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PROEMI

Ens proposem redescubrir la figura del jurista Pere Albert figura

del segle XIII, que tradicionalment s' ens presenta com a experimentat

jurista i canonge de la catedral de Barcelona i per altra banda, la concepció

jurídica feudal de les Commemoracions, obra que tradicionalment ha estat

atribuïda a Pere Albert.

Tota època té els seus valors, els seus mèrits i també els seus misteris.

Però més enigmes presenten les vides d' aquells homes que, des del seu

temps, han ajudat a construir el nostre present. La redescoberta de 1'

itinerari vital i intel·lectual d' un home com Pere Albert, ha constituït per

a nosaltres una activitat apassionant.

La lectura de les Commemoracions suscita un creixent interès pel

personatge al que s' atribueixen i que es perfila com un dels eixos

fonamentals en la configuració jurídica de la Catalunya feudal.

Crida 1' atenció a qui s' hi apropa, el fet que una obra que ha donat

tant de renom al seu autor, i a la que s' ha donat el valuós caràcter de

complement dels Usatges de Barcelona, hagi sigut tant poc estudiada i hagi

sigut objecte, per part de la historiografia jurídica, de comentaris

fragmentaris, breus o repetitius.

Aquesta primera impressió ens va fer pensar sobre la conveniència

d' esbrinar si la interpretació tradicional que s' ha donat a 1' obra de Pere

Albert, és objectiva i respon a la realitat o bé si cal revisar-la i modificar-

ne algunes de les afirmacions que s' han donat per bones.

Per assolir aquesta fita calia prèviament portar a terme un estudi de



1' itinerari vital de Pere Albert que presenta moltes llacunes i no poques

incògnites.

Des d' un començament hem hagut de cercar les fonts que ens fessin

llum sobre 1' activitat de Pere Albert. La nostra tasca ha inclòs 1' esforç per

recollir el màxim de notícies i d' informacions, algunes de les quals

inèdites, triar-les i comprovar-les, especialment, les que fan referència a

aquells supòsits que permetien atribuir-les a altres subjectes homònims i

coetanis a Pere Albert.

Hem ordenat cronològicament la documentació per descobrir la real

trajectòria vital de Pere Albert. Alhora, el nostre treball ha volgut seguir

un mètode riguròs per tal d' individuar i d' aprofundir de la millor

manera, en els diversos camps d' actuació on trobem la seva petjada.

Les fonts biogràfiques expressen la fecunda activitat jurídica que

Pere Albert dirigí a les qüestions tant de caire secular, com a les

pertanyents a 1' àmbit eclesiàstic, pròpies de la seva condició d' home d'

Església. Per això, hem procurat subratllar la importància d' algunes de les

tasques més rellavants que ens permetessin descobrir la rica personalitat

de Pere Albert posant al nostre abast la seva talla humana i jurídica. La

relació que Pere Albert mantingué amb el rei Jaume I i amb altres notables

figures de la seva època com Ramon de Penyafort i Vidal de Canyelles,

mostra el prestigi que gaudia ja en el seu temps.

En segon lloc, presentem 1' estudi de les Commemoracions. Aquest

ens ha portat, des d' un primer moment, a qüestionar-nos si 1' atribució

tradicional que s' ha fet de 1' autoria de les Commemoracions a Pere Albert

és vertadera. Malgrat el nostre esforç, avancem ja que aquesta és encara

una incògnita perquè no hem trobat cap font documental que pugui

confirmar amb tota certesa 1' atribució de les Commemoracions a Pere

Albert. En qualsevol cas, el fet que és consideri tradicionalment a Pere

Albert com el redactor de les Commemoracions, confirma la importància

de Pere Albert en la seva època i la influència que la seva personalitat i la

seva obra projectà en la vida jurídica catalana coetània i posterior.

Al final del nostre estudi, presentem les fonts que hem utilitzat i el

text de documents ressenyats al llarg de la nostra exposició, aixi com la

bibliografia manejada.



Som conscients que encara queden per resoldre i desenvolupar

qüestions interessants referents a la personalitat de Pere Albert i sobre les

Commemoracions. Esperem que la nostra investigació contribueixi a

obtenir una visió més amplia i fidel de la persona del jurista i canonge de

Barcelona i de la doctrina jurídica palesa a les Commemoracions.



PLANTEJAMENT HISTORIOGRÀFIC

ESTAT ACTUAL DELS ESTUDIS.



PLANTEJAMENT HISTORIOGRÀFIC.



El nostre estudi es situa a la Baixa Edat Mitjana a Catalunya,

concretament en el segle XIII. Com és sabut, aquest període s' enceta amb

una sèrie de canvis polítics, econòmics i socials, fruit dels estadis

precedents 1 , que tindrien el seu reflex en 1' ordenació jurídica del nostre

territori i una influència decisiva en els segles posteriors.

Les transformacions que, en els territoris de la Corona d' Aragó,

portà a terme Jaume I (1213-1276) afecten a 1' organització jurídica de cada

un dels regnes que, amb personalitat pròpia, tenien com a sobirà el

Conqueridor. A Catalunya es feu en el context de la creixent hegemonia

reial, que corresponia al declinar dels poders dels senyors feudals, que

tanta força havien assolit a 1' Alta Edat Mitjana. A aquest guany de la

realesa contribuí la mà de juristes, la majoria d' ells de l'estament

eclesiàstic, com Ramon de Penyafort, Vidal de Canyelles o Pere Albert,

entre altres, que posaren els seus coneixements i el seu treball intel·lectual

al servei de la cúria reial2. Aquests homes es contaven entre els principals

1 Per una visió de conjunt, ens remetem als treballs de J.M. SALRACH, Història
dels Països Catalans. Dels orígens a 1714. I Coordinada per Albert Balcells
(Barcelona, 1980), especialment el capítol dedicat a la feudalització i el seu
entorn cultural (segles XI-XII) 330-361; del mateix autor, Esclavitud, llibertat,
servitud. L' evolució social del camp català, a L' Avenç 93 (maig, 1986)36-45.
I Thomas BISSON, L' època dels grans comtes-reis (1137-1276), a Historia de
Catalunya, dirigida per J. Nadal i Ph. Wolff (Barcelona, 1983) 279-320; Vid.
també els diversos articles d' aquest autor sobre la formació del poder polític
català (Segles XII-XIII), a Thomas N. BISSON, L' impuls de Catalunya. L' època
dels primers comtes-reis (1140-1225) (Vic, 1997).

2 André GOURON, Un assait en deux vagues: la diffusion du droit romain dans
I' Europe du Xile siecle, a El dret comú i Catalunya. Actes del ler. Simposi
Internacional. Barcelona, 25-26 de maig de 1990 (Barcelona, 1991) 46-63;
Article reproduït a Droit et coutume en France aux Xile et XlIIe siècles
(London, Variorum, 1993) (Col. d' articles d' André Gouron entre 1985-1992).
L' autor vincula una difusió primerenca del dret comú a 1' activitat que I'
ordre augustinià dels canonges de Sant Ruf tingué a Catalunya, un cop
instalats primer a Besalú (1084) i més tard, a principis dels segle XIII a Sant
Adrià de Besòs i Santa Maria de Terrassa. Segons aquesta tesi, la difusió del
dret comú a Catