més atacaven: la figura de Maria. No
sembla estrany que amb la presència d’aquests conversos de reconegut prestigi es pretengués reforçar el seu
compromís amb el cristianisme i l’adhesió al dogma.

seus malalts amb certa periodicitat. En el cas de Lluís Alcanyís, sabem que va tenir vinculació amb l’Hospital dels
Innocents, on visità els malalts el 1491, tot just després
que s’acabés el brot de pesta del bienni 1489-1490. El seu
servei, però, només s’allargà durant sis mesos, període pel
qual rebé 50 sous (ARRIZABALAGA ed. 2008, 48). Alcanyís
també prestà els seus serveis a l’Hospital de Sant Miquel,
més conegut com d’en Conill o de Menaguera. Aquest
hospital fou fundat a les darreries del segle XIV per Francesc Conill a fi d’acollir pobres i pelegrins. Cent anys després el nosocomi no sols continuava actiu —administrat
encara per la família dels Conill—, sinó que estava en
condicions de disputar-se amb altres centres el servei
de metges reputats. Alcanyís visità els malalts d’aquesta
institució almenys durant el 1494, amb un salari de 180
sous (APARISI 2020, 16).

En aquest sentit, no crec gens casual que els certàmens
posteriors que coneixem foren encara més explícits en el
seu caràcter combatiu en dedicar dues trobades a la Immaculada Concepció —el 1486 i el 1487— i a Sant Cristòfol,
advocació sota la qual existia una confraria de conversos
(FERRANDO 1983). Però si els certàmens eren una manera
més de pressionar els falsos conversos per part de l’elit
cultural del país, ¿per què Alcanyís no hi participà més
assíduament? No hi ha una resposta evident en la documentació, però cal tenir presents dos fets d’entrada
contraposats. Per un costat, com he dit, Alcanyís arribà al
llarg dels anys noranta al cim de la seua singladura professional. Probablement no considerava necessari participar en aquestes trobades literàries. Per l’altre, el 1483 la
seua dona confessà davant el Sant Ofici la pràctica de
costums jueus perquè la pressió sobre la seua parentela,
els Esparça, així ho aconsellava (VENTURA 1978, 41). Per
tant, Alcanyís podia pensar que, atesa la confessió voluntària de la dona i el fet que el Consell, al llarg dels anys
noranta, seguia designant-lo per a l’exercici de càrrecs
vinculats a la docència de la medicina, la seua persona
no corria cap perill de ser perseguida per la Inquisició. I
probablement aleshores no estava en perill.

3. Les torxes de la Inquisició
A la València de finals del segle XV, Lluís Alcanyís era un
personatge conegut i reconegut per la societat contemporània. Les seues coneixences i amistats abastaven tots
els cercles de poder i incloïen els mateixos monarques.
Tanmateix, la solidesa de les relacions no feia oblidar
la seua condició de convers. L’arribada a València de
la Inquisició, el 1482, intensificà la pressió sobre els conversos a la ciutat i al conjunt del regne. Amb tot, convé
assenyalar que, si bé és cert que la Inquisició exacerbà
l’animadversió cap a aquest col·lectiu, el rebuig social als
conversos —com reconeix la historiografia des de fa un
temps— era ja una realitat el 1482, quan el Sant Ofici
arribà a la ciutat. De fet, hom avança aquest punt de no
retorn a 1477, quan el Consell de València demanà a Joan
II i al seu fill Ferran que els conversos foren expulsats dels
càrrecs polítics de la ciutat. Novament hi insistien el 1478,
perquè «en tota la vida de conversos fan vida de jueus
i no vida cristiana» (GARCÍA 1987, 77-78). Joan II, però, es
mostrava inflexible i responia als jurats de la capital que
«cessen els avalots contra els conversos i que els admeten en els seus oficis» (GARCÍA 1987, 80).

Tanmateix, la situació canvià vers el 1500. A partir d’aleshores, els inquisidors començaren a acumular causes contra Lluís Alcanyís i la seua família, fins que procediren a la
detenció, el febrer de 1504. Jon Arrizabalaga ja va aportar documentació que posava de manifest les implicacions del metge Salvador Abril en el processament de Lluís
Alcanyís (ARRIZABALAGA ed. 2008, 47). Com a compensació, Abril va rebre diversos càrrecs que havien estat en
mans d’Alcanyís fins aleshores, com el de dessospitador
de ferides o la càtedra primera de medicina. Respecte a
això, malgrat la intervenció de Ferran el Catòlic en favor
del que havia estat el seu metge i el de la seua família, el
Consell mantingué Abril en el càrrec tot l’any (ARRIZABALAGA ed. 2008, 46). Fa la impressió que la implicació de
Ferran II en la defensa dels interessos d’Alcanyís fou més
aviat poca i que es limità a una missiva.

És evident que aquest rebuig al convers era ja una realitat
a finals dels anys setanta. Convindria preguntar-se, però,
fins quan es pot remuntar aquest rebuig. Resulta difícil
donar una data concreta per a un fenomen tan complex
com aquest. Em fa la impressió, però, que el certamen
literari de 1474 permet albirar els conflictes que hi haurà
anys després. Hi participen cristians vells, com Jordi de
Centelles o Joan Sobrevero, però també conversos, com
Pere Peres, Bartomeu Salvador o el mateix Lluís Alcanyís.
És cert que Alcanyís no era l’únic metge que hi participava: hi havia Jaume Roig i —probablement parent seu—
Pere Alcanyís. La temàtica del certamen, en honor de la

«Finalment, Lluís Alcanyís
fou executat mitjançant
la crema en la foguera a la
plaça de la Seu»
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Així les coses, en el moment en què Lluís Alcanyís fou finalment detingut i empresonat pel Sant Ofici, aquells qui,
com el mateix Ferran II o el Consell de la ciutat, s’havien
aprofitat de la seua ciència li giraren l’esquena. Particularment, el Consell aprofità aquest fet per desposseir-lo,
a ell i al seu fill, també metge, de tots els càrrecs i responsabilitats que poguessin tenir aleshores. Finalment, Lluís
Alcanyís fou executat mitjançant la crema en la foguera a
la plaça de la Seu. Fins i tot en la manera de morir reeixí,
perquè habitualment els reus condemnats a mort per la
Inquisició eren cremats vius en un patíbul que hi havia al
riu, a prop el palau reial, i habitualment a trenc d’alba,
per evitar l’aglomeració de gent. La seua, però, fou una
execució pública, davant la mirada de les gents a les
quals tant havia donat.

Aquest treball s’emmarca en el projecte PGC18099275B100 B-11/09 (MCI/AEI/FEDER, UE). Abreviatures utilitzades: Arxiu Municipal de València, AMV;
Manual de Consells, MC.
2
Més enllà de la coincidència de cognom, no sabem res del grau de parentiu entre Pere Alcanyís i Lluís. Tenim constància, això sí, que tots dos
prengueren part en el certamen literari de 1474 a València (APARISI 2020, 11).
3
Ultra això, no m’estic d’assenyalar el domini de la ciutat vers el camp també a través de l’exercici de la salut. És cert que els metges estaven molt
més radicats al món urbà que no al camp, però els barbers tenien una presència més àmplia al camp. Qualsevol aprenent de barber que pretengués exercir l’ofici dins de la legalitat havia d’acudir —òbviament a sa despesa— a la ciutat de València per obtenir la pertinent llicència.
4
AMV, MC, A-41 s.f.
5
El 1501 se n’havia de crear una d’específica de cirurgia (ARRIZABALAGA 2008, 45).
6
AMV, MC, A-41 s.f. (25 de maig de 1504).
1
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Institutional protection of old age at the end
of the Middle Ages and the Renaissance

RESUMEN: La vejez como etapa de la vida se
ha abordado desde múltiples perspectivas,
la mayor de las veces desde la ambigüedad.
Las gentes de los siglos medievales y
modernos protegieron a los ancianos a
través de los hospitales al considerarlos
parte de los más necesitados. Este apoyo
institucional complementó los cuidados
que proporcionaban familiares y vecinos.
Los hospitales sirvieron tanto para quienes
buscaron un retiro voluntario y espiritual
como para el tratamiento de incapacidades y
enfermedades crónicas propias de la edad. El
hospital de la Vera Cruz, fundado por Pedro
Fernández de Velasco a mediados del siglo XV
en Medina de Pomar, es un magnífico ejemplo
de la caridad renacentista. La comunidad de
ancianos allí alojados y las lecturas de su
biblioteca son fiel reflejo de la concepción de
la vejez por parte de un noble castellano de
finales de la Edad Media.1

ABSTRACT: Old age as a stage of life has been
approached from multiple perspectives, most
of the time from ambiguity. The people of the
medieval and modern centuries protected
the elderly through hospitals, considering
them among the neediest. This institutional
support complemented the care provided
by relatives and neighbors. Hospitals served
both for those seeking a voluntary and
spiritual retirement and for the treatment of
disabilities and chronic illnesses typical of old
age. The Vera Cruz hospital, founded by Pedro
Fernández de Velasco in the mid-15th century
in Medina de Pomar, is an excellent example
of Renaissance charity. The community
of elderly housed there and the volumes of
its library are an accurate reflection of the
conception of old age by a Castilian nobleman
at the end of the Middle Ages.1
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El 3 de octubre de 2020 un grupo de personas nos reunimos en la plaza del Pou de Balaguer en unas Jornadas
d’Estudis Rei Pere el Ceremoniós atípicas, en un año sin
duda insólito. La situación de crisis sanitaria que vivimos
en la actualidad permitió que los allí congregados dedicáramos una sesión divulgativa en torno a la enfermedad
en la historia y sus múltiples caras: la dolencia individual,
la epidemia como fenómeno comunitario, la represión, la
estigmatización... Mi humilde aportación se concentró en
el colectivo que, en mi opinión, más ha sufrido este año:
las personas mayores.

Creemos, por tanto, que el paso del tiempo y una concatenación de inventos y mejoras tecnológicas (desde los
comienzos de la agricultura, pasando por el arnés del
caballo, la escritura, la pólvora, la imprenta, internet...)
rigen el tiempo histórico. Lejos de la realidad, existen
determinadas cuestiones que no pueden medirse únicamente a través del progreso y el caso de la vejez es una
de ellas. Son muchísimos los parámetros (económicos, sociales, culturales) que influyen en cómo el colectivo de los
ancianos ha vivido y ha sido considerado a lo largo de
los siglos. No se puede dibujar una línea ascendente entre un pasado calamitoso y un presente exultante. Además, el paso de una a otra época histórica no conllevó
la sustitución de ciertos elementos. Hemos de entender
esta evolución como una superposición de factores en los
que unos u otros destacaron en mayor o menor medida.
Nuestra concepción de la vejez arraiga en las primeras
civilizaciones mediterráneas: Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y, por supuesto, el surgimiento de las creencias
judeo-cristianas, llenando de riqueza y complejidad los
siglos medievales.

Es posible que, al igual que con los brotes sucesivos de
peste a partir de 1348, cambie nuestra concepción con
respecto a la vejez. En aquel entonces perecieron en mayor número niños y jóvenes adultos. Hoy, por el contrario,
la enfermedad castiga a los de edad más avanzada.

1. Vejez e historia2
La vejez es vista como una etapa compleja porque comporta cambios a varios niveles. En cualquier caso, es concebida como un constructo humano y cultural y, por lo
tanto, depende de cada grupo humano. Partiendo de
esta premisa, puede parecer una obviedad la siguiente
enumeración de ideas, pero para acercarnos al estudio
de la vejez en el pasado necesitamos realizar una serie
de matizaciones o advertencias, algunas de las cuales se
pueden hacer extensibles a otras temáticas.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, cada
época histórica y cada sociedad tienen muchos matices,
por lo que no hay una vejez, hay muchas. No es lo mismo
llegar con buena salud que aquejado de múltiples achaques; contar con un tejido familiar que encontrarse sólo;
ser hombre o mujer; disponer de rentas y patrimonio o
situarse bajo los umbrales de la pobreza; residir en una
gran ciudad o en una apartada aldea; vivir en el siglo
VIII o en el XV, desarrollar un trabajo manual que uno
intelectual...

En primer lugar, el desarrollo histórico no debe ser concebido como una línea ascendente de progreso. En muchas
ocasiones nos imaginamos a las primeras comunidades
humanas con escasos útiles y herramientas mientras que
nosotros disponemos de una tecnología incomparable.

El tercer y último axioma está relacionado con las fuentes
de información. Analizar la vejez en épocas preindustriales y preestadísticas con una escasez de determinados
documentos complica en exceso la obtención de datos
exactos. Por tanto, se requiere de un conjunto de referencias de lo más variado que exige al investigador un
esfuerzo extra. Deben ser contrastados los documentos
más formales y oficiales con la literatura de la época, con
las más variadas representaciones artísticas y con los registros arqueológicos. Fuentes que, en mayor o menor
medida, ayer y hoy, pueden ser tremendamente subjetivas, las cuales transmiten muchas veces discursos estereotipados. Pensemos en la figura del «viejo verde» que
tanto gustaba en las comedias romanas, siempre ridiculizado por su apetito sexual, pero cuya mofa respondía
a las críticas del pater familias. Justo el papel de senex
que interpretó Michael Hordern en la película Golfus de
Roma (1966). Recordemos la cantidad de veces que una
anciana ha sido tachada de bruja, como en el caso del
cuento de Blancanieves, un retrato totalmente opuesto a
la entrañable historia de Coco y su abuelita en el film de
Disney, o como prototipo de alcahueta, que bien encar-

Figura 1. Anciana con muletas frente a una chimenea. Titula la miniatura
la palabra Villesce (vieillesse), «vejez» en francés (Roman de la Rose,
1340-1350, <http://www.enluminures.culture.fr/> consultado el 19 de
febrero de 2021 (Foto: Enluminures).
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na la Celestina, recurriendo al estereotipo literario de la
vetula (físicamente repugnantes, malvadas y peligrosas,
a quienes se recurre para conseguir el amor de la mujer
deseada). Imágenes que a su vez son totalmente antagónicas a los ancianos llenos de vitalidad que hoy copan los
anuncios de la televisión y que cabría preguntarse si son
reflejo de nuestros mayores. La ambigüedad es pues una
tónica en la consideración de los ancianos.

afirmaba Georges Minois (MINOIS 1987, 83-84, 159-160 y
212-218), todas estas divisiones eran «juegos de intelectuales». Alcanzar la vejez no se trataba tanto de un número como de la capacidad para mantener el ejercicio
laboral. Francesc de Queralt, médico que daba clases en
el Estudi General de Lleida durante la primera mitad del
siglo XV, ejerció su profesión pese a ser descrito como
«senex nonaginta annorum» (FERRAGUD 2018, 348).3

Una de las formas más utilizadas para acercarse a la vejez en el pasado es a través de las instituciones, ya que
éstas generaron documentación dentro y fuera de ellas.
Y esa es la principal vía que he elegido para las páginas
siguientes.

De la tradición griega, la sociedad medieval-renacentista
heredó también la percepción médica. Autores como el
médico Hipócrates (460 a.n.e. – 370 a.n.e.) utilizaron la
conocida teoría de los humores para explicar la vejez y
sus múltiples transformaciones corporales. Según dicha
teoría el cuerpo humano se compone de cuatro humores:
sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Estos están vinculados con uno de los cuatro elementos básicos (fuego,
tierra, aire y agua) y con propiedades relacionadas con
el calor/frío y la humedad/sequedad. En el momento en
que los humores se descompensan, por exceso o escasez, el equilibrio corporal peligra, lo que abre la puerta
a la enfermedad. La vejez no se consideró tanto una
enfermedad, pero sí como el proceso de pérdida de calor y humedad. Cada persona tiene un foco de energía
que disminuye con el tiempo y que lo debilita. Hipócrates recomendaba un régimen alimenticio y ejercicio físico
moderados, así como baños calientes e ingesta de vino
(MINOIS 1987, 102-106).

2. Hablemos de números
Los números son básicos para entender las edades del
ser humano. Ojalá pudiéramos responder certeramente
a preguntas como cuántas personas llegaban a la vejez
o hasta qué edad vivían. Quedémonos al menos con una
idea básica: siempre han existido los ancianos, pese a
que las medias de edad calculadas por los historiadores
para cada época sean menores que las actuales. Una
vez los individuos superaban la niñez y las enfermedades
que engrosaban las cifras de mortalidad infantil, era más
probable que alcanzaran la madurez y la vejez.

¿Cuántas personas llegaron a la senectud? Por supuesto,
y como hemos apuntado, son muchos los factores e impedimentos documentales para responder certeramente a
esa pregunta. Obviamente, la cúspide social siempre proporciona más datos al investigador. Entre los reyes de la
Corona de Aragón (ss. XII-XV) podemos extraer algunas
conclusiones generales. Como se observa en la siguiente
gráfica, a diferencia de hoy, los varones envejecieron en
mayor medida que las mujeres, y se debe, principalmente,
tanto en las épocas antiguas como en las posteriores, a
los problemas derivados del embarazo y, sobre todo, del
parto.4 De las reinas representadas, solo tres llegaron a
los 60 años (Violante de Bar y Leonor de Alburquerque),
y únicamente una de ellas superó la barrera de los 70
(Elisenda de Montcada, 1292-1364). En cambio, y pese a
ser menor el número de hombres representados, seis reyes pasaron de los 60 (Jaime I, Jaime II, Pedro IV, Alfonso
V, Fernando II), al margen de Juan II (1398-1479), que cumplió los 80.5

Los números, además de cuantificar, guardan en sí mismos más que un valor, también un significado. El número
evoca, expresa tanto una cantidad como una cualidad.
«Doce no representa solo una docena de unidades, sino
también la idea de una totalidad, de un conjunto completo y perfecto; de este modo, once es insuficiente y trece es excesivo, imperfecto y nefasto», expresaba Michel
Pastoureau (PASTOREAU 2006, 24). Siete también es un
número singular, de ahí que cuando eruditos de la Antigüedad y la Edad Media reflexionaron sobre las edades
de la vida se utilizó en repetidas ocasiones. Solón (c. 638558 a. n. e.), literato, político y uno de los Siete Sabios de
Grecia que se cree que alcanzó los 80 años, adjudicó a
la vida diez etapas separadas cada siete años (7, 14, 21,
28, 35, 42, 49, 56, 63 y 70). San Agustín (354-430), padre
de la Iglesia que superó los 70, prefería hablar de siete
etapas jalonadas por siete-catorce años (7, 14, 21, 35, 49,
63, 98). Las dos últimas, senior (63) y senex (98), corresponderían con los años de la vejez. San Isidoro de Sevilla
(c. 556-636) compartió esta visión con pocos cambios.
Definió al senior como «la persona que aún se mantiene bastante fresca [...], que no es demasiado viejo». En
cambio, los ancianos, el senex, «deben su denominación
a la disminución de sus sentidos [sensus], porque con la
vejez se debilitan» (HOMET 1997, 40). No obstante, como

En Generaciones y semblanzas, Fernán Pérez de Guzmán
(c. 1377 - c. 1460) reunió una serie de biografías de personajes ilustres: monarcas, eclesiásticos y nobles castellanos. Proporcionó la edad de 28 de los 34 retratados.
De entre ellos, siete superaron los 70, cuatro los 75, dos
los 80 y otros dos los 85. Por tanto, no fue raro observar
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tica romana para disfrutar de la cultura en sus villas privadas.6 Sin embargo, los siglos medievales trajeron otro

ancianos en la sociedad medieval. Hernando del Pulgar
(c. 1436-1492), en un ejercicio similar en Claros varones de
Castilla, escribió sobre veinticuatro personalidades, otorgando las edades de diecisiete: cuatro llegaron a los 70,
uno a los 75 y dos a los 80. Un total de 17 de 21 superaron
los 40 años (HOMET 1997, 51-52).

tipo de retiro. Fue muy común que personas con recursos
y propiedades optaran por acabar sus últimos años en
una institución religiosa. En solitario, matrimonios o familias pudieron acceder a un monasterio u hospital a través
de una donación. Estas instituciones proporcionaban refugio y estabilidad, así como ropa, alimento y cuidados.
El régimen de acceso podía variar
en gran medida: desde optar por
seguir el estricto ritmo religioso
de la institución hasta adaptarse a uno más flexible. Igualmente, muchas personas accedieron
acompañados de sus respectivos
criados para facilitar la vida cotidiana. Por último, entrar en una
comunidad religiosa permitía al
anciano prepararse para la muerte y la etapa sucesiva. La liturgia
y el rezo ayudaban en las preocupaciones sobre la posteridad del
ánima. Era una opción más para
aquellas personas que pudieran
permitírselo.

Gráfica 1. Edades de los reyes y reinas de la Corona de
Aragón de 1164 a 1515.

Elaboración: Raúl Villagrasa-Elías

Este fenómeno de la donación a cambio de asilo responde al nombre de familiaritas. José Orlandis (1954, 136) lo
describe de la siguiente manera:

Entre las capas populares la obtención de datos fiables
es más complicada. En una pesquisa acometida por el
monasterio de San Zoilo de Carrión (Palencia) en 1220
declararon 167 personas por ciertos derechos del cenobio. Muchos dudaron de su edad, otros usaron expresiones poco concretas. La imprecisión y la laxitud fueron
comunes. De los testimonios, se explicitó que diecisiete
habían alcanzado los 60, cuatro los 70, nueve los 80-90
e incluso cinco superaron los 100 (HOMET 1997, 48-51). Debemos ser cautos con estas cantidades, ya que perfectamente los entrevistados pudieron exagerar sus edades.
Una avanzada edad y el hecho de recordar antiguos
acontecimientos podían convertirse en argumentos para
las causas judiciales.

«La vinculación de seculares a las iglesias y monasterios tiene lugar con arreglo a unos moldes
que, reducidos a su más simple expresión, pueden
concretarse en el siguiente esquema: entrega de
la persona, del cuerpo y del alma; el cuerpo para
sepultura y el alma para que goce del auxilio de
las oraciones y buenas obras, tanto en vida como
después de la muerte. La entrega va acompañada
de una disposición de bienes en favor de la iglesia
o monasterio. Estos reciben al que se ofrece en el
seno de su familia, lo acogen por hermano y ‘familiar’ y le hacen partícipe de todos los beneficios
espirituales de la comunidad, como uno más de sus
miembros».
Fue también frecuente que este contrato se destinara
para la formación de niños. La inclusión en la comunidad
no suponía que el nuevo miembro rompiera todos los lazos con quienes residían allende los muros.

3. Dos «inventos medievales»
Podemos decir que el largo período de la Edad Media
«inventó» dos aspectos con respecto a la vejez en el plano de las instituciones: por un lado, el retiro, y, por otro, el
cuidado. En ambos casos los hospitales jugaron un papel
fundamental.

La familiaritas se documenta tempranamente en la península Ibérica ya en los siglos IX-XI. Entre los grupos
aristocráticos fue muy común acceder a monasterios
fundados por el propio linaje; en definitiva, consistía en
un reencuentro con el patrimonio familiar. No podemos

Personalidades como Séneca (4 a.n.e. - 65) pudieron retirarse de la vida pública y abandonar la ajetreada polí-
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generalizar para el caso de las viudas, pero convertirse
en ancilla, familia Dei, confessa o Deo vota fue una posibilidad ante su estado (ANDRADE 2012).

se pagaba por ser pobre, se renunciaban a los bienes
temporales para acceder a un hospital. Las causas de
entrada relacionadas con la vejez respondían a la inhabilidad para el trabajo, la pérdida de estatus o el deseo
de retiro de la sociedad. Los hospitales del Espíritu Santo
y Corpus Christi parece que estuvieron especializados en
el siglo XIV en este tipo de sujetos. Finalmente, concluye
el autor que quienes optaron por este camino en los últimos años de su vida fueron miembros de la burguesía
urbana, más de las clases medias que de las familias aristocráticas de la ciudad (SŁON 2001, 31-52).

A mediados del siglo XII el matrimonio ilerdense de Guillem Nicolau y Salerna inauguró un hospital para los pobres de Cristo en las afueras de la ciudad. El hospicio
tuvo una vida muy corta, ya que apenas unos años después una crecida del río arrasó el edificio y el barrio en
su conjunto. Pero eso no cesó el empeño de este matrimonio que poco tiempo después dotó una nueva institución en la zona del Palau de l’Horta. Este segundo centro,
más tarde utilizado como leprosería, fue cedido al obispo
de Lérida con la condición de que el matrimonio pudiera
acabar sus días en calidad de «donats» y en compañía
de los más necesitados (ROCA 2017, 242-250).

Además de la familiaritas, los hospitales actuaron como
refugio de gran cantidad de necesitados: pobres, viandantes, huérfanos, doncellas sin recursos... El anciano
también tuvo cabida ante el avance de la edad, la enfermedad y la pobreza. El sistema nosocomial complementó
el cuidado institucional de cofradías y los nexos sociales
de familias y vecinos.7 Los ejemplos son múltiples.

El hospital del Rey de Burgos recibió una gran cantidad
de bienes donados por parte de particulares que buscaban obtener una de las raciones de la casa. Como indica
Luis Martínez, se trataba de «auténticos seguros de subsistencia de vejez, de enfermedad». Para los siglos XIII-XIV
se documentan dieciséis de estos contratos con todas
las variantes: hombres o mujeres en solitario que accedían como freyres o freyras, acompañados de criados o
hijos, matrimonios, etc. La dieta incluía pan, vino, carne,
pescado, aceite, hortalizas, huevos y queso, además de
calzado y hábito apropiado (MARTÍNEZ 1986, 414-432). El
hospital de Santa Caterina de Palma de Mallorca también permitió la entrada de «alcun hom de bona fama»
de edad superior a los 45 años. Si quisiera «elegir sa vida
en lo dit hospital», recibiría «les viandes y vestedures e
altres aliments» propios de los cofrades de la institución
(AGUILÓ 1903-1904, 367).

El hospital de Lagunilla, cerca de Carrión, fue fundado
por Pedro Gutiérrez y María Bueso. En 1194 el centro había sido entregado a la abadía de Benevívere para la
atención de «pauperes sustentetur, orphani nutriantur,
senes et debiles subleuentur» (PIÑEYRÚA 2001, 73). Igualmente, Diego García y María Álvarez cedieron a Santa
María de León en 1229 un solar para que se construyera
una alberguería «para servicio de los pobres, débiles y
ancianos» (HOMET 1997, 116).8 En 1355 la hermandad de
sacerdotes de Sevilla fundaba el hospital de San Bernardo para «hombres y mujeres ancianos que, destituidos
de las fuerzas naturales y de bienes u haciendas, hubiesen venido a necesidad» (COLLANTES 1886, 258).9 Según
opina Katherine Park para la Florencia renacentista, a
excepción de los hospitales para peregrinos y niños huérfanos, una buena cantidad de camas de hospitales estaban ocupadas por personas de edad avanzada para
tratamiento de incapacidades y enfermedades crónicas
(PARK 1994, 31).

Julia Baldó certifica este mismo fenómeno para la Navarra bajomedieval. La mayoría de los casos se sucedieron
en el siglo XIII, disminuyendo en el Trescientos. En esta
ocasión habitantes de zonas rurales optaron por acceder a hospitales de la orden de San Juan de Jerusalén o
a los monasterios de Irache y Leire. Fue el caso de María,
señora de Eguirior, que hizo ofrenda al hospital de Apat
para entrar como donada junto a su marido (1381). En
caso de tener hijos, la transacción se anularía, lo que

Algunos centros se especializaron en atender a clérigos
de avanzada edad, como el mallorquín de San Pedro y
San Bernardo a finales del siglo XV:
«Per habitar preveres pobres, los quals no hagen
benifet [=beneficio eclesiástico] del qual se pusquen
sustentar per passar lur vida honestament; e que
aquests tals sien preveres vells los quais sien de
edat de sexanta anys vel ultra e homens de honesta vida e bona fama, e que sien acuedits tants deIs
dits preveres com les facultats e rendes del hospital
bastaran» (HOMET 1997, 117-118)10.

evidencia que la existencia de un tejido familiar era fundamental para tomar esta decisión. Estos «paniaguados»
podían solicitar también ser enterrados en las necrópolis
de dichas instituciones. Rodrigo López quiso que su cuerpo descansara «en el çimiterio del devandito Hospital or
quiere que avienga mio fin» (1262) (BALDÓ 2008, 211-217).
Marek Słon ha estudiado el fenómeno en la ciudad polaca de Wrocław. El término utilizado en este caso era el
de prebendari. En su opinión, la venta de estas prebendas era una paradoja de la caridad. En cierta medida,

Los hospitales se combinaron con otras formas de ayuda.
En 1483, los hermanos Juan y Antón Llorent se dirigieron
al hospital de Santa María y San Juan de Teruel para
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llevarse con ellos a su padre Domingo porque había realizado «pacto special fecho entre aquellos» para «rogarle le plaziesse sallir del dito spital et tornase a su casa,
que ellos lo governarían e le darían todo lo necessario»
(NAVARRO 2000, 571). Mireia Comas documenta a mujeres viudas en hospitales catalanes del siglo XV, aunque
concluye que el número es menor del esperado, proponiendo que serían atendidas en mayor medida en círculos informales (COMAS 2018).11

1. Pedro Fernández de Velasco se retiró de la vida pública en 1460, pese a su activo papel anterior. Residió en
el hospital de la Vera Cruz los últimos diez años de su
vida y delegó los asuntos políticos y familiares en su primogénito. Cuando fundó el hospital tenía casi 40 años y
se recluyó con unos 60. Salió en muy pocas ocasiones, por
ejemplo, cuando medió entre las enfrentadas monarquía
y nobleza, cuyo cese llegó con la redacción del Seguro
de Tordesillas (1439). Pudo haber elegido para su «jubilación» espiritual un monasterio masculino en su radio de
acción y solicitar acceso a la familiaritas, sin embargo, su
capacidad y riqueza le permitieron crear una institución
que sirviera para el recuerdo de su memoria personal y
la del linaje. Su esposa, Beatriz Manrique de Lara, hizo lo
mismo en el convento de Santa Clara, donde su hija ejercía de abadesa, cenobio que servía, entre otras cosas,
como panteón de la familia desde el siglo XIV.

Isabel de Aragón, reina de Portugal, se involucró en numerosas instituciones asistenciales para pobres, niños y
mujeres prostitutas. Estuvo muy influenciada por el pensamiento franciscano. De hecho, tras la muerte de su
marido eligió el convento de Santa Clara en la ciudad
de Coímbra para retirarse en sus últimos días y ser enterrada. Vistió el hábito de las clarisas sin abrazar la regla. Anexo al cenobio, fundó a principios del siglo XIV un
hospital bajo la titularidad de Santa Isabel, al que años
después se añadió la partícula «de la Vieja» (a-Velha), ya
que estaba dedicado a personas ancianas de ambos sexos (quince camas para mujeres y quince para hombres)
(MACEDO 2000).

2. Como hicieron eruditos y políticos de la Antigüedad, el retiro del Buen Conde tenía entre sus objetivos
el estudio y la lectura. De hecho, trasladó al hospital una
completa biblioteca con volúmenes de historia, filosofía,
teología, literatura, historia y jurisprudencia. Cicerón, por
ejemplo, escribió buena parte de su obra filosófica a una
edad avanzada, una vez apartado de las intrigas políticas. Entre sus ensayos, destaca, para el caso que nos
ocupa, su tratado sobre la vejez, De Senectute. Resumiendo en exceso podemos decir que Cicerón pensaba
que la vejez es una fase natural de la vida, que no hay
que renegar de ella y que su vivencia depende de la virtud con la que se ha vivido, más que de los problemas de
la edad (TORREGO ed. 2019, 50-52). Las ideas ciceronianas pudieron influir en este noble castellano puesto que
entre sus libros encontramos dos copias de este discurso
en versión latina.13

La religiosidad desprendida de los hospitales bajomedievales responde en gran medida a la concepción de
la pobreza de las órdenes mendicantes y el pensamiento
de autores clásicos. Quien más poseía (reyes, nobles, prelados y mercaderes) debía revertir parte de su riqueza
en beneficio del bien común, en acrecentamiento de la
res publica. De ahí que estos colectivos privilegiados utilizaran la caridad, los hospitales y la limosna como instrumentos para la redención de sus pecados.

4. El hospital de la Vera Cruz de Medina
de Pomar: ¿un caso excepcional?
En este sentido, el hospital que vamos a presentar a continuación puede considerarse uno de los mejores ejemplos de la institucionalización de la asistencia a la vejez
a finales del periodo medieval en la península Ibérica.
La empresa fue acometida por Pedro Fernández de Velasco II (1399-1470), conocido como el «Buen Conde de
Haro», y su mujer, Beatriz Manrique de Lara, señores de
la villa castellana de Medina de Pomar. Este matrimonio
fundó el hospital de la Vera Cruz en 1438 situándolo anexo al convento medinés de Santa Clara y designando a la
priora como administradora. En 1455 el Conde dotó nuevamente a la institución y estableció sus constituciones.
Veamos cuáles son los principales ejes de este nosocomio
y el reflejo de las ideas comentadas previamente.12

Figura 2. Inicio del Mss/2617 Cato maior, de Senectute de Cicerón
perteneciente a la biblioteca del hospital de la Vera Cruz de Medina de
Pomar (Foto: Biblioteca Digital Hispánica, BNE).

La perspectiva de Séneca, que también se retiró de la
vida pública, es algo diferente, menos idealizada que la
de Cicerón. Con todo, comparte características con su
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Su vestimenta recuerda a la de los oblati o donados de
las instituciones eclesiásticas evocadas: laicos que dedicaban su cuerpo y alma a la devoción, en este caso,
vestidos con hábito pardo y el escudo de San Andrés
en el pecho (insignia del linaje).17 Los achaques y las en-

antecesor: ambos alaban la necesidad de la virtud del
individuo y creían en la riqueza intelectual. Con más de
70 años Séneca escribió Cartas a Lucilio y en algunas
de ellas reflejó su parecer sobre la vejez. Nuevamente,
es posible que este segundo filósofo romano influyera en
Pedro Fernández de Velasco ya que también existió una
copia de estas Cartas, en lengua romance, en la biblioteca nobiliaria de este hospital.14

fermedades de los hermanos continos podían ser aliviados gracias a los cuidados que proporcionaba el equipo
sanitario compuesto de físico, cirujano, barbero y varias
enfermeras.18

A grandes rasgos, la concepción de Cicerón y Séneca
sobre la vejez coincide en múltiples aspectos con el pensamiento mendicante de franciscanos y clarisas y que
tanto influyó en la sociedad bajomedieval. El disfrute de
la vejez es posible si se ha llevado una vida virtuosa, si se
abandonan los vicios y se opta por la pobreza material.
La mayor riqueza es el cultivo de la mente.

4. Este esquema de atención al anciano en el hospital pudo repetirse en otros contextos peninsulares. Algunos de ellos ya los hemos comentado. Sin embargo, la
discriminación relacionada con la participación militar y
la condición hidalga no fue exclusiva del hospital de la
Vera Cruz de Medina de Pomar. Podemos documentarla
en fundaciones vinculadas a la monarquía y la nobleza.
Así, en el ya mencionado hospital del Rey de Burgos también residía una comunidad de doce varones de origen
hidalgo y avanzada edad. Igualmente, vestían un hábito
y un emblema como si de una orden religiosa se tratara. Se les conocía con el nombre de «freires» (MARTÍNEZ
1986, 58-73). A finales del siglo XV el hospital real de Sevilla, también denominado Nuestra Señora del Pilar, dedicó sus esfuerzos a inválidos de guerra. Nuevamente se
repite la numerología a la que aludíamos al principio. El
hospital acogía a trece pobres que hubieran desempeñado tareas para la Corona: «Ayan de ser e sean de las
personas que en nuestro serviçio o de los reyes nuestros
deçendientes que por tiempo fueron e reçibieron mitylacion e dybilitación en sus myenbros de tal suerte que
sean ynutyles para se poder sustener» (BELLO - CARMONA 1997-98, 26). En la visita de 1543 se los denominó
«los escuderos pobres» (GARCÍA - PORTELA 2005, 426).
De la misma manera, el hospital de la Alhambra de Granada fue destinado por los Reyes Católicos en 1501 para
beneficio de soldados lisiados y servidores de la Corona
empobrecidos. Décadas después el establecimiento otorgaba limosnas a necesitados previa cédula de merced
real, una práctica progresivamente desvirtuada y sujeta
a redes clientelares (VALENZUELA 2014, 172-174). Por último, entre los repartos de pan por parte del hospital que
fundó Beatriz Galindo, La Latina, se especificó «que los
Patrones del Hospital busquen trece pobres hombres, y
mugeres de estas Villa de Madrid, que sean personas de
bien, y hidalgos, y se ayan visto en honra, y sean envergonçantes [...]».19

Figura 3. Inicio del capítulo VII, «Del bien de la vejez...», del Mss/9215 (f.
8r.) Epistulae morales ad Lucilium de Séneca perteneciente a la biblioteca del hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar (Foto: Biblioteca
Digital Hispánica, BNE).

3. El Buen Conde de Haro no buscó una familiaritas,
sino que se acompañó de la suya. Los destinatarios del
hospital de la Vera Cruz fueron principalmente tres colectivos: pobres enfermos, peregrinos y una comunidad
de ancianos hidalgos. Estos últimos, conocidos como cartujos o continos, fueron seleccionados entre personas
próximas al conde o la casa nobiliaria. Componían una
comunidad de trece hermanos (o doce y el conde en un
primer momento). En general, se cree que algunos de estos primeros cartujos fueron personas muy cercanas a
Pedro Fernández de Velasco, antiguos compañeros de
armas que habían compartido vivencias con él,15 hidalgos
envejecidos al igual que el señor de Medina de Pomar.16
La caridad con el anciano fue discriminatoria, conque
no fueron elegidos para este círculo cualquier persona.
Esta comunidad de hermanos debía mantenerse activa,
para nada vivir en la ociosidad. El provisor les encargaba ciertas tareas, como visitar a los enfermos, trabajar
los huertos, dedicarse a la oración o leer los volúmenes
de la biblioteca. Pese a su posible analfabetismo, no estaban incapacitados para la lectura ya que uno de los
cartujos debía ser un religioso, así que podían «oyr leer
en libros de deuoçion» (VÍRSEDA 2019, 374).

Finalmente, el hospital de la Vera Cruz fue emulado por
otro miembro de la familia. Mencía de Velasco (fall. 1523),
nieta del Buen Conde y Beatriz Manrique de Lara, instituyó un hospital a imagen y semejanza del de Medina de
Pomar. Pasó los últimos años de su vida recluida en el monasterio medinés de Santa Clara, de hecho, falleció allí.
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5. Recapitulando

En 1517, Mencía de Velasco estableció en su testamento la
erección en Briviesca de un complejo idéntico al que ya
tenía su familia en Medina de Pomar. Quiso que se construyera un nuevo convento de clarisas y un hospital bajo
la advocación de Nuestra Señora del Rosario. En el documento fundacional del nosocomio, Mencía indicó que
se utilizara como referente el hospital de su abuelo (CADIÑANOS 1997, 13), especialmente en lo que correspondía
a la comunidad de varones pobres. A la hora de tratar
el vestuario, advirtió que «a de ser todo esto hecho de
la manera que lo traen hecho los pobres del ospital del
Conde de Haro, mi Señor, que Dios aya, mi aguelo, el qual
ospital esta junto a Santa Clara de Medina de Pumar». En
vez de trece cartujos o continos estableció la dotación
para una comunidad de «quinze pobres a reverençia de
los quinçe misterios del Rosario, los quales seran llamados confadres del Rosario». Las condiciones de entrada
eran casi idénticas que en el hospital de sus abuelos:
que fueran ancianos, no eclesiásticos, pobres verdaderos, naturales de Briviesca y, si no hubiera de la localidad,
servidores de la institución o el linaje. No se incluye la
condición de hidalguía, pero se expresaba la prioridad
de ser natural del lugar o cliente de la familia Velasco.20

Quizás una de las conclusiones más interesantes expresadas por la historiografía sea la concepción de la vejez
y su relación con la escritura. En general, conforme mayor sea la oralidad del grupo humano, mayor es el peso
social del anciano por su papel memorístico. En cambio,
el desarrollo de la escritura hace que ésta sustituya la
capacidad para recordar, por lo que relega a este colectivo a un segundo plano.21 Por esa razón, los siglos finales
de la Edad Media y el comienzo de la Moderna se traducen en una época extraordinaria para su estudio por las
múltiples transformaciones sociales.
Como hemos visto, fueron muchas las instituciones hospitalarias que a través de la familiaritas y la caridad ayudaron a los ancianos. La incapacidad para trabajar y la
inexistencia de lazos sociales fueron las principales causas para acceder al sistema nosocomial. No obstante, no
todos los estratos de la sociedad pudieron disfrutar de
esta asistencia, bien por la necesidad de contar con un
mínimo de patrimonio o bien por las conexiones de don/
contra-don estatuidas entre señores y servidores. Por el
contrario, los menos favorecidos debieron recurrir a las
pías «almoinas» con platos de
beneficencia o a la solidaridad
de familiares, vecinos y amigos
que de vez en cuando ampararon a sus parientes/conocidos
más menesterosos.

Figura 4. Detalle de las ordenanzas del hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar (1455) con Pedro
Fernández de Velasco (a la izquierda) y la comunidad de pobres hidalgos ancianos (Foto: Marta Vírseda).

Sirvan estas líneas a modo de agradecimiento con
Cristina Jular Pérez-Alfaro, Concepción Villanueva
Morte, Guillem Roca Cabau y Mireia Comas Via por
sus comentarios y aportaciones a este texto.
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Este artículo forma parte del contrato predoctoral de Formación de Personal Investigador (FPI) (BES-2017-081778) del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad del Gobierno de España y de los proyectos de investigación «Scripta manent II. Conservar para dominar: el archivo
nobiliario de los Velasco» (HAR2016-77423-R) y «Scripta manent III. De registros privados a textos públicos. Un archivo medieval en la red» (PID2020116104RB-100) (I.P.: Cristina Jular Pérez-Alfaro) del programa estatal de I+D+i, Convocatoria Orientada a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de
Ciencia e Innovación del Gobierno de España, con plataforma digital en www.scriptamanent.info. A su vez, se inserta en la Red de Excelencia «Cultura escrita medieval hispánica: del manuscrito al soporte digital (CEMH)» (RED2018-102330-T) de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio
de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, con plataforma digital en www.libromedievalhispanico.net. Abreviaturas utilizadas: BNE, Biblioteca
Nacional de España; AHNob, Archivo Histórico de la Nobleza.
2
Conceptos como la pobreza, la enfermedad, la vejez y la muerte sufrieron mayor atención por parte de la historiografía española gracias, en
cierta medida, a la influencia de intelectuales franceses: Michel Mollat, Simone de Beauvoir, Georges Minois o Philippe Ariès, entre otros. Unas
primeras reflexiones hechas por Julio Valdeón (VALDEÓN 1998). En la actualidad esta temática está siendo abordada por el proyecto “Senecta:
la sociedad urbana medieval frente al envejecimiento: prácticas de subsidio, acogida, asistencia y salud (Cataluña, s. XIII-XV)” bajo la dirección
de Mireia Comas Via: <https://hiscoar.org/la-sociedad-urbana-medieval-frente-al-envejecimiento-practicas-de-subsidio-acogida-asistencia-y-salud-cataluna-s-xiii/> (consultado: 14/01/2021).
3
La cita proviene de la obra Agregator, escrita por un discípulo suyo, el médico valenciano Pere Pintor, quien describió cómo su maestro aplicó
cierto tratamiento a un canónigo de la catedral de Lleida.
4
Es probable que al igual que una persona podía alcanzar con mayor facilidad la madurez y la vejez al superar las enfermedades en la infancia,
las mujeres podían envejecer y llegar a edades similares a los hombres una vez rebasaban la etapa de fertilidad.
5
En CORBELLA (2011) pueden encontrarse mayor cantidad de datos analizados de forma estadística de la familia real de la Corona de Aragón entre
1064 y 1410. Las principales conclusiones son: a) de los diez reyes y veintiuna reinas estudiados se obtiene una media de edad de 48,2 años para los
varones y 43,1 para las mujeres; b) entre los descendientes, se calcula aproximadamente la mortalidad infantil en un 31,06%, y entre los adultos, una
media de vida de 42,52 años para ellos y 37,09 para ellas.
6
El pensamiento de este intelectual romano sobre la última etapa de la vida queda ejemplificado en sus cartas a Lucilio, especialmente la nº XII,
«De las ventajas de la ancianidad y de la disposición a la muerte», y la XXVI, «Alabanzas de la vejez»: (NAVARRO trad. 1884, 29-32 y 80-82). Compleméntese con la obra del también filósofo y escritor Cicerón (106-42 a.e.) De Senectute dedicada a esta misma cuestión.
7
Elvira Arquiola identifica el siglo XIV como el comienzo de la asistencia de ancianos, sin embargo, podemos retrasar el fenómeno a siglos anteriores tal como hemos anotado con la familiaritas y los hospitales que mencionaremos en páginas sucesivas. Expone la autora: «Tal como hemos visto
que ocurrió en Europa, en nuestro país la vejez se fue convirtiendo en un fenómeno cuya repercusión social fue creciendo a lo largo de los siglos.
Los primeros datos que tenemos respecto de la atención a la vejez se refieren al siglo XIV, en que se funda el Hospital de San Bernardo en Sevilla,
llamado de los viejos, y es también en esa centuria cuando las cofradías piadosas medievales inician un sistema de previsión que pretende cubrir
la enfermedad, los accidentes, la invalidez y vejez [...]» (ARQUIOLA 1995: 51).
8
Cita a José M. Ruiz (RUIZ 1962, 486).
9
La cita proviene de los Anales eclesiásticos y seculares … de Sevilla …: que contienen sus más principales memorias desde el año de 1246 … hasta
el de 1671 de Diego Ortiz de Zúñiga.
10
Cita a Álvaro Santamaría (SANTAMARÍA 1983, 387).
11
Para una reflexión más general, ver el trabajo de Mireia Comas (COMAS 2020).
12
Este hospital velasqueño ha recibido bastante interés por parte de la historiografía. En los últimos años ha sido abordado por dos investigadoras
en sendas tesis doctorales a las que remito para una mayor bibliografía: una aproximación arquitectónica y la articulación de la caridad en el
señorío ha sido realizada por Elena Paulino (PAULINO 2015), y un análisis del conjunto librario del centro por Marta Vírseda (VÍRSEDA 2019). Sobre
la influencia franciscana, ver también el trabajo de Elena Paulino (PAULINO 2014).
13
Se trata de los manuscritos hoy conservados en la BNE con signaturas: Mss/2617 (Cato maior, de Senectute) y Mss/9502 (De officiis, De Amicitia,
De Senectute). Consulta disponible en <http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?> (Consultado: 12/01/2021).
14
BNE, Mss/9215 (Epistulae morales ad Lucilium): disponible en la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE. El link en la cita anterior (Consultado:
12/01/2021). Este y los otros dos manuscritos anteriores han sido descritos codicológicamente por Marta Vírseda en su tesis doctoral ya mencionada.
Ver también la imagen 4 de este artículo.
15
Dice el documento fundacional: «Sea algund preste de misa o ome de solar conosçido que con armas e caballo aya seruido a mi o a mi linaje, así
a los anteçesores como a los suçesores abiendo visguido con ellos o conmigo; o, en caso que no sean de solar conosçido ni aya seruido, que sea
ome que aya seydo de honrra e fasienda» (PORRES 1983: 289). La bula de 1438 hace hincapié en la incapacidad de estos varones para proseguir
con el ejercicio militar: «Trabajados de vejes o en otra qualquier manera menguados de sus fuerças para usar de las cotas de armas y caballería»
(AYERBE 2013: 31).
16
Este hospital, biblioteca y comunidad de pobres ancianos deben ser relacionados con la creación de una orden de caballería homónima por parte
de Pedro Fernández de Velasco (LAWRANCE 1984). Jesús D. Rodríguez-Velasco (1996: 44-51) describe estos hechos como el intento de establecer
una corte nobiliaria en torno al hospital y la biblioteca que permitiría la formación de caballeros noveles gracias a la experiencia de los cartujos
ancianos.
17
Dice así el Origen de la Ilustrissima Casa de Velasco: «Y la prinçipal ynstituçión de su hospital fue para doçe pobres biejos que traýan el mismo
hábito qu’el traýa, y dánles cada año aquel bestido y de comer y biben en aquel hospital y tienen un capellán que les diçe cada día misa.» (BNE,
Mss. 3238). He manejado la edición que proporciona el proyecto CRELOC: <http://creloc.net/wp-content/uploads/2020/08/Mss_3238_para_CRELOC.pdf> (Consultado: 14/08/2020).
18
El libro de cuentas del hospital de 1513 anota la estancia de los cartujos en la enfermería. Por ejemplo, Martín Gómez, «pobre contino», estuvo dos
semanas, mientras que Juan Sánchez de Palacio permaneció 28 días (BNE, Mss/9211, f. 13v.).
19
Quaderno de la bula de la fundacion del hospital de Nra. Sra. de la Concepcion, que comunmente llaman de la Latina, de la villa de Madrid...,
Madrid, 1735, 71. <https://books.google.es/books?id=2exzcYNcLu8C&pg=PA91&dq=hospital+hidalgos+pobres&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj1xdWs8MXtAhUACWMBHYmkCqUQ6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q=hidalgos&f=false> (Consultado: 12/01/2021).
20
«Que ningunos dellos sea de menos hedad de çincuenta años y que no sea casado ni de religion alguna ni de terçera regla ni de otra alguna
orden aunque tengan alguna haçienda sea tan poco que no se pueda mantener con ella ni con trabajo de su persona sin limosna [...]» (AHNob,
Frías, C. 373, D. 1, f. 8r.). Una primera aproximación a la institución en FRANCO (1986).
21
Coinciden pese a sus distintas temáticas Georges Minois (MINOIS 1987, 397) y Walter J, Ong (ONG 1987, 47).
1
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The lineage of the notary Pere Sanç. Managers and
administrators of hospitals in the thirteenth Century

RESUM: Aquest article ressegueix els passos
de Pere Sanç, notari de Jaume I, que serví a
la cort reial entre 1221 i 1246. Arribà a ser
una persona de confiança del monarca
i formà part del seu consell més proper.
Durant els anys de servei, Pere Sanç s’enriquí
notablement i progressà socialment gràcies
a la seva activitat inversora. La filla de
Pere Sanç, Bernarda, es casà amb Tomàs
de Santcliment, entroncant amb una de les
famílies burgeses amb més projecció a la
ciutat. Tomàs també fou conseller del rei i
adquirí notables propietats gràcies als seus
serveis militars durant les conquestes de
Mallorca i València. Entre tota la seva activitat,
Pere Sanç també administrà l’hospital de la
Vista de Raimat i fundà un hospital al barri
de Cappont de Lleida. Ambdós centres els
llegà als seus successors, els quals, durant
un temps, en continuaren sent propietaris i
administradors.1

ABSTRACT: This article follows the footsteps of
Pere Sanç, notary of King James I, who served
at the royal court between 1221 and 1246. He
became a trusted person of the monarch and
was part of his closest council. During his
years of work Pere Sanç became remarkably
rich and progressed socially thanks to his
investments. Pere Sanç’s daughter, Bernarda,
married Tomàs de Santcliment, connecting
with one of the most prominent bourgeois
families in the city. Tomàs was also the king’s
adviser and acquired notable properties
thanks to his military services during the
conquests of Mallorca and Valencia. Among
all his activities, Pere Sanç also managed the
Hospital de la Vista of Raïmat and founded a
hospital in the Cappont district of Lleida. He
bequeathed the two centres to his successors
who, for a time, continued to be owners and
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1. Introducció

el territori queda ben reflectida a les Partides d’Alfons X
el Savi (s. XIII):

L’acollida i l’alimentació de pobres a través dels hospitals
fou un vessant de la caritat molt practicat a les viles
cristianes. Es tractava d’un tipus d’institució dedicada
sobretot a l’acollida de pobres passavolants i pelegrins,
molts d’ells cansats i potser ferits pels múltiples perills
d’un viatge en aquells temps. No era un espai dedicat,
com avui dia, a l’acollida de malalts, més aviat era un
hospici o alberg on es posava especial atenció en la cura
espiritual, que era el millor remei tant per a l’ànima com
per al cos. No obstant això, la pobresa itinerant i la malaltia anaven de la mà i, amb tota seguretat, alguns dels
assistits necessitaven cures que els dispensaven els hospitalers encarregats d’aquests espais. Per aquest motiu,
la proximitat d’importants vies de comunicació, com el
camí de Sant Jaume, fou una característica dels hospitals
alt medievals i sovint se situaren als finals de les etapes
que menaven cap a santuaris pelegrins (BRODMAN 1998,
28-29; FITÉ 2007, 335).

«(El rey) E debe otrosí mandar hacer hospitales en
las villas, donde se acojan los hombres para que
no hayan de yacer por las calles por mengua de
posadas; y debe hacer alberguerías en los lugares
yermos que entendiere que serán menester, porque
tengan las gentes do se albergar seguramente con
sus cosas» (GARCÍA ed. 2011, 67-68).

«Pere Sanç fou un personatge
laic que aconseguí reputació
gràcies a la seva tasca
notarial dins la cort del rei
Jaume I»
En aquest article ens proposem explicar la vida d’un
d’aquest promotors laics, un notari lleidatà anomenat
Pere Sanç que visqué durant la primera meitat del segle
XIII i recollí el testimoni dels primers repobladors de la
nova àrea conquerida. Pere Sanç fou un personatge laic
que aconseguí reputació gràcies a la seva tasca notarial
dins la cort del rei Jaume I. Assentà el seu prestigi i el de
la família mitjançant la compra de castells i viles i amb
una bona política de casaments i, com havien fet diversos nobles abans que ell, fundant i administrant hospitals.
Durant les següents pàgines analitzarem les dades que
posseïm sobre la seva vida i la dels seus familiars més
propers, les relacions que establí amb la cort i la fundació i gestió de dos hospitals lleidatans, el de la Vista de
Raimat i el dels frares trinitaris de Lleida.

A Catalunya, bona part dels hospitals identificats nasqueren a l’ombra de monestir benedictins, ens referim a
monestirs com el de Sant Pere de Rodes, aixecat a les
acaballes del segle X, i Sant Pere de Casserres, del segle
XI. La regla de Sant Benet de Núrsia (s. VI) establia la importància d’acollir pobres en una hostatgeria ben arranjada evitant, tant com es pogués, que aquests entressin
en contacte amb els monjos (BRODMAN 1998, 30; ROCA
2021, 68-69). També les canòniques, a partir del segle XI,
amb un paper rellevant en la repoblació i estructuració
del territori conquerit, fundaren hospitals en haver de
dedicar la dècima part de les rendes a fer caritat als
pobres, com afirma Francesc Fité (2007, 336), sobretot
en el cas dels canonges reformats de Sant Agustí i els
premonstratesos.
Juntament amb els promotors eclesiàstics, n’hi hagué també de laics, com el comte Sunifred II de Cerdanya que, al
segle X, fundà un hospital per a viatgers al Coll de la Perxa, una zona de pas força transitada entre la Cerdanya i
el Conflent (BRODMAN 1998, 30). Semblantment, al Montsec, una cruïlla de camins que comunicava les poblacions
pirinenques i la Catalunya oriental amb l’Aragó en un moment en què les rutes per la plana de Lleida eren perilloses, hi havia necessitat d’aquest tipus d’infraestructures.
Per això Arsenda, l’esposa d’Arnau Mir de Tost, manà, el
1068, mitjançant testament la construcció d’hospitals a
les viles d’Àger, Artesa de Segre, Llordà i Tost «ad quiescendos et reficiendos peregrinos» (FITÉ 2007, 333). També
l’església copsà aquesta necessitat i fundà l’hospital
santjoanista del Coll d’Ares, documentat des del 1164 (FITÉ
1989). Gràcies a aquest tipus d’iniciatives, entre els segles
X i XII es bastí una densa xarxa d’hospitals urbans i rurals.
La importància de la institució hospitalària per articular

2. Pere Sanç
Pere Sanç visqué una vida agitada com a notari del rei
Jaume I. Durant les diferents vicissitud passades al costat
del monarca, s’enriquí notablement i diversificà la fortuna comprant importants propietats en diferents llocs de
la Corona, i també ramats d’ovelles, cabres i vaques. La
seva família fou un exemple d’èxit entre els repobladors
que arribaren a la ciutat després de la conquesta, tots
ells atrets per les possibilitats comercials d’una urbs que
permetia invertir en terres, animals i en una prometedora
industria pelletera (SABATÉ 2003, 299-230).
El testament de Pere Sanç s’escrigué el 29 d’agost de 1247,
quan, afectat per les xacres de la vellesa però amb les
facultats mentals íntegres, es trobava a les portes de la
mort.2 Morí poc després, com ho demostra un document,
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de Pere Sanç i els seus familiars.6 També hi deixà dues
llànties ordenant que havien de cremar constantment
(ROCA 2021, 90-91).

firmat el 16 de setembre del mateix any, en què el rei,
sota l’atenta mirada dels marmessors, liquidava els seus
deutes amb el difunt. Mitjançant les darreres voluntats,
Pere Sanç reclamà una quantitat important de diners a
Jaume I que volia destinar a complir els llegats prescrits
i, alhora, liquidar els deutes i problemes que deixava al
darrere.3 Probablement el monarca estigué present durant el passament de Pere Sanç o, almenys, es trobava
a Lleida durant aquelles dates; com veurem els vincles
entre ambdós havien de ser estrets. El 15 d’agost Jaume I
era a Lleida, d’on marxà abans del 31 d’octubre, data en
què era a València (MIRET I SANS 2007, 189-190).

A través de les seves últimes voluntats sabem que es casà
dues vegades, primerament amb Ferrera7, morta uns
anys abans, i després amb Berenguera. Almenys tingué
dues filles, la mencionada Bernarda, que es casà amb el
prohom Tomàs de Santcliment, i una altra filla fruit d’una
relació extramatrimonial amb “la filla de Bernat Bou”. De
la darrera, no sabia si encara era viva i apareix mencionada breument al testament com a receptora de siscents sous de Jaca dels béns de Pere Sanç a Saragossa.8

Analitzem a continuació alguns aspectes de la seva vida
a través del testament. Com a marmessors, nomenà el
mateix rei Jaume I, el seu germà Jaques, el seu gendre
Tomàs de Sant Climent i Pere del Bosc, els dos darrers
membres de nissagues influents a la ciutat. Elegí sepultura a la capella de Sant Salvador de Gardeny i deixà diversos censos per al manteniment d’un capellà i un escolà
encarregats de fer-hi misses pel salvament de la seva
ànima i les dels parents. Determinà que quan el capellà i
l’escolà morissin havien de ser substituïts de comú acord
entre la seva filla i hereva Bernarda —o els seus successors— i els templers de Gardeny.

Al net Pere Sanç, fill de Bernarda i Tomàs de Santcliment,
li deixà diverses possessions entre castells —Montagut9,
Llardecans i la meitat del de Raimat10—, terres, cases i
obradors11 a la ciutat de Lleida. No obstant això, aquesta
meitat del castell de Raimat la hi comprà el pare, Tomàs
de Santcliment, poc després, el 1248, a canvi de 1.200
lliures (CASTILLÓN 1998, 211).
L’altra meitat del castell de Raimat —juntament amb
l’hospital denominat de la Vista— el deixà a Bernarda.
A ella també li llegà les propietats de Saragossa (cases,
horts, vinyes i cellers), la torre de Burafut i els castells de
Sucs i Salines.12

De fet, als templers, un orde pel qual tenia especial devoció, els deixà diverses possessions: cent morabatins,
una terra a Rufea i, com era habitual, l’arnés i el cavall.
No fou una deixa inusual, també el barceloní Berenguer
Durfort, home de confiança de Jaume I i conegut de Pere
Sanç, donà totes les armes als hospitalers (BATLLE 1988,
18). Juntament amb la deixa al Temple, feu altre llegats
pietosos repartits entre els frares predicadors i franciscans, l’església de Montoliu de Lleida i els monestirs de
Pedregal, Bovera, Bonrepòs, Sant Hilari, Vallbona de les
Monges, Santa Maria de Vallverd i les Franqueses de Balaguer. També deixà a l’obra de la Seu de Lleida vint
masmudines, a la peixera del pont deu masmudines, a
cadascuna de les esglésies de Lleida dues masmudines,
als diversos hospitals de la ciutat dues masmudines i, finalment, a les cases de llebrosos de més enllà del Segre i
de Gardeny, dues masmudines.4

Entre els familiars, menciona dos nets més, Nicolau i Ramon Sanç, als qui deixà propietats menors; Nicolau morí
abans de 1266 i Ramon arribà a ser canonge de la Seu de
Lleida.13 Al seu germà Jaques li deixà el castell de Montornés a València, estipulant que retornaria de nou a la
línia de Bernarda si aquest moria sense descendència.14
Òbviament, també deixà diners a familiars, amics i
treballadors15, una àmplia xarxa de relacions creada durant els anys de treball al costat del rei que s’estenia per
diversos àmbits i indrets de la Corona. A través d’aquestes donacions sabem que posseïa la potestat sobre els
castells de Bellvís i Bellestar16, cases a Osca, cobrava censos a Maials, on també hi tenia un ramat de vaques i cabres, i era propietari de diversos béns immobles a Lleida,
entre altres unes cases que havien estat del seu pare a
la parròquia Sant Llorenç i que deixà a Aimeric Sanç.

Entre les diverses propietats que apareixen al testament destaquem un hospital situat al barri de Cappont
de Lleida que Pere Sanç manà construir en unes cases
abans propietat dels frares predicadors. Deixà a aquest
centre diversos censos sobre molins, horts, vinyes, cases,
obradors... del terme i ciutat de Lleida i un ramat de vaques, cabres i ovelles.5 També hi instituí una comunitat de
tres capellans elegits de comú acord entre el rei, Jaume
I, i Bernarda, ella, tot i que no es menciona explícitament,
en devia ser administradora. Un dels capellans havia de
dir misses per l’ànima del monarca i els altres dos per les

2.1. Alguns aspectes de la vida de Pere Sanç
Pere Sanç o Sanxes, arran de la seva estreta relació amb
Jaume I, és mencionat explícitament al Llibre dels feits
en dues ocasions. Fou, com veurem, un personatge molt
proper al monarca, es desplaçà amb ell, formà part del
seu consell més estret i se li encomanaren missions diplomàtiques de gran importància.
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La primera referència a Pere Sanç al Llibre dels feits és
tardana, del febrer de 1231. No obstant això, sabem que
la relació amb el monarca fou força més primerenca i
s’inicià el 1221, quan Jaume I tenia tretze anys. Al juliol
d’aquell any Pere Sanç formava part del consell del rei
juntament amb homes de gran rellevància com el comte
Nunó Sanç (m. 1242) i el majordom d’Aragó, Balasc d’Alagó
(m c. 1240). A ells el rei els demanà consell per solucionar
un plet entre els templers i els ciutadans de Saragossa
(MIRET I SANS 2007, 38).

d’ell e de sa amor e haguem a venir contra ell; e
amà més cinquanta mília besants, que no haver la
nostra amor.» (SOLDEVILA ed. 2007, 334-335, §275).
En aquest cas, la memòria jugà una mala passada al
monarca. El conflicte diplomàtic a què es refereix Jaume
succeí abans de la conquesta de Mallorca, el 1224, i no
fou, com explica la crònica, contra Zayyān, sinó contra
Abū Zayd, llavors governador almohade de València. El
rei pretenia realitzar una expedició a terres musulmanes
«per fer mal als moros», com diu la crònica, però a l’hora
de la veritat a la crida no hi acudiren els nobles necessaris. «E fo nostre acord que haguéssim treuga ab Seit17
Abu Zeit, qui era llavors rei de València, e que ens donàs
la quinta de València e de Múrcia de les rendes que ell
havia, llevades les peites» (SOLDEVILA ed. 2007, 90, §25).
En aquest context, es realitzà una treva pactada entre el
representant del governador almohade Abū Zayd i Pere
Sanç, delegat del rei Jaume I (BARCELÓ - LABARTA 2019,
190-191).

Nunó Sanç fou un personatge de gran importància i
molt influent durant la primera meitat del segle XIII. Era
cosí d’Aurembiaix d’Urgell i fou senyor dels comtats de
Vallespir, Conflent, Rosselló i Cerdanya, procurador del
jove monarca el 1221 —com ho havia estat abans el seu
pare, el comte Sans— i encarregat de la governació de la
Corona, juntament amb Guillem de Montcada, vescomte
de Bearn (TRETON - VINAS 2017). Semblantment, Balasc
d’Alagó fou un noble aragonès proper al monarca, present ja a les corts de 1214, on es jurà fidelitat al jove rei.
Apareix citat a tots els privilegis reials des de 1218 fins a
1229, data en què desaparegué de la cort i es dedicà
a l’ocupació de la vila de Morella a esquenes de Jaume
I, motiu d’enemistat entre ambdós. Es reconcilià amb el
monarca el 1233, moment en què, arran de la presa de
Morella, Jaume decidí emprendre la conquesta de València (UBIETO 1981, 63-65; MIRET I SANS 2007, 19-20). El fet
que Pere Sanç compartís consell amb aquest dos nobles
ens indica la importància que aquest professional liberal
tingué dins el cercle més íntim del monarca.

El document fou escrit per Abū-l-Rabī‘Ibn Sālim, escriptor
culte i escrivà de la cancelleria àrab valenciana, i establí
una treva de dos anys solars entre ambdós bàndols i la
data d’inici d’aquesta seguint el calendari de l’Hègira. Ratificaren el pacte Pere Sanç, delegat del rei, i un seguit de
nobles aragonesos, que actuaren com a testimonis i dels
quals no se n’especifica ni el nom ni el càrrec (BARCELÓ LABARTA 2019, 191-193).
Pere Sanç continuà al costat del rei fent de notari i testimoni entre 1224 i 1228. Per exemple, el 30 de març de
1227 era a Pertusa (Osca), on manà, juntament amb Guillem Rabassa, l’altre notari del rei, l’escriptura d’un document al gramàtic Arnau (MIRET I SANS 2007, 66). Fou en
aquelles dates i a Pertusa on el rei inicià negociacions
amb uns nobles aragonesos revoltats, encapçalats per
l’oncle del rei, l’infant Ferran, i refugiats a les fortaleses
muntanyoses d’Osca. Tal vegada Pere Sanç també era
amb Jaume I quan, amb «nostres perpunts vestits e les
espaes cintes», es reuní amb els rebels (SOLDEVILA ed.
2007, 104-105 §33).

Una de les primeres intervencions de Pere Sanç al Llibre dels Feits és indirecta. El 1238, mentre el monarca
assetjava València, es trobà amb Abū-I-Hamlat, nebot de
Zayyan, rei de València. El sarraí recriminà a Jaume I la
falta de motius per realitzar la conquesta, segons ell, el
rei de València no l’havia injuriat de cap manera. Davant
d’això, el monarca respongué:
«que sí havia; que quan nós fom a Mallorques per
conquerir, que ens venc córrer en nostra terra e
venc tro a Tortosa e a Emposta, e el mal que ell nos
poc fer, e ell e sos hòmens, en hòmens nostres e en

L’1 d’agost de 1228, a Lleida, Pere Sanç firmà, juntament
amb el mencionat Guillem Rabassa, el document en què
la comtessa Aurembiaix cedia els drets sobre la ciutat de
Lleida i el comtat d’Urgell. A canvi, Jaume I es comprometia a pagar les despeses generades per la recuperació
del comtat, obra que s’havia de dur a terme mitjançant
la presa de vuit fortaleses, per negociació o per guerra, en mans del vescomte de Cabrera —Agramunt, Linyola, Menàrguens, Balaguer, Albesa, Oliana, Calassanç
i Albelda (SANAHUJA 1984, 236; DOMINGO 2007, 86-87).
Aurembiaix es presentà davant del rei per iniciativa del
seu tutor Guillem de Cervera, un personatge influent dins

bestiar, que ho féu; e combaté’ns Ull de Cona, que
era dins el nostre regne. Encara d’altra cosa nos
tenia tort: que nós li enviam nostre missatge e que
volíem haver pau e treuga ab ell, e, així con en nostra ninea solíem haver e prendre les quintes de València e de Múrcia, que ell nos adobàs ço que ens
n’havia fallit de les de València, e faríem-los pleit
per cent mília besants; e nós enviam-li Don Pere
Sanç per missatger nostre, qui era notari nostre, e
ell, menyspreant la nostra amor, no ens proferí sinó
cinquanta mília besants. E sobre açò deseixim-nos
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la cort i amb qui Pere Sanç, com veurem, es trobà en
diferents ocasions. Guillem de Cervera fou padrastre de
la comtessa en casar-se amb la seva mare Elvira el 1214
i també marmessor d’Aurembiaix en morir aquesta prematurament. Les negociacions amb Guerau de Cabrera
es trencaren abans de començar i el rei decidí mobilitzar
l’exèrcit. Poc després, el 8 d’octubre, Pere Sanç continuava
al costat de Jaume I mentre les tropes reials assetjaven
Balaguer amb màquines de guerra, «e passam lo riu a un
lloc Almatà apellat e param-hi dos fonèvols» (SOLDEVILA
ed. 2007, 118 §40). L’amanuense Guillem, per manament de
Pere Sanç, escriví un document fet «apud exercitum de
Balaguerio» (MIRET I SANS 2007, 71-72).

Per tractar el testament de la difunta comtessa el rei es
trobà amb l’infant Pere a Lleida el 29 de setembre de
1231. Allí, Pere, obviant les darreres voluntats de la seva
esposa, jurà fidelitat a Jaume i li cedí el comtat d’Urgell,
i a canvi rebé, mentre visqués, el regne de Mallorca i
els drets sobre l’illa de Menorca amb algunes condicions.
Hi foren presents diversos nobles, entre ells els valedors
d’Aurembiaix, el bisbe Berenguer d’Erill i el mencionat Guillem de Cervera. El document l’escriví l’amanuense Guillem
per ordre del notari Pere Sanç (MONFAR 1853, I, 504-512;
DOMINGO 2007, 105).
També fou durant aquests anys, entre 1230 i 1231, quan
Pere Sanç adquirí la vila i el castell de Raimat que havien estat del cavaller repoblador Guerau de Jorba
(CASTILLÓN 1998, 211).

A finals d’any, pacificat l’Urgell, el rei planejà l’empresa de
Mallorca des de Tarragona, on es reuní amb els magnats
catalans per pactar aspectes relatius a l’organització i
el finançament de l’empresa. Ja a la primeria de 1229
començaren els preparatius i al setembre els vaixells salparen cap a Mallorca des dels ports de Cambrils, Salou
i Tarragona (MAS 2013, 408-413). No és segur que Pere
Sanç participés en la contesa, però sí que hi anaren diferents membres de la família, com veurem més endavant.

«Fou durant aquest anys,
entre 1230 i 1231, quan Pere
Sanç adquirí la vila i el
castell de Raimat que havien
estat del cavaller repoblador
Guerau de Jorba»

A les acaballes de l’octubre del 1230 el rei retornà als dominis peninsulars, i al novembre es retrobà amb Pere Sanç
a Barcelona; el dia 22, Jaume I firmà un document en què
reconeixia deure 1.000 masmudines jucifies al seu notari,
tal vegada una part dels deutes que el monarca liquidà
amb els marmessors de Pere Sanç el 16 de setembre de
1247 (MIRET I SANS 2007, 89).

Uns anys després Pere Sanç continuava al costat del rei
just després de prendre la ciutat de Borriana als sarraïns
(entre el 12 i el 22 de juliol de 1233), la plaça que encetà
la conquesta de València:

Des de Barcelona, Jaume I emprengué el camí de Navarra per entrevistar-se amb el rei Sans el Fort. El rei volia
firmar un contracte d’afillament amb el navarrès en virtut
del qual qui morís primer cediria els seus regnes a l’altre. És clar que Sans era vell i tenia mala salut, per tant,
Jaume creia tancar un bon tracte. Del rei de Navarra, la
crònica diu que «era molt gros a desmesura e a meravelles e havia vergonya gran de la gent que el vis» i també
«que era tan vell» (SOLDEVILA ed. 2007, 229, 232, §138,
141). En aquest afer acompanyaren al rei diversos barons
notables, entre ells Pere Sanç. De fet, ultra formar part de
la comitiva també fou un dels testimonis que jurà les con-

«Ab aitan partim nostra host e manllevam-los què
menjar de mercaders tro a dos meses de tot quant
mester havien e anam-nos-en a Tortosa. E foren
aquí ab nós lo bisbe de Lleida e En Berenguer e
En Guillem de Cervera, qui era senyor de Juneda e
puis fo monge de Poblet. E quan haguem estat un
dia en el castell de Tortosa, on posàvem, vengren a
nós abdós, e fo-hi En Pere Sans e En Rabassa, qui
era notari nostre, e dixeren que volien parlar amb
nós de gran secret e de nostre prou» (SOLDEVILA
ed. 2007, 262 §180).

vinences entre ambdós reis el 4 d’abril de 1231, juntament
amb Pere Ferràndez d’Albarrasí, el majordom del rei Ato
de Foces, Guillem de Montcada, Roderic de Lizana, Artal
de Luna, Eixemèn d’Urrea, Blasc Maza, el justícia d’Aragó
Pere Pérez i sis homes més de les viles d’Aragó (SOLDEVILA ed. 2007, 231, §143, notes 996 i 1008).

Guillem de Rabassa, a qui ja hem mencionat, fou notari
del rei des de 1219 i en un document datat a Burgos el
13 d’octubre de 1234 apareix intitulat canonge de Lleida.
Atès que Pere Sanç formava part del seguici reial i era
una persona pròxima al monarca i de confiança, degué
morir pels volts de 1237 (SOLDEVILA ed. 2007, 103, nota
320). De Guillem de Cervera, un altre personatge que
apareix en aquest capítol, ja n’hem parlat més amunt en
comentar els vincles que l’unien amb Aurembiaix d’Urgell.
El darrer, Berenguer d’Erill, fou bisbe de Lleida entre 1205

Poc després morí la comtessa Aurembiaix d’Urgell, entre
l’agost i el setembre de 1231, i deixà com a hereu principal
el marit, l’infant Pere de Portugal, contravenint els pactes
firmats amb el rei anys abans (DOMINGO 2007, 104-105).
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3. Els familiars de Pere Sanç: Jaques,
Tomàs de Santcliment i Bernarda

i 1236, conseller del rei i participà en nombroses campanyes militars al costat de Jaume I i en concòrdies entre
nobles; i com hem vist, també fou marmessor d’Aurembiaix d’Urgell (DOMINGO 2007, 120). Aquest passatge és
un dels molts que reafirma la influència que el grup de
Lleida tenia sobre el monarca (SANAHUJA 1984, 235).

Jaques Sanç també apareix al Llibre dels Feyts i, erròniament, pel nom, en aparença francès, se’l feia natural de
Montpeller (SOLDEVILA ed. 2007, 164 nota 637). Com en
el cas de Pere Sanç, la primera referència a la crònica és
indirecta i també ens mostra un personatge amb habilitats diplomàtiques a qui se li encomanà, almenys, una
ambaixada. Davant les raons amb què el rei sarraí de
Mallorca es defensava de la conquesta, considerant que
era injusta perquè no havia injuriat el rei Jaume de cap
manera, el comte Nuno li etzibà que anys abans havia
anat en contra seva:

Seguim trobant Pere Sanç al costat del rei gràcies a diversos documents escrits o firmats per ell i, el 21 de juny
de 1237, apareix en un pergamí intitulat notari i reboster
del monarca (MIRET I SANS 2007, 127). Havia assolit, per
tant, un alt grau de proximitat amb el rei i era l’encarregat de guardar el rebost reial i d’organitzar un ampli
equip de servidors i majordoms. Aquest càrrec, seguint
les ordinacions marcades per Pere el Gran (anteriors a
1277), tenia funcions administratives i s’encarregava de
gestionar tot allò que entrava i sortia d’un rebost entès en el sentit més ampli, guardava aliments, atzembles,
roba, mobles de la cambra reial —«lo lit, et les vestidures,
et draps de paret, et cortines, et setis, et barrats»—, estris per al parament de les taules i aliments per a l’elaboració d’alguns plats —«tot l’argent, et les tovallyes, et
barrat, et setis, et draps de paret (...) candeles, brandons,
fets salsa, mel, oli, et sal a ops del rebost et a ops de
la cuyna, et formatges sechs, mantenga, fruyta, sucre et
confits»... Pere Sanç era la persona idònia per a aquest
càrrec, coneixia bé el monarca i la cort i era una persona lletrada, requisit indispensable per poder portar una
comptabilitat estricta —«do scrites per menut totes les
coses, unes et altres, de la major tro a la menor, qui el
rebost són, ne totes quantes ne vendran d’aquí avant»
(CARRERAS CANDI 1909, 100-101).

«en açò que vós deïts que no tenits al rei nostre
gran tort, sí tenits, quan li presés una tarida de son
regne ab havers grans de mercaderia que llevaren
los mercaders, e tramès-vos-en son missatge e pregà-us molt amorosament per un seu hom de son
alberc, qui havie nom En Jaques, e vós responés-li
molt bravament e dura e dixés-li qui era aquell rei
que aquella tarida demanava, e ell respòs-vos que
aquest era fill d’aquell qui vencé la batalla a la host
d’Úbeda» (SOLDEVILA ed. 2007, 170 §77).
A diferència de Pere, Jaques prengué part activa en la
conquesta de Mallorca. Quan una part de l’illa es rendí davant l’arribada de les tropes catalanoaragoneses,
Jaume I envià Berenguer Durfort i Jaques Sans, «qui eren
de nostra casa e hòmens que ho sabien fer», per actuar com a batlles als territoris sotmesos (SOLDEVILA ed.
2007, 163-164 §71). Els Durfort eren una família burgesa de
Barcelona que, com els Sans, havien invertit els ingressos
en l’adquisició de propietats rústiques i urbanes. Tingueren un paper important en la vida política barcelonina,
Berenguer fou membre del consell de 1249 a 1266 i conseller en cap al 1269 (BATLLE 1988, 9). Poc després, davant
la presa imminent de la ciutat de Mallorca, aquests territoris es sollevaren i ambdós batlles «vengren de lla, que
no s’hi gosaven aturar per paor que els sarraïns no es
captinguessen mal d’ells» (SOLDEVILA ed. 2007, 176 §82).
Durant el repartiment, Jaques rebé una part important
de terra al rafal de Culunia —dotze jovades—, una gran
quantitat tenint en compte que 2,5 jovades eren suficients per considerar-se ben dotat (ROSSELLÓ 2007, 40;
PÉREZ 2009, 173). També fou propietari d’un forn i unes
cases a l’Almudaina de la ciutat de Mallorca, igualment
cedides per Jaume I, que després vengué, el 1242, a Raimon Gaiol (PÉREZ 1977, 68-69, SASTRE 2012, 72), i posseí,
en alou franc i juntament amb els germans Tomàs i Guillem de Santcliment, un seguit de cases atorgades pel
rei al costat de l’església de Santa Eulàlia. Probablement
totes aquestes propietats foren venudes el 1242 i Jaques i
la seva dona, Jaquesa, retornaren a la Península.

Pere Sanç continuà fent servei al rei durant els darrers
anys de vida. Al novembre de 1242 era amb ell a València
i, el dia 29, Jaume I enfeudà a Pere Sanç el castell de
Montornès, situat davant de Borriana; la mateixa propietat que anys més tard, mitjançant testament, Pere cedí
a Jaques. El 1244 fou testimoni de la permuta que l’infant
Pere de Portugal feu al rei del comtat d’Urgell i les illes
de Mallorca i Menorca a canvi de la cessió en feu d’un
seguit de castells i viles. En aquests documents, Ximèn
Pérez apareix mencionat com a reboster i Pere Sanç, simplement, com a ciutadà de Lleida i notari del rei, senyal
que s’havia deslliurat del càrrec a la cort (MIRET I SANS
2007, 156-157, 169; MONFAR 1853, I, 514).
Encara treballava per al monarca a finals de 1246, un any
abans de morir, quan, ja a Lleida i definitivament allunyat
de la vida itinerant, manà escriure un document en què
Jaume I traslladava l’escorxador als afores de la ciutat
(MIRET I SANS 2007, 184).
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que aconseguí progressar gràcies als serveis prestats al
rei en temps de guerra (BUSQUETA 2004, 48-49). Serví
durant la conquesta de Mallorca i rebé, de part del monarca, les propietats, mencionades més amunt, vora l’església de Santa Eulàlia i compartides amb el seu germà i
Jaques Sanç (ROSSELLÓ 1999, 50). El 13 de març de 1242,
els germans Tomàs i Guillem de Santcliment, juntament
amb les seves esposes Bernarda i Francina, vengueren
aquestes propietats i d’altres que tenien a l’illa a Jaques,
qui també se’n desfeu ben aviat (ROSSELLÓ 1999, 59, 60,
61). De fet, el novembre de 1242 Pere Sanç i Tomàs de Santcliment eren al costat de Jaume I a València, on firmaren
com a testimonis en l’absolució de deutes que Ferran Díaz
feu al rei (MIRET I SANS 2007, 156-157). Tot sembla indicar que la política familiar s’enfocà envers les propietats
peninsular i que es deixaren de banda les possessions
illenques. Tomàs de Santcliment comprà el 1249 el castell
d’Alcarràs a Guillem de Cardona i rebé, de part del rei,
la potestat dels castells de Maldà, Maldanell i Albalat de
Cinca pels serveis d’host i cavalcada prestats durant la
conquesta de València (LLADONOSA 1972, I, 369).

De Bernarda, la filla de Pere Sanç, en sabem ben poques
coses. Firmà testament el 3 de juliol de 1266 afectada
per una malaltia i elegí com a marmessors el seu marit
Tomàs de Santcliment i els pellissers Berenguer Moragues
i Domènec de Tries.18 Demanà ser enterrada a la capella
de Sant Salvador, la que el pare feu construir a Gardeny,
i també feu diverses donacions caritatives, entre altres
als hospitals i les llebroseries de la ciutat. De tots, menciona l’hospital del pare a Cappont, «hospitali patris mei
sito ultra flumen Sicoris quos fratres Sancte Trinitatis tenent», per tant, n’havia cedit l’administració als frares de
la Santa Trinitat que, com veurem, tenien força presència
a les terres de Lleida. El testament evidencia un canvi
respecte al del pare; així, mentre que Pere Sanç tenia
propietats repartides per tota la corona, Bernarda les
posseïa concentrades prop de Lleida i dins de la ciutat.
Bernarda deixà la seva meitat del castell de Raimat al
seu fill Pere, llevat de l’hospital de la Vista, que havia
de continuar sotmès a les normes establertes per l’avi.19
Recordem que, segons el testament de Pere Sanç, l’altra
meitat era propietat del net, però la hi comprà Tomàs de
Santcliment. Seguint el criteri del pare, Bernada també
deixà al fill una olivera situada a la Palomera superior
que havia de servir per alimentar diverses llànties, una
a la capella de Gardeny i «duas lampadas ardentes in
hospitale patris mei sito ultra flumen Sicoris». Entre els
parents i amics mencionats al testament hi apareixen
Jaquesia —esposa de Jaques—, a qui deixà cinc masmudines; el seu net Ramon de Santcliment, fill del difunt
Nicolau, a qui deixà el castell i la vila de Sucs, i les filles
Tomasa i Maria, la primera casada amb Arnau de Ramon
Pere, amb qui tingué una filla, Bernardona, i la segona
maridada amb Jaume Grony. Aquest era l’hereu d’una de
les famílies més influents de la Ciutat Comtal. Els Grony,
com els Sanç o els Santcliment, foren una família burgesa
que s’expandí pel territori circumdant de Barcelona, adquiriren nombroses propietats i s’enllaçaren amb la noblesa. Maria i Jaume tingueren deu fills i ella morí el 1279
(BATLLE - BUSQUETS - NAVARRO 1989).

Tomàs de Santcliment actuà com a testimoni al costat del
rei en múltiples ocasions, però a diferència de Pere majoritàriament des de Lleida, no es desplaçà amb la cort
(MIRET I SANS 2007). Visqué a Lleida i establí el seu casal
al carrer del Romeu, des d’on controlava un gran domini
territorial pels voltants de la ciutat (BUSQUETA 2000, 83).
Feu testament el 1269, el document no s’ha conservat,
però coneixem una part del contingut gràcies a un resum del segle XVIII. Nomenà hereu el seu net Ramon de
Santcliment, fill del difunt Nicolau, a qui deixà, entre d’altres, els castells i les viles d’Alcarràs i Montagut. El resum
no menciona Pere Sanç, que encara era viu, puix que el
1283 vengué la vila de Raimat. No obstant això, a partir
d’aquest moment la línia principal de la branca lleidatana
de la família fou representada per Ramon de Santcliment
(BUSQUETA 1996, 190).
Arran de l’activitat inversora i especuladora que realitzaren al llarg dels segles XIII i XIV, els Santcliment es convertiren en una de les famílies més influents de la ciutat
i desenvoluparen importants tasques, tant a la cort com
en l’àmbit municipal barceloní i lleidatà. Arribaren a dominar una àmplia franja de terra al sud-oest de la ciutat
de Lleida formada, des de mitjan segle XIII, per les viles
i els castells de Vallmanya, Montagut, Alcarràs, Vilanova
de Remolins, Sarroca i Llardecans, i a partir dels anys setanta del segle XIV s’hi afegiren Flix, la Palma i el Mas de
Flix (BUSQUETA 2000, 83-84). La possessió d’aquests territoris seguia un objectiu estratègic: controlar les vies de
distribució de blat i vinya amb el litoral català, sobretot
amb la ciutat de Barcelona, i les àrees de pastura mitjançant els múltiples camins ramaders (BUSQUETA 2004,
49-50; BUSQUETA 2016).

Bernarda degué morir poc després de firmar testament, i
l’11 de juliol d’aquell any Tomàs de Santcliment tornà a unir
la propietat de Raimat mitjançant una permuta amb el
seu fill Pere. Li traspassà la seva meitat del castell i la vila
de Raimat a canvi d’un cens de 380 sous jaquesos que
feien unes cases i uns obradors del barri de Sant Llorenç
de Lleida. Com Bernarda, Tomàs remarcà que l’hospital
de la Vista s’havia de seguir regint pels pactes i les condicions establerts per l’avi Pere Sanç.20 La propietat continuà dins la família fins al 1283, any en què Pere Sanç la
vengué a Peretó de Benavent (CASTILLÓN 1998, 211).
Tomàs de Santcliment emparentà amb Pere Sanç en casar-se amb la seva filla Bernarda. Com el sogre, era membre d’una família de baix estament procedent de Solsona

93

Guillem Roca, Nokaria. 1 (2021), 87-97.

4. Conclusions

«A la ciutat de Lleida, presa
per un gran dinamisme
econòmic, ràpidament s’hi
construí una extensa xarxa
hospitalària»

Pere Sanç recollí el testimoni de Guerau de Jorba, cavaller repoblador, home de confiança de Ramon Berenguer
IV i d’Alfons el Cast. Participà en la conquesta de Lleida
al costat del comte barceloní i, de fet, fou un dels testimonis de la carta de poblament de Lleida signada l’any
1150. Per la seva fidelitat rebé diverses possessions, com
ara els senyorius de Raimat, Alcarràs, Sudanell, Montoliu,
Montagut i Vallmanya, alguns dels quals, en el decurs dels
anys, acabaren passant a la família Santcliment (LLADONOSA 1972, I, 220-221). Fou, per tant, un dels cavallers,
com els Montcada, Cervera o Boixadors, que participà
activament en la repoblació de l’ampli espai situat entre
el Camp de Tarragona i el Cinca articulat, després de la
conquesta de Lleida i Tortosa, mitjançant la utilització de
castells termenats (SABATÉ 2003, 291-299). Guerau bastí
el seu patrimoni en aquesta frontera recentment conquerida, tant a l’espai urbà de la ciutat de Lleida com al
camp, i, en aquest sentit, impulsà la carta de poblament
de Raimat per fomentar-ne la repoblació l’any 1162 mitjançant l’establiment inicial de quinze famílies (CASTILLÓN
1998, 207).

Guerau de Jorba no fou l’únic fundador d’hospitals a les
terres recentment conquerides de Lleida. L’aparició de
nous pobles i, sobretot, de noves dinàmiques senyorials,
demogràfiques i comercials implicà modificacions en la
xarxa de camins i en les necessitats del territori (BOLÓS
2013, 176-177). A la ciutat de Lleida, presa per un gran dinamisme econòmic, ràpidament s’hi construí una extensa
xarxa hospitalària bastida a partir de tres eixos: les fundacions parroquials, els ordes religiosos i els benefactors
laics (ROCA 2021, 78-96). No obstant això, en aquest context de creixement no tots els repobladors arribaren amb
capital per invertir, alguns formaven part de les capes
més pobres de la societat i altres perderen els diners
arran de males inversions i d’un mercat urbà força variable. Les dificultats de la vida en aquell moment, les morts
sobtades i les malalties no trigaren a provocar diverses
situacions de misèria: orfes, vídues, tolits... que acabaren
pidolant pels carrers de la ciutat i necessitaven d’una
institució que se’n fes càrrec. També els canvis en els conceptes de caritat i de lucre pel desenvolupament del món
urbà provocaren la fundació de nous hospitals (SABATÉ
2003, 301-302). Destaquem aquí els centres de la ciutat
de Lleida bastits per iniciativa laica, com el fundat pel
matrimoni Nicolau i Salerna, dos repobladors, al barri
de Cappont el 1156, o els dos hospitals que fundà Pere
Moliner, un personatge ben relacionat amb els cercles
de poder de l’època, un a Cappont poc després de la
conquesta i un altre al camí de Gardeny pels volts de 1174.
L’any 1201 un altre repoblador adinerat, Pere de Bellvís,
cedí la propietat d’Avinganya, a prop de Seròs, als monjos
Trinitaris perquè hi aixequessin la primera casa de l’orde

Una part important dels dominis rurals al voltant de Lleida passaren a mans burgeses, com explica Flocel Sabaté
(2003, 326): «La terra és un valor segur i la seva adquisició és el primer indicador d’una certa capacitat econòmica». Entre els grups econòmics més puixants, hi havia els
artesans de la pell, negoci amb el qual Pere Sanç estava relacionat. A partir del segle XIII les famílies burgeses
de la ciutat es projectaren sobre el territori circumdant,
aplicaren la mentalitat urbana als seus dominis rurals
—racionalitzant els recursos i controlant amplis espais de
producció i distribució—, copiaren els models de vida cavallerescos i fins i tot arribaren a substituir antigues nissagues nobiliàries, com ho feren els Sanç i els Santcliment
(BUSQUETA 2004, 46-47; BUSQUETA 2000, 81-82).
Aquestes famílies, tant les nobles com les posteriors dinasties de burgesos, foren les encarregades de vertebrar, durant la segona meitat del segle XII i la primera del
XIII, el gran espai inconnex que havia deixat la conquesta
mitjançant diverses institucions, entre elles, els hospitals.
En són una evidència les nombroses fundacions hospitalàries d’aquest període esteses per tot el territori lleidatà. Com hem vist, Guerau de Jorba fundà hospitals en
diverses de les seves viles: en el testament de 1184 apareixen mencionats els centres d’Alcarràs, Raimat, Montagut
i Vallmanya (LLADONOSA 1972, I, 220-221), i possiblement
l’hospital de la Vista de Raimat era una fundació primerenca d’aquest senyor que Pere Sanç heretà juntament
amb el castell.

a Catalunya. Els trinitaris foren força populars a les terres de Lleida i, cal tenir-ho present, dedicaven una part
dels béns a l’acollida de pobres i vagabunds (BUSQUETA
2012, 121). A principis del segle XIII, juntament amb el monestir d’Avinganya, els trinitaris també posseïen l’hospital
del barri de Cappont fundat per Pere Moliner. El 1203
la cúria pontifícia reconegué ambdues propietats, a les
quals més endavant s’hi sumaren els hospitals fundats pel
canonge Guerau de Caçola —cedit als trinitaris el 1223— i
per Pere Sanç, «sito ultra flumen Sicoris» (ROCA 2021, 89).
El món rural no es quedà al marge del dinamisme econòmic i dels canvis socials. També les viles rurals amb més
moviment, distingibles perquè eren llocs escollits per a la
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celebració de mercats i fires, per a l’establiment d’ordes
religiosos o per la proximitat amb vies de comunicació
destacades, es dotaren amb diferents centres. Hem vist
els hospitals de Raimat, Montagut, Alcarràs i Vallmanya,
propers a les vies de comunicació que anaven cap a
Montsó i Fraga. També hi havia un hospital a Balaguer,
del qual tenim constància el 1114; a Menàrguens hi havia
una llebroseria dreçada abans de 1209, i a Corbins un
hospital fundat abans de 1156, uns centres que es van aixecar a l’important camí que unia Lleida amb la Seu d’Urgell, seguint el Segre, i després amb Perpinyà. També a
Cervera hi havia un hospital regentat pels antonians des
de 1215, a Anglesola l’hospital fou encara més primerenc,
de 1182, i a la Fondarella n’hi havia un de fundat el 1220
pels senyors de Bellpuig. Explica molt bé la importància
d’aquestes vies el fet que Jaume I, en els seus múltiples
desplaçaments pel territori, tresqués el camí de Lleida
a Balaguer set vegades i l’eix que anava de Cervera a
Lleida, i des d’allà a Montsó o a Saragossa, passant per
Fraga, més de set vegades (BOLÓS 2013, 184-190; ROCA
2021, 168-190).

Agraeixo al doctor Plàcid Pérez els comentaris,
les referències documentals sobre la família Sanç
i Santcliment a Mallorca i les indicacions per corregir les dates d’aquests documents. Igualment, al
doctor Joan J. Busqueta per les seves apreciacions i correccions.

Abreviatures utilitzades: ACL, Arxiu Capitular de Lleida.
ACL, Pergamins, LP 02945.
3
«Et est sciendum quod dominis rex Jacobi debet michi in cartis et albaranis usque ad quindecim milia mazmudinorum...».
4
«Et operi sancte marie sedis Ilerde viginti mazmudinas, et paxarie pontis Ilerde decem mazmudinas, et singulis aliis ecclesiis Ilerde duas mazmudinas, et singulis hospitalium Ilerde duas mazmudinas, et infirmis ultra Sicori duas mazmudinas, et infirmis coram Gardenio duas mazmudinas.»
5
«Item dimito dicto hospitali totam meam cabanam de vaccis et capris et ovibus et arietibus.»
6
«Unus celebret missas et dicat ibi divina officia semper et assidue pro anima domini mei Jacobi rege Aragonum et omnium parentum suorum, et
alii duo celebrent missas et dicant divina officia semper et assidue pro anima mea et patris mei et matris mee et omnium parentum meorum atque
fidelium defunctorum.»
7
«Et duas sortes vinee quas emi de manimussoribus Ferrarie uxoris mee apud Sotum Domini Regis. Quarum una est iuxta carrariam et alia juxta
vinea d’en Timonal.»
8
«...in hunc modum quod ipsa donet cuidam filie mee naturali quam habui de filia Bernardi Bou si vixerit sexcentos solidos jaccenses cum marito...»
9
El nom no es veu sencer: «Et dimito Petro Sancii nepti meo filio Thomasi de Santo Clemente castrum de Monte... cum omnibus terminis et pertinenciis
suis et domos.» No obstant això, sabem que Tomàs de Santcliment fou senyor de Montagut.
10
«Item dimito predicto Petro Sancii nepti meo medietatem castri de Raissmato et cum eorum terminorum suorum (...) et castrum de Lardacans cum
omnibus terminis et pertinenciis suis ad omnes suas voluntates faciendas.»
11
«Cum operatorio de linosaza et cum operatorio dels canters et cum duobus operatoriis de la Zoch que se tenent cum predictus domibus.»
12
«... et medietatem castri de Raismato et hospitale de Vista et castrum de Sucs et turris meam de Burafut et castrum de Salinis cum omnibus terminis
et afrontacionibus et pertinenciis eorum et cum omnibus bestiis et areamentis et apparamentis eorum, et domos meas de Cesaraugusta et totam
meam hereditatem de Cesaraugusta cum domibus, terris, vineis, et ortis et vaixillis et tonis et cubis.»
13
Així apareix al testament de la seva mare, Bernarda, ACL, Pergamins, LP_04096.
14
«Et dimito Jaques, fratri meo, castrum de Montornés cum omnibus terminis et pertinenciis suis cum omnibus garnizonibus et areamentis et cum omni
alio quod ibi habeo excepta cabana bestiarii.»
15
«Et singulis troteriis meis quatuor mazmudinas in vestibus.»
16
«Et centum morabatinos quos Petrus de Belvís et uxor eius michi debent super castro de Belvís et super castro de Belestar.»
17
Transcripció del títol sayyid dels prínceps de sang descendents del primer califa almohade (BARCELÓ - LABARTA 2019, 189).
18
ACL, Pergamins, LP_4096.
19
«Et dimito Petro Sancii, filio meo, totam meam medietatem castri et ville de Raiymat et terminorum et pertinencium suorum excepto hospitale de la
vista cum terminis et pertinenciis suis, in quo hospitale mando observari condicones sub quas dominus pater meus emit illud hospitale».
20
ACL, Pergamins, LP_05863.
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Viure i treballar en una
colònia industrial durant
el primer franquisme.
Característiques de la
població de la Colònia la
Fàbrica d’Artesa de Segre
(1940-1955)
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Universitat de Barcelona
lisard.palau@ub.edu

Life and work in an industrial colony during Franco’s firt
regime. The characteristics of the population of the industrial
colony “La Fabrica” from Artesa de Segre (1940-1955)
RESUM: Acabada la Guerra Civil, a poc a poc,
els habitants i els treballadors i treballadores
de la Colònia la Fàbrica d’Artesa de Segre
van tornar a la seva rutina social i laboral.
Aquest estudi analitza en profunditat les
característiques poblacionals i laborals
d’aquesta societat al llarg dels difícils anys
del primer franquisme. ¿Quines persones
vivien a la colònia? ¿D’on procedien? ¿Quant
temps s’hi estaven? ¿Quina era l’organització
laboral de la fàbrica? ¿Quin paper hi tenien
les dones? Mitjançant el buidatge i l’anàlisi
exhaustiva dels padrons d’habitants d’Artesa
de Segre corresponents a aquest període, es
donarà resposta a totes aquestes preguntes,
amb la ferma voluntat d’aportar un granet
d’arena a la preservació del patrimoni
cultural de la colònia. Un patrimoni cultural
immaterial que cal preservar tenint-ne en
compte totes les facetes, ja que la Colònia la
Fàbrica ha esdevingut una part de la història
d’Artesa de Segre molt important, la qual
ha marcat la vida i la memòria de moltes
de les persones que hi van treballar al llarg
de diverses generacions i ha generat un
sentiment de comunitat.1

ABSTRACT: After the end of the Civil War,
the inhabitants and workers of the company
town La Fàbrica returned gradually to their
social and occupational routine. The aim
of this study is to analyse the population
and labour characteristics of this society
throughout the complicated first decades
of Franco’s dictatorship. Who lived in the
company town? Where did they come from?
How long did they live there? What was the
labour organisation of the factory? What
role did women play? With the exhaustive
analysis of the Municipal Enumerator’s
Books of Artesa de Segre we will answer all
these questions with the aim of preserving
the cultural heritage of this company town.
An intangible cultural heritage that must
be preserved because the company town
has been an important part of Artesa de
Segre’s history, a history that has marked
the life and memory of many people who
worked and lived in the company town over
several generations, generating a sense of
community.1
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1. Introducció
Quan parlem de les colònies industrials, ens referim, segurament, a un dels fenòmens més característics del procés
d’industrialització que ha experimentat Catalunya des de
principis del segle XIX, sigui pel model productiu i d’organització laboral, empresarial i social que van practicar o
bé per la singularitat dels paisatges que van crear allà
on es van ubicar.
Tot i que, encara avui, hi ha un debat obert sobre què diferencia una colònia industrial d’una simple fàbrica de riu,
a Catalunya s’han comptabilitzat més de 70 establiments
d’aquesta naturalesa. Tot i que les dates fundacionals
no signifiquen que des d’aquell primer moment es pogués parlar de colònia industrial, la major part d’aquest
establiments, a excepció d’alguns casos molt prematurs,2
van començar a sorgir i a difondre’s a partir de la dècada dels anys seixanta del segle XIX, tot agafant especial embranzida a partir de la dècada de 1870-1880
(DOREL-FERRÉ 1992). Pel que fa a la tipologia de colònies
industrials que trobem a Catalunya, cal dir que és molt
variada. Les colònies que més predominen són les tèxtils,3
de les quals se n’arriben a comptabilitzar una cinquantena (ENRECH 2009, 71). De tota manera, també n’hi va
haver de mineres, d’agropecuàries, de ferroviàries, de cimenteres... Gairebé tots aquests establiments industrials
es van ubicar al llarg del rius, rieres i canals de les valls
centrals de Catalunya per la seva relativa proximitat i
bona comunicació amb el pla de Barcelona i el seu port
(SERRA 1985, 36). El primer eix el trobem capitanejat pel
riu Llobregat i els seus afluents Cardener, Anoia i Calders, i el segon, articulat a partir del riu Ter i els seus
afluents Freser i Brugent.
Això no obstant, no totes les colònies es van localitzar en
aquestes valls. Una altra localització on també alguns fabricants i empresaris van decidir ubicar les fàbriques de
filats i teixits va ser la província de Lleida, entre el Segrià
nord i la Noguera. La majoria les trobem situades al llarg
del canal de Pinyana, com la Mata de Pinyana (Alguaire),
la Colònia d’Alcanís (Rosselló) i la Colònia Casals (Alfarràs),
tot i que també en altres zones, com el canal d’Urgell, on
hi havia la Colònia la Fàbrica d’Artesa (Artesa de Segre).
Cal destacar, però, que, si bé la mà d’obra ocupada i el
valor de la seva producció van adquirir un cert protagonisme al llarg del segle XX, les colònies industrials van ser
un fenomen poc comú a la província de Lleida, ja que, a
diferència de bona part del pla de Barcelona o de les
comarques de la Catalunya central, la industrialització
a l’occident del país no es va fonamentar tant en el sector tèxtil com en el desenvolupament, la diversificació i
la innovació de les activitats agràries (farina, oli i sucre)
i en la producció d’electricitat amb la instal·lació de centrals elèctriques al llarg del riu Segre i dels seus afluents
(VICEDO 2016).

Partint d’aquesta base, i mitjançant l’estudi de cas de la
Colònia la Fàbrica d’Artesa de Segre, l’objectiu principal
d’aquest article és posar en relleu i donar a conèixer una
mica més la història de les persones que van viure i treballar a les colònies tèxtils de Catalunya i, en concret,
de la província de Lleida. L’article pretén focalitzar-se
en un dels aspectes segurament més obviats i, potser,
menys treballats d’aquests establiments: les seves dimensions demogràfica, social i de gènere. Després de fer un
petit incís sobre la història de la colònia, s’analitzaran i
s’interpretaran les característiques socials i laborals de
la població de la Fàbrica d’Artesa, per una banda, i es
posarà especial èmfasi en la procedència i la mobilitat
d’aquestes persones, per l’altra.
A l’hora de plantejar aquest article, en tractar-se d’una
sola colònia que va tenir una vida relativament curta per
comparació a altres casos similars (61 anys d’activitat), es
pretenia realitzar un estudi global que abracés el període
comprès entre l’entrada en funcionament de la fàbrica i
el seu tancament, l’any 1967. Malauradament, no ha estat
possible, bàsicament perquè la principal font emprada,
els padrons municipals d’habitants d’Artesa de Segre, no
s’han conservat en la seva totalitat. Segurament a causa de la Guerra Civil i del trasbals que va suposar per
als habitants de la vila, s’han perdut part dels padrons
municipals de principis del segle XX (1895-1940).4. Partint
d’aquesta limitació, finalment hem optat per enfocar-nos
en l’estudi de la població que va viure a la colònia durant
el primer franquisme, entre el 1940 i el 1955.5

2. La Colònia la Fàbrica d’Artesa de
Segre, un estudi de cas
2.1. Breu història de la colònia
Els orígens de la colònia els trobem l’any 1906, quan l’empresa Vda. Tolrà decideix edificar una fàbrica, juntament
amb pisos per als propietaris, en uns terrenys al peu del
tossal del Conill, a dos quilòmetres del nucli d’Artesa de
Segre i a tocar del Pont d’Alentorn. Aquesta fàbrica, seguint la tònica d’una gran part dels establiments fabrils
ubicats lluny del pla de Barcelona i del litoral, seria alimentada per l’energia hidràulica proporcionada per les
aigües del canal d’Urgell.
De tota manera, no va ser fins ja ben entrada la dècada
dels vint que la fàbrica va desenvolupar tot un seguit
d’infraestructures i de serveis que la van convertir en una
veritable colònia industrial. Aquest salt qualitatiu es va
produir quan la fàbrica i les seves instal·lacions van ser
adquirides per l’empresa Pericas, Boixeda i Cia, propietària al mateix temps de la Colònia la Coromina, a Torelló,
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2.2. Els habitants de la colònia
la Fàbrica

Figura 1. Imatge aèria de la Colònia la Fàbrica (1973-1986). Font: Centro de Descargas del CNIG.
Fotos e imágenes Aéreas, Vuelo Interministerial 1973-1986 (Foto: Centro Nacional de Información
Geográfica).

Osona (SOLANES 2004, 76). L’any 1926 es van construir
dos blocs amb 48 habitatges per als treballadors de la
fàbrica. Quatre anys més tard es va construir un edifici
que, durant un temps, va servir tant d’església —dedicada a la Mare de Déu del Roser— com d’escola per als fills
dels treballadors. Va ser també durant aquest període
que es van edificar la porteria, les cases dels escrivents i
encarregats, l’economat i l’ermita de la Mara de Déu de
la Medalla Miraculosa (CANYELLES 2006, 23). L’any 1946,
l’empresa Pericas, Boixeda i Cia va ser dissolta, cosa que
va provocar que la colònia quedés en mans de la família
Boixeda i passés a anomenar-se Hilaturas del Segre, S.A.
(SOLANES 2004, 76). Finalment, l’any 1967, a causa, sobretot, de les dificultats per renovar i modernitzar la maquinària, la fàbrica va haver de tancar les portes, després
de 61 anys en funcionament, i va acomiadar unes 200
persones (CANYELLES 2006, 23).

En aquest apartat es posarà especial èmfasi a esbrinar el nombre d’habitants que va tenir la colònia al llarg
del període analitzat. Saber quanta
gent vivia a la colònia i com aquesta
va anar evolucionant al llarg del període analitzat és un indicador molt important, ja que no només ens permet
observar els ritmes de creixement intern de la mateixa colònia, sinó també
identificar i quantificar —sempre d’una
manera aproximada— l’impacte que hi
va tenir el context polític, social i econòmic del moment.

Taula 1: Evolució de la població de la Colònia
la Fàbrica, 1910-1960
Nre. d’habitants

1910

1920

1930

1940

1950

1960

La Fàbrica

-

41

236

112

255

269

Elaboració: Lisard Palau a partir de Nomenclátor de las ciudades, villas,
lugares, aldeas y demás entidades de población, en 1 de enero de... 1910,
1920, 1930, 1940, 1960 i 1970.

La informació que es pot extreure d’aquestes dades és
bastant interessant. Abans de tot, els primers habitants
empadronats a la colònia no els trobem fins a la dècada dels vint, de manera que podem arribar a la conclusió que, durant els primers anys de funcionament de la
fàbrica, els treballadors s’hi havien de desplaçar a peu
diàriament.
En segon lloc, s’observa un creixement espectacular de
la població que vivia a la colònia entre el 1920 i el 1930.
En tan sols deu anys, els habitants censats van passar
de 41 a 236; en altres paraules, es van multiplicar per
cinc. Aquest fet ens confirma el que s’ha apuntat en el
punt anterior: el veritable creixement de la fàbrica i la
seva consolidació com a colònia industrial es produeixen
a partir de 1920, coincidint amb l’arribada de l’empresa
Pericas, Boixeda i Cia.
En tercer lloc, si bé la taula 1 ens mostra que, a partir de
1930 i fins als últims anys de funcionament de la fàbrica,
la població es va mantenir més o menys estable (no s’hi
van construir més blocs de pisos), és innegable l’impacte
que hi va tenir la Guerra Civil i la immediata postguerra.
La població de la Fàbrica d’Artesa de 1940 era clarament
inferior a la de 1930 i 1950. Una possible explicació d’això
la trobem en el fet que, durant el desenvolupament del
conflicte armat, la fàbrica no només va ser col·lectivitza-

Figura 2. Façana de la fàbrica. Font: http://www.artesadesegre.cat/
som-patrimoni/bens-culturals/la-colonia-de-la-fabrica (Foto: Ajuntament
d’Artesa de Segre).
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da, sinó que, a més, atesa la seva localització estratègica
(recordem que és just al costat del Pont d’Alentorn que travessa el riu Segre), va ser utilitzada com a seu de l’11è Cos
d’Exèrcit, liderat pel general Galán, i de la 28a Divisió, La
Bruja (ASSOCIACIÓ CULTURAL LA PALANCA 2009, 20).6 A
part, es té constància que el municipi d’Artesa de Segre va
ser bombardejat diverses vegades per l’aviació feixista.7
És fàcil pensar, doncs, que, davant d’aquests esdeveniments catastròfics, la major part dels treballadors que
vivien a la colònia se’n van anar i no hi van tornar fins
que la situació es va normalitzar, si és que hi van tornar
mai.

2.3. Qui vivia a la colònia? Característiques de la població
de la Fàbrica d’Artesa de Segre
Els habitants de la Fàbrica d’Artesa de Segre constituïen
una societat, o una comunitat, molt interessant d’estudiar,
ja que la colònia va ser creada, en un principi, per complir un objectiu molt concret: proporcionar un habitatge
digne a la mà d’obra de la fàbrica. Per tant, esbrinar
el perfil de les persones que van viure a la colònia al
llarg del període analitzat ens permetrà determinar fins
a quin punt el mercat de treball va afectar i modelar el
perfil dels seus habitants. La hipòtesi de partida és que
les entitats de població que van sorgir i es van desenvolupar al si de les colònies industrials van donar lloc a
unes societats molt dinàmiques, amb una alta rotativitat.
Per facilitar la comprensió de les dades i projectar-les
d’una manera gràfica, a continuació es mostren les piràmides d’edat de la població de la Colònia la Fàbrica dels
anys 1945, 1950 i 1955.

Gràfic 1: Piràmides de població de la Colònia la Fàbrica
(1945, 1950 i 1955)

Elaboració: Lisard Palau a partir dels padrons d’habitants d’Artesa de
Segre de 1945, 1950 i 1955.

A primera vista, les tres piràmides presenten una silueta
i una forma força semblants. Mostren, en primer lloc, una
població bastant jove, amb una presència de dones bastant més elevada que la d’homes (vegeu la taula 2 i la
taula 3). Això és degut, bàsicament, a la demanda de mà
d’obra femenina de la fàbrica tèxtil. Aquests resultats, si
bé contrastaran —com veurem a continuació— amb els
de la piràmide de població d’Artesa de Segre de l’any
1945, no sorprenen gens quan es comparen amb la realitat social de la resta de zones industrials tèxtils de Catalunya. Segurament, en tractar-se d’una colònia industrial,
el pes relatiu de la població jove i de les dones es veu
més accentuat, però, per regla general —d’acord amb
els resultats obtinguts en altres zones tèxtils—, allà on
hi havia demanda específica de mà d’obra, les famílies i,
sobretot, les dones reaccionaven positivament, cosa que
provocava unes taxes d’activitat femenina bastant elevades (BORDERÍAS - FERRER 2015, 9).8 Així, les famílies que
van anar a viure a la colònia, i en les quals treballaven
el pare i la mare, tenien moltes filles joves en edat de
treballar.
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Taula 2: Distribució per sexes de la població de la
Colònia la Fàbrica (1940-1955)
En %

1940

1945

1950

Homes

42%

39%

41%

41%

Dones

58%

61%

59%

59%

al fet que, una vegada el cap de família es jubila, en cas
que els seus fills o la seva esposa no treballin a la colònia,
en són expulsats.

1955

Finalment, per donar per acabat aquest punt, caldria
comparar l’estructura de la població de la colònia amb la
de la resta del municipi d’Artesa de Segre. Aquesta comparació permetrà comprovar, per una banda, si realment
som davant d’una societat o model poblacional diferent
i únic, i, per l’altra, fins a quin punt les piràmides de població obtingudes han estat influenciades per l’impacte
de la Guerra Civil.9

Elaboració: Lisard Palau a partir dels padrons d’habitants d’Artesa de
Segre de 1940, 1945, 1950 i 1955.

Taula 3: Edat mitjana per sexes de la població de la
Colònia la Fàbrica (1940-1955)
Edat

1940

1945

1950

1955

Homes

24

29

28

30

Dones

29

25

27

28

Gràfic 2: Comparació entre la piràmide de població de
la Colònia la Fàbrica i la de la resta del municipi
d’Artesa de Segre

Elaboració: Lisard Palau a partir dels padrons d’habitants d’Artesa de
Segre de 1940, 1945, 1950 i 1955.

D’altra banda, les tres piràmides presenten un seguit de
peculiaritats que val la pena de comentar. Si es presta
atenció als tres casos estudiats —i deixant ara de banda
el sexe—, es detecta una dràstica disminució de la població de més de 60 anys, que és molt a prop de l’edat
de jubilació. Un altre tret que crida l’atenció és que, en
tots els casos, sobretot en les piràmides d’edat de 1945 i
1950, es detecta més població en les franges d’edat d’entre 15 i 30 anys que en la població de menys de 15 anys.
Això és especialment destacable en el cas femení. A part
—i en consonància amb l’afirmació anterior—, els percentatges més grans de població tendeixen a ubicar-se,
sobretot en el cas de les dones, entre els 15 i els 30 anys.
Finalment, també convé assenyalar que, en els tres casos
analitzats, la quantitat de població d’entre 25 i 40 anys
és baixa. Una possible explicació d’això cal cercar-la en
el pas generacional de les famílies que viuen a la colònia:
entre el 60 i 80% són famílies nuclears (pares i fills), alhora que la mitjana d’edat dels pares és d’entre 39 i 45 anys
i la dels fills, d’entre 12 i 16.
Aquests resultats podrien indicar que som davant d’una
societat artificial, creada i modelada per satisfer les necessitats de mà d’obra i de treball de l’empresari tèxtil
que ha fundat la colònia obrera. En altres paraules, el
fet que a la colònia hi visqui molt poca gent de més de
60 anys i que, tant en homes com —sobretot— en dones,
el percentatge de població de menys de 10 anys sigui
inferior al de la població de les següents franges d’edat
podria revelar una mobilitat social molt elevada. Aquesta mobilitat podria estar vinculada, d’una banda, a una
alta rotativitat laboral, provocada per la demanda de
mà d’obra —és a dir, les persones que troben feina a la
colònia hi viuen fins que es jubilen i se’n van—, i, de l’altra,

Elaboració: Lisard Palau a partir del padró d’habitants d’Artesa de
Segre de 1945.
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Tal com es pot observar a la gràfica anterior, efectivament, la població de la Colònia la Fàbrica presenta una
sèrie de peculiaritats que la fan diferent de la resta de la
població del municipi d’Artesa de Segre. L’única similitud
entre les dues piràmides es troba en les franges d’edat
de menys de 15 anys, els valors de les quals, en l’un i l’altre
cas, tendeixen a ser inferiors als de les franges d’edat
immediatament posteriors. Segurament això confirma el
que s’ha esmentat més amunt: l’impacte més visible de
la Guerra Civil va ser la caiguda dràstica de la natalitat,
que va tenir lloc durant el conflicte i, de ben segur, també, durant els anys immediatament posteriors.

2.4. Qui treballava a la colònia?
Els padrons municipals d’habitants aporten una gran
quantitat de dades demogràfiques quantificables sobre
la població censada. Una d’aquestes dades és l’ofici. Cal
dir, però, que tant la fiabilitat com la qualitat d’aquesta
dada han estat objecte d’una gran discussió, i que la
pertinència de fer-ne ús ha estat, doncs, qüestionada.
Per una banda, nombrosos estudis han demostrat que
els censos de població i, per extensió —però a un nivell
inferior—, els padrons d’habitants han ocultat el treball
femení des de la seva creació i fins ben entrat el segle
XX (ARBAIZA 2002; PÉREZ-FUENTES 2013; BORDERÍAS I
FERRER 2017). Per l’altra, la qualitat d’aquestes fonts
quant a l’ocupació femenina no és gaire elevada, ja que
tendeixen a generalitzar i estandarditzar els oficis de les
dones sota el conglomerat d’“obrera/jornalera”.
Si bé s’ha pogut comprovar que la fiabilitat dels padrons
utilitzats en aquest estudi, quant a la taxa d’activitat femenina, és bona, la riquesa ocupacional que recullen és,
tanmateix, ben minsa. De tota manera, amb la informació
de què es disposa es poden extreure força conclusions.
En primer lloc, ens centrarem a obtenir les taxes d’activitat masculina i femenina per determinar en quina mesura
les persones que vivien a la colònia hi treballaven o no i
quina implicació o paper hi tenien els diferents membres
de la família. Els càlculs s’han fet sobre la població d’entre
14 i 65 anys a fi d’evitar distorsions procedents dels joves
que anaven a l’escola i de la gent jubilada.

Taula 4: Taxa d’activitat dels habitants de la Colònia la
Fàbrica per sexe (1940-1955)*1
%

1940

1945

1950

1955

Mitjana

Homes

96.6%

89.6%

97.3%

98.8%

95.6%

Dones

75%

89.2%

82.6%

87.7%

83.6%

Notes: 1. Taxa calculada a partir de la població d’entre 14 i 65 anys.
Elaboració: Lisard Palau a partir del padró d’habitants d’Artesa de
Segre de 1940, 1945 1950 i 1955.

Els resultats són clars: gairebé tots els habitants en edat
activa que vivien a la colònia treballaven. Si bé és cert
que els homes presenten, en tots els casos, una taxa d’activitat superior a la de les dones i molt propera al 100%,
els percentatges de dones que treballaven també eren
molt elevats, amb una mitjana del 85%. Sí que s’observa,
però, una clara segregació laboral. En consonància amb
la tònica general de la resta de colònies industrials tèxtils
que han estat objecte d’estudi, la totalitat de les dones
de la Colònia la Fàbrica treballaven en oficis vinculats al
sector tèxtil, a excepció de dos casos, que comentarem a
continuació. En canvi, els homes, si bé bona part també
declaraven que exercien un ofici tèxtil, eren tanmateix els
únics que podien optar a un càrrec elevat en la jerarquia fabril (majordoms, encarregats...) i en la resta d’oficis
essencials per al bon funcionament de la fàbrica i de
la colònia obrera (mecànic, fuster, ferrer, vigilant, manyà,
pintor, barber, xofer…).
Caldria fer una menció especial dels dos casos de dones que, en els quatre padrons d’habitants analitzats (20
anys d’història de la colònia), no han seguit la regla i han
doncs ocupat un ofici no vinculat al tèxtil.10 En primer lloc,
en el padró de l’any 1955 hi ha una esposa de 41 anys i
amb quatre fills que declara que és la portera de la colònia. En segon lloc —es tracta d’un cas excepcional—, l’any
1950, una dona casada de 44 anys i amb tres fills declara
que és administrativa. Malauradament, els padrons no
ens aporten més informació perquè puguem investigar
una mica més sobre aquest particular.
Dediquem ara un espai a intentar elaborar un perfil de
les dones que estaven en edat activa i treballaven, i un
de les que hi estaven i no ho feien. Com hem vist, la taxa
d’activitat masculina se situava al voltant del 95%, de manera que no val la pena dedicar esforços a elaborar el
perfil de l’home treballador, ja que pràcticament tots ho
eren. En canvi, tal com s’observa a la taula 4, la taxa mitjana d’activitat femenina era del 85%. ¿Quin era el perfil
de la dona treballadora? L’edat i l’estat civil, ¿tenien a
veure amb el fet de treballar? ¿Quin paper hi tenia el
nombre de fills? La relació de parentesc, ¿hi influïa? Són
preguntes difícils de contestar, però que cal fer-se per
poder arribar a una conclusió fiable. Recordem que només es té en compte la població activa, d’entre 14 i 65
anys.
En primer lloc, d’acord amb el gràfic 3, sembla que ni
l’edat ni l’estat civil són factors determinants a l’hora d’explicar que una dona treballi o no. Es veu clarament que,
a partir dels 15 anys, el nombre de dones que declaren
que treballen augmenta de forma exponencial. En canvi,
si considerem les dones que no declaren cap activitat,
veiem que, al llarg de la vida activa (14-65 anys), el nombre es manté força estable i només tendeix a disminuir al
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final. En tractar-se de nombres absoluts, ni que es vegi
que el total de dones actives va disminuint, el fet que el
total de dones inactives no augmenti significa que, independentment de l’edat, les dones de la colònia que
podien treballar ho feien. Òbviament, el factor de l’edat
comença a influir de manera determinant a partir dels
60-65 anys. És molt difícil esbrinar les raons per les quals
les dones no declaren activitat. Segurament les trobaríem en la gran variabilitat de situacions personals i familiars, impossibles de detectar.

Gràfic 3: Població femenina activa i inactiva segons
l’edat i l’estat civil (1940-1955)

2.5. D’on procedien els habitants de la colònia?
Un altre aspecte molt interessant que permeten analitzar
els padrons municipals d’habitants és la procedència (lloc
de naixement) i el temps de residència de la població
censada. Tot i que, a primera vista, podria semblar una
informació poc rellevant, la seva anàlisi proporciona una
visió molt precisa dels habitants de la colònia i de les
seves dinàmiques internes al llarg del període estudiat.
Per una banda, es consideraran i es cartografiaran els
llocs de procedència de la població (municipi, comarca i
província de naixement), cosa que permetrà identificar si
hi va haver estratègies migratòries i xarxes d’immigració
local.11 Per l’altra, es quantificaran els anys de residència a
la colònia de les persones que hi vivien, això és, se’n determinarà l’antiguitat i, fins i tot, s’obtindrà certa informació indirecta sobre la seva mobilitat, pretesament elevada. A aquests efectes, s’han buidat i s’han classificat les
dades relatives a la procedència i al temps de residència
de la població de la Colònia la Fàbrica que contenen els
padrons d’habitants de 1940, 1945, 1950 i 1955.

Taula 5: Procedència de la població de la Colònia la
Fàbrica (1940-1955)
En %

Notes: El gràfic mostra, en nombres absoluts, la distribució de les dones
en edat activa (14-65 anys) en funció de tres variables. La primera és
l’edat, agrupada en franges de 5 anys; la segona diferencia, les dones
que declaren que treballen (esquerra) de les que declaren que no ho
fan (dreta) i la tercera és l’estat civil: solteres (gris clar), casades (gris) i
viudes (gris fosc). Elaboració: Lisard Palau a partir del padró d’habitants
d’Artesa de Segre de 1940, 1945 1950 i 1955.

1940

1945

1950

1955

Artesa de Segre

8%

12%

12%

11%

Lleida

51%

47%

47%

30%

Barcelona

17%

8%

9%

5%

Girona

4%

7%

4%

4%

Tarragona

1%

3%

2%

0%

27%

35%

32%

61%

Altres

Finalment, s’ha fet l’anàlisi —si bé no es desenvoluparà
per l’extensió que suposaria fer-ho— de les taxes d’activitat segons la situació familiar de la dona (filla política,
filla, esposa, col·lateral, cap de família o ascendent) i segons el nombre de fills. Tot i que els resultats no són del
tot concloents, mostren dos fets amb certa claredat. Per
una banda, sembla que la dona només tendeix a deixar
de treballar quan arriba a una certa edat i esdevé ascendent, és a dir, quan el nucli familiar és sustentat per
un dels fills. Per l’altra, d’acord amb les taxes d’activitat
femenina de les dones casades que tenen fills, com més
fills tenen, amb independència de l’edat, més tendeixen a
treballar, segurament per la necessitat de sustentar una
família nombrosa.

Nota: No s’han comptabilitzat les persones de menys de 10 anys per
evitar distorsions en els resultats. Elaboració: Lisard Palau a partir dels
padrons d’habitants d’Artesa de Segre de 1940, 1945, 1950 i 1955.

Tal com s’indica en el títol, a la taula anterior s’ha representat, en percentatge, la procedència dels habitants
de la colònia des de l’any 1940 i fins al 1955. Els resultats
obtinguts ens aporten una gran quantitat d’informació.
En primer lloc, s’ha calculat la proporció de persones que
vivien a la colònia i que declaraven que havien nascut al
mateix municipi d’Artesa de Segre (s’hi inclouen els nascuts a la mateixa colònia). A primera vista, crida l’atenció
el baix pes percentual que aquests habitants suposaven
respecte al total: en cap dels quatre anys estudiats no
representen més del 12%. Són diverses les preguntes que
cal fer-se per mirar d’entendre’n el perquè. ¿És possible
que els habitants d’Artesa de Segre tinguessin o busquessin millors sortides laborals que les que suposava viure i
treballar a la colònia? ¿És possible que alguns empleats
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es desplacessin diàriament a treballar
a la Fàbrica des d’Artesa de Segre o
des dels nuclis habitats del voltant (Vilves, el Pont d’Alentorn...) i que, per tant,
no hagin estat comptabilitzats? ¿On són
les segones generacions dels primers
immigrants que van arribar a la colònia? Amb les dades de què disposem,
són preguntes difícils de respondre. A
partir de les dades dels padrons d’habitants no és fàcilment detectable si els
habitants del nucli d’Artesa de Segre,
de les entitats de població que formen
l’actual terme municipal12 o dels pobles
veïns es desplaçaven diàriament a treballar a la colònia. Malauradament, els
quatre padrons analitzats no recullen
el lloc de treball de les persones censades, només l’ofici. De tota manera, atès el context rural
de la zona on s’ubica Artesa de Segre, el fet que una
persona indiqui que és un «obrer fabril» segurament significa que treballa a la fàbrica de la colònia. Així, algunes
famílies que vivien al poble o a les entitats de població
circumdants (sobretot del Pont d’Alentorn) declaren que
es dediquem a aquest ofici, de manera que hem entès
que treballaven a la colònia, però en cap cas no representen uns percentatges gaire elevats. D’altra banda, el
poc pes poblacional dels habitants de la colònia nascuts
a Artesa de Segre segurament assenyala que els treballadors no vivien durant gaires anys a la colònia. Hem de
tenir present que, en una societat demogràficament més
o menys estable, el pes dels habitants nascuts al mateix
municipi tendeix a augmentar, ja que els fills dels primers
immigrants —les segones generacions— ja han nascut,
crescut i començat a treballar al municipi. Partint doncs
de la base que trobem els primers habitants de la colònia el 1920 i el 1930, en cas que hi haguessin arribat de
fora del municipi, els seus fills i filles, als anys quaranta
i cinquanta, ja serien majors d’edat i constarien com a
nascuts a Artesa de Segre.
En segon lloc, amb la finalitat de facilitar la comprensió dels resultats, a l’hora d’analitzar la procedència de
la població s’ha optat per classificar les localitats en
províncies de Catalunya i la resta. Si ens centrem en les
persones censades a la Colònia la Fàbrica en el període 1940-1955 que provenen d’altres punts de Catalunya
(taula 5), el seu nombre és relativament baix, excepte en
el cas de les vingudes de la província de Lleida. Aquest
nombre, a més, va disminuint amb el pas dels anys, fins
a representar, el 1955, només el 39% dels habitants de la
colònia.13

Figura 3. Procedència dels habitants de la Colònia la Fàbrica nascuts a
Catalunya, 1940-1955. Elaboració: Lisard Palau amb el programa QGIS3
a partir dels padrons d’habitants d’Artesa de Segre de 1940, 1945, 1950
i 1955.

Tal com s’observa en la figura 3, la major part de persones provenien de la província de Lleida i, en bona part,
del Pirineu català. Destaquen pel seu pes percentual la
mateixa comarca de la Noguera (43,7%), l’Urgell (9,8%)
i Osona (5,4%).14 Una de les peculiaritats dels habitants
catalans, i que els diferencia totalment dels provinents
de la resta de l’Estat, és la gran varietat de comarques
d’origen. En altres paraules, entre el 1940 i el 1955, per
la Colònia la Fàbrica hi van passar persones de més del
60% de les comarques catalanes.
Per altra banda, i atenent també a la informació de la
taula 5, si es considera la proporció de les persones provinents de fora de Catalunya, s’observa que augmenta
considerablement amb el pas dels anys, en passar del
27% l’any 1940 al 61% el 1955. Aquest creixement, que
s’accelera des de principis de la dècada dels cinquanta,
coincideix amb la important onada immigratòria de la
segona meitat del segle XX, procedent del despoblament
rural extrem de moltes províncies espanyoles, sobretot de
les de la meitat sud, on es produeixen grans migracions
en cerca de feina cap a les regions amb activitat industrial (PUJADAS 2009, 36). Per fer-nos una idea gràfica
d’aquest augment de la presència de la població vinguda de la resta d’Espanya, a continuació es presenten les
figures 4 i 5, on es mostra la procedència de la població
de la Colònia la Fàbrica per províncies dels anys 1940 i
1955.
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dels habitants vinguts de Trevélez (Granada), Oza-Cesuras (la Corunya), Sorbas i Cantoria (Almeria), Això ens indica l’existència d’unes xarxes migratòries ben definides.
A més, el fet que gairebé tots els membres adults de
les famílies d’aquestes zones declaressin que treballaven,
encara que fes poc temps que vivien a la colònia, segurament indica que, a l’hora d’emprendre el viatge, ja tenien
assegurada una plaça a la fàbrica.
Finalment, pel que fa al temps de residència que van declarar en els padrons de 1940-1955 les persones que van
viure a la colònia, els resultats són bastant homogenis i
no permeten treure unes conclusions gaire rellevants. De
mitjana, tant els homes com les dones de més de 10 anys
declaraven que havien viscut a la Colònia la Fàbrica uns
10-11 anys. Si analitzem els resultats per províncies, trobem una gran varietat de casos: des de províncies amb
una mitjana de 25-30 anys, com Màlaga, fins a províncies
amb una mitjana de 3-5 anys, com Granada o Huelva.
Som davant, doncs, d’un temps de residència relativament baix.

Figura 4. Procedència dels habitants de la Colònia la Fàbrica nascuts
fora de Catalunya, 1940. Elaboració: Lisard Palau amb el programa
QGIS3 a partir del padró d’habitants d’Artesa de Segre de 1940.

2.6. La mobilitat poblacional: una societat molt
dinàmica?
En aquest apartat abordem el punt més complex i que
més dificultats procedimentals i metodològiques ha comportat. Això no vol dir, però, que els resultats i les conclusions obtinguts no siguin certs o versemblants. Ens hem
proposat detectar i quantificar la mobilitat poblacional
intercensal dels habitants de la colònia, és a dir, si la gent
que vivia a la colònia s’hi quedava durant llargues temporades i/o durant tota la seva vida laboral o bé si, per
contra, la seva estada a la colònia significava una etapa
breu, de transició.

Figura 5. Procedència dels habitants de la Colònia la Fàbrica nascuts
fora de Catalunya, 1955. Elaboració: Lisard Palau amb el programa
QGIS3 a partir del padró d’habitants d’Artesa de Segre de 1955.

A grans trets, i sense tenir en compte el pes de la demarcació de Lleida, el 1955, les províncies que aportaven més població a la colònia eren Àvila (18,2%), Granada
(7,7%), la Corunya (6,4%) i Almeria (5,5%). El perfil migratori
dels habitants procedents de la resta d’Espanya presenta, com ja s’ha apuntat, diferències notables respecte al
de la immigració procedent de l’interior de Catalunya:
si bé tant els habitants de la colònia catalans com els
de la resta d’Espanya provenen del món rural, la gran
diferència entre els uns i els altres està en la dispersió/
concentració dels llocs d’origen. En altres paraules, si els
nouvinguts de l’àmbit català eren originaris d’una gran
quantitat de municipis diferents, els de la resta d’Espanya
procedien en massa de determinades poblacions. A tall
d’exemple —i com ja s’ha apuntat—, els habitants vinguts
de la província d’Àvila representen, el 1955, el 18% del total
de la colònia, i gairebé la totalitat d’aquests habitants
provenen de tres municipis situats al voltant del Valle del
Corneja (Becedillas, Bonilla de la Sierra o Villar de Corneja). Aquest patró de distribució es reprodueix en el cas

La metodologia emprada ha estat la següent: en primer
lloc, s’ha procedit a buidar nominativament els padrons
municipals d’habitants i, una vegada harmonitzats i anonimitzats els individus de la mostra, s’han creuat i comparat les poblacions de la colònia dels dos padrons. És
important remarcar que els encreuaments s’han realitzat
adoptant com a base la població de partida, és a dir, el
percentatge de persones identificades en el primer padró que apareixen en el segon. D’aquesta manera, s’han
evitat possibles distorsions, com les procedents de la
construcció de nous blocs de pisos, que van implicar l’arribada de nombroses famílies. De tota manera, s’han de
tenir presents dos problemes metodològics que sorgeixen
en realitzar aquesta operació. Per una banda, no es parteix d’un coincidència de persones del 100% entre els dos
padrons, ja que, pel cicle natural de la vida, certes persones han mort en el temps transcorregut entre l’un i l’altre.
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Amb tot, en el nostre cas només hi ha cinc anys de diferència:15 no es tracta, doncs, d’un interval gaire elevat. Per
altra banda, tot i que els documents s’han revisat meticulosament, és molt difícil detectar totes les coincidències
que contenen. Una mala interpretació dels cognoms o un
simple error tipogràfic de l’escrivent o funcionari que va
elaborar el padró poden fer que persones presents en
els dos padrons creuats no siguin identificades. Això no
obstant, en tractar-se d’una mostra relativament petita,
s’ha pogut estudiar cas per cas, de manera que és molt
improbable que s’hagi produït algun error d’aquest tipus.
Per a aquest article s’han realitzat tres encreuaments diferents. En primer lloc (taula 6), s’ha comparat la població
de la colònia de l’any 1940 amb la de l’any 1945. En segon
(taula 7), s’ha comparat la població de la Fàbrica d’Artesa de l’any 1945 amb la del 1950. I en tercer —amb la
finalitat d’obtenir uns resultats de més llarga durada—,
s’ha creuat la població que vivia a la colònia l’any 1940
amb la que hi vivia el 1950.

Taula 6: La mobilitat poblacional de la Colònia la
Fàbrica entre el 1940 i el 1945
Total

Homes

Dones

Població 1945

113

46

66

Pobl. detect. 1950

57

27

30

% pobl. detectada

50.4%

58.7%

45.5%

En els diferents apartats d’aquest article, fent ús de la informació que proporcionen els padrons municipals d’habitants d’Artesa de Segre, s’han desgranat les principals
característiques de les persones que van viure i treballar a la Colònia la Fàbrica al llarg del primer franquisme
(1940-1955).

Taula 7: La mobilitat poblacional de la Colònia la
Fàbrica entre el 1945 i el 1950
Homes

Dones

Població 1950

274

105

168

Pobl. detect. 1955

120

54

66

% pobl. detectada

43.8%

51.4%

39.3%

Aquests resultats obren la porta a múltiples interpretacions. Abans que res, cal tenir present que el fet de marxar
dels pisos de la colònia no implica necessàriament deixar de treballar a la fàbrica. El habitants de la colònia
podien anar a viure al poble d’Artesa de Segre o a les
entitats de població circumdants, a la recerca de millors
serveis, i continuar treballant a la fàbrica. Això no obstant, tot sembla indicar que, per a moltes famílies, anar a
viure i treballar a la fàbrica no era una pla per a tota la
vida, sinó, més aviat, una etapa de transició, o fins i tot
d’estalvi, per poder buscar després noves ofertes laborals més ben remunerades o amb més oportunitats. No
hem d’oblidar que, tal com s’ha vist en l’apartat anterior,
l’any 1955, més del 60% dels habitants de la colònia procedien de municipis de fora de Catalunya. Així, si per a
moltes famílies la colònia va ser la seva llar durant molts
anys, per a moltes altres devia ser una porta d’entrada a
Catalunya, una oportunitat per establir-s’hi a la recerca
de millors condicions de vida, una etapa —dèiem— de
transició.

3. Una reflexió a manera de conclusió

Elaboració: Lisard Palau a partir dels padrons d’habitants d’Artesa de
Segre de 1940 i 1945.

Total

De tota manera, l’encreuament entre les dades del 1940 i
del 1950 mostra que els habitants que continuaven vivint
a la colònia després dels primers anys ho feien durant
força temps, ja que el percentatge de població detectada no disminueix gaire en aplicar-hi cinc anys més.

Elaboració: Lisard Palau a partir dels padrons d’habitants d’Artesa de
Segre de 1945 i 1950.

Els resultats obtinguts són clars i confirmen el que ja s’ha
constatat en apartats anteriors: una elevada mobilitat
poblacional. Tot i que els resultats dels dos encreuaments
són lleugerament diferents, en termes generals, es pot
afirmar que, en els dos casos, en tan sols cinc anys se
n’ha anat més de la meitat de la població. Per exemple,
d’acord amb l’encreuament dels anys 1945 i 1950, de les
274 persones que vivien a la colònia el 1945, el 1950 només ho continuaven fent 120 (un 43,8%). És a dir, en només
cinc anys, el 56% de la població se’n va anar. Els percentatges de mobilitat observats en funció del gènere
mostren, sense cap mena de dubte, que la mobilitat era
bastant més alta en el cas de les dones.

En primer lloc, s’ha pogut comprovar que a la colònia
hi van viure unes 250-300 persones, una població jove
i predominantment femenina, que s’adaptava completament a la demanda de mà d’obra i de treball de l’empresa tèxtil. A més, l’estudi de les taxes d’activitat femenina i masculina ha mostrat que gairebé tots els habitants
en edat activa que vivien a la colònia treballaven, amb
independència de l’edat, el sexe i l’estat civil. De tota manera, també s’ha pogut observar que aquesta activitat
laboral generalitzada amagava una profunda segregació laboral: a diferència dels homes, les dones —a excepció d’algun cas digne d’atenció— només optaven als oficis
no qualificats vinculats al sector tèxtil.
En segon lloc, gràcies a l’estudi de la procedència de la
població de la colònia, s’ha pogut constatar que, en tots
els anys estudiats, la presència d’habitants nascuts a Artesa de Segre va ser força marginal, per contrast amb la
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de nouvinguts provinents de fora de Catalunya, que va
ser constant i especialment intensa a la dècada dels cinquanta. Uns nouvinguts que arribaven a través de xarxes
de migració local i que, segurament, abans d’emprendre
el viatge, ja sabien que tindrien casa i feina a la colònia.
En tercer lloc, mitjançant l’encreuament de la població de
la Colònia la Fàbrica dels diferents padrons treballats,
s’ha pogut confirmar una hipòtesi que s’ha anat apuntant al llarg de l’article: la població que va viure a la colònia entre el 1940 i el 1955 va estar subjecta a una forta
mobilitat residencial. En els dos casos estudiats, més de
la meitat dels habitants havien marxat dels pisos de la
colònia en tan sols cinc anys.
Finalment, no voldríem donar per acabat aquest article
sense reivindicar i humanitzar la societat que va orbitar
al voltant de la Colònia la Fàbrica. Al llarg d’aquestes
línies s’ha parlat de nombres i de percentatges, d’habitants i de població. Es tracta d’una nomenclatura molt
abstracta i freda. A més, els resultats de l’anàlisi demogràfica han mostrat una part de la població com a artificial, adaptada a la demanda de treball i que tendia a
estar-se pocs anys a la colònia. Això no vol dir, però, que
moltes de les persones i les famílies que hi van viure no ho
fessin amb orgull i dignitat, que no estimessin i valoressin
la vida que hi tenien i que no s’hi despertés un autèntic

sentiment d’identitat i comunitat. N’és un prova el fet que
antics veïns, veïnes, treballadors i treballadores de la colònia creessin, l’any 2004, l’Associació Cultural La Colònia
amb la finalitat de preservar i promoure la recuperació
històrica i la conservació patrimonial i documental de la
colònia. Una de les iniciatives més importants que van
dur a terme va ser la recuperació de la festa major de
la colònia, i —tot i que desconeixem en quin estadi es
troba avui la iniciativa— també es van proposar endegar
una recopilació de documentació oral i escrita dels antics
treballadors i veïns de la colònia a fi de preservar-ne el
passat i la memòria.
Aquest article és un treball inacabat. Per completar-lo, el
següent pas que caldria fer implicaria sortir de l’anàlisi
estrictament demogràfica i entrar en el terreny de les
idees, dels records i de la memòria. En altres paraules,
caldria complementar i contrastar els resultats exposats
amb la història oral dels antics habitants, treballadors i
treballadores. Això ens proporcionarà un altre punt de
vista, el qual ens hauria de permetre, tal com ja s’ha indicat a l’inici de l’article, valorar i conservar bona part del
patrimoni cultural i immaterial de la Colònia la Fàbrica
d’Artesa de Segre.

1 Aquest article forma part del Projecte «HAR2017-84030P: Mundos del trabajo en transición (1750-1930). Ministerio de Economía y Competitividad»,
(I.P.: Cristina Borderías Mondéjar). Aquest projecte està vinculat al Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere (TIG), SGR2017-1258, Universitat
de Barcelona.
2 Aquests serien els casos de la Colònia Sedó (Esparreguera), Can Bros (Martorell) i la Colònia Malars (Gurb).
3 Destaquen, per la seva importància, l’Ametlla de Merola (Puig-reig), La Bauma (Castellbell i el Vilar), la Colònia Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló),
Cal Rosal (Berga), la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló), la Colònia Sedó (Esparreguera), la Farga de Bebié (les Llosses, Montesquiu).
4 Segurament, els padrons d’habitants van ser cremats o perduts durant la Guerra Civil, ja que, durant el conflicte, l’ajuntament d’Artesa de Segre
va traslladar les seves oficines al convent de les Germanes Dominiques. L’endemà de l’ocupació del municipi per part de les forces feixistes, segons
un informe de la Gestora Provincial, al convent només s’hi van trobar les actes municipals d’entre els anys 1934 i 1936 i el repartiment d’utilitats del
mateix any, entre altres coses (LLADONOSA 1990, 419).
5 Avui, els padrons municipals d’habitants d’Artesa de Segre estan dipositats a l’Arxiu Comarcal de la Noguera. Gràcies a la tasca de digitalització
i difusió, poden ser consultats, juntament amb la resta de l’inventari del fons municipal d’Artesa de Segre, a l’aplicatiu Arxius en línia, creat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6 Els oficials vivien a les cases dels encarregats i escrivents i les tropes del cos ho feien als blocs dels treballadors (SÁNCHEZ 2015, 164).
7 Segons un informe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas de l’any 1939, durant el conflicte, a Artesa de Segre hi van morir 300 persones;
a més, s’hi van destruir totalment 33 edificis i se n’hi van derruir parcialment 225 més (SOLANES 2004, 86).
8 Segons els quatre padrons d’habitants estudiats, entre el 60 i el 80% de les dones de més de 12 anys declaraven que treballen; les taxes d’activitat
eren, doncs, molt elevades.
9 Recordem que Artesa de Segre, arran del conflicte, va perdre, entre víctimes i exiliats, unes 300 persones. Per comprovar en quina mesura la
Guerra Civil va afectar l’estructura per edats dels habitants de la colònia, s’hauria de consultar el llibre de defuncions del Registre Civil.
10 Complint la llei de protecció de dades, i per respectar la intimitat de les persones, s’ha decidit no mostrar el nom ni els cognoms de les afectades.
11 Tot i que no s’hi entrarà en detall, si es consideren els llocs on van néixer els fills, es pot saber si les famílies es van moure directament de la zona
d’origen a la zona de destí o bé si, abans de fer cap a la colònia, van residir durant un temps en una altra regió.
12 S’ha de partir de la base que el terme actual del municipi d’Artesa de Segre està format per una munió de petites entitats de població, algunes
de les quals van ser agregades en una data posterior a la dels padrons analitzats.
13 El 1955, del total de persones que vivien a la colònia, només un 5% procedien de la província de Barcelona i un 4%, de la de Girona, i no n’hi havia
cap que hi hagués arribat de la de Tarragona.
14 Segurament, el fet que l’empresa Pericas, Boixeda i Cia fos la propietària de la Colònia la Coromina va produir un efecte crida o d’intercanvi
entre les dues colònies.
15 Per corregir aquest marge d’error, s’hauria de consultar el Registre Civil, calcular la taxa bruta de mortalitat a partir de les defuncions i aplicar-la
a la mostra que es vol creuar.
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Normes de publicació del
Museu de la Noguera
1. Consideracions generals

per exemple, la publicació d’un monogràfic. Així mateix,
també es revisarà que s’hagin seguit les normes de
publicació. Un cop valorat, el secretari de la revista
comunicarà a l’autor el motiu o motius d’acceptació
o rebuig a través del correu electrònic en un període
inferior a dos mesos. Si l’article és acceptat el secretari
adjuntarà els possibles suggeriments o requeriments de
millora del comitè científic per tal que es publiqui el text.

La revista Nokaria només acceptarà per a la seva
publicació articles originals que no hagin estat publicats
anteriorment. Els textos s’han d’enviar en format electrònic,
preferiblement MS-Word, i via correu electrònic:
nokaria@balaguer.cat
Els textos s’hauran d’entregar en català o castellà i
tindran una extensió entre 8.500 i 56.000 caràcters
(espais inclosos). Dins d’aquestes pàgines, s’inclouen la
bibliografia i els annexos.

3. Dins el text

El text haurà d’anar precedit per un resum que no superi
les dues-centes paraules en l’idioma del text i en anglès i
cinc paraules clau també en l’idioma del text i anglès. Així
mateix, també s’ha de traduir el títol a l’anglès.

Quan el text estigui dividit en capítols, es numeraran
(incloent-hi la introducció i les conclusions). Els altres
nivells de títol es faran de la següent manera: 1.1, 1.2, 1.3...
S’ha de fer constar dins de l’article la posició de les
imatges (Fig. 1). El contingut dels peus de foto i gràfics en
un document a part. Només es poden utilitzar imatges de
les quals se’n posseeixin els drets d’autor o el permís escrit
per publicar-les. El format serà el següent:

A la primera pàgina de l’article, a més dels elements
anteriors, hi han de constar les següents dades de
l’autor: adreça postal i electrònica, el telèfon i la filiació
institucional, si s’escau.
La procedència o finançament de l’estudi es farà constar
en nota a peu després del resum del text. En aquesta
nota també hi constaran les abreviatures utilitzades
referents a arxius (p. ex., abreviatures utilitzades: ACA,
Arxiu de la Corona d’Aragó; ACN, Arxiu Comarcal de la
Noguera; AML, Arxiu Municipal de Lleida...). No s’accepten
més abreviatures, per tant no s’utilitzarà: op cit., ib., Cfr.,
etc.

Figura 1. Descripció (Foto: Autor).
Les imatges s’han de lliurar en suport digital, preferentment
amb format .jpg o .tiff amb una resolució superior a 300
ppp per garantir una bona impressió, i a part del text. No
hi ha nombre màxim d’il·lustracions (les deixem a criteri de
l’autor en funció de les necessitats de cada cas confiant
que el seu nombre no serà desproporcionat).

Els volums de la revista seran d’accés obert a través del
web del Museu de la Noguera.

Les cites textuals no es traduiran. La traducció, si escau,
anirà amb nota. Les citacions s’han de posar entre
cometes.

2. Admissió

Si el treball necessita la utilització de notes, les crides
aniran dins del text amb números correlatius i la nota
es desenvoluparà al final de l’article. En aquest sentit,
la cita de documentació no publicada provinent d’arxius
s’afegirà, seguint aquest criteri, al final de l’article.

Un cop rebut l’article el comitè de redacció en considerarà
la seva idoneïtat. Es tindran en compte tant els criteris
generals de la revista com els puntuals de cada número,
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4. Cites bibliogràfiques

Edició Crítica (Nom i cognoms ed.: nom i cognoms: títol
llibre, editorial, lloc d’edició, any de publicació).

Dins el text, les cites bibliogràfiques es faran utilitzant el
sistema de cites directes entre parèntesi (Harvard) amb
el llistat bibliogràfic al final del treball. Les referències
entre parèntesi indicaran el cognom de l’autor, l’any i
les pàgines separades per una coma, emprant el punt i
coma per citar dues obres.

Jon Arrizabalaga ed.: Lluís Alcanyís: Regiment preservatiu
e curatiu de la pestilència, Barcino, Barcelona, 2008.
Stefano M. Cingolani ed.: Diplomatari de Pere el Gran, 2
vols., Fundació Noguera, Barcelona, 2011.
Revista (Nom i cognoms: “títol article”, nom revista,
número, any de publicació, pàgines).

Exemple:
(PÉREZ 1984, 25), (PÉREZ 1984, 25; 1988, 33-45) o bé
(PÉREZ 1984, 25; AUBET 1978, 270), (JUNYENT - PÉREZ 1982,
63-93).

Carmel Ferragud: “Los peritajes médicos en la Valencia
bajomedieval: los casos de envenenamiento”, Dynamis,
Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam
Illustrandam, 36/1, 2016, 119-141.

Els diferents articles publicats per un autor en un mateix
any es diferenciaran amb una lletra minúscula.

Tesi doctoral (Nom i cognoms: títol tesi, nom director (dir.),
tesi doctoral, Universitat, any de presentació).

Exemple:
(MALUQUER 1982a, 251-256).

Pau de Soto: Anàlisi de la xarxa de comunicacions i del
transport a la Catalunya romana: estudis de distribució
i mobilitat, 2 vols., Cèsar Carreras (dir.), tesi doctoral,
Universitat Autònoma de Barcelona-Institut Català
d’Arqueologia Clàssica, 2010.

Al final de l’article, la bibliografia recollirà els autors
i obres citades al text, ordenats alfabèticament i
cronològicament. El nom es desenvoluparà seguit dels
cognoms. Els títols de llibres i revistes aniran en cursiva,
els títols d’articles i els capítols de llibres entre cometes.
En les referències a revistes, publicacions periòdiques
o col•leccions, els títols no s’abreujaran. Per a les
monografies, es detallarà l’editorial i el lloc d’edició i per
a les revistes, el volum, l’any de publicació i les pàgines
concretes.

Lloc web (Nom i cognoms: “títol article”, lloc web, data de
publicació, consultat el data de consulta, <url>).
Anne Galanaud i Patrick Giraudoux: “‘Historical Epidemics
Cartography Generated by Spatial Analysis: Mapping
the Heterogeneity of Three Medieval ‘Plagues’ in Dijon”,
Plos One, 1 desembre 2015, consultat el 21 de setembre de
2015, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0143866>

Exemples:
Llibre (Nom i cognoms: títol llibre, editorial, lloc d’edició,
any de publicació).

Articles de diari (Nom i cognoms: “títol article”, diari, data
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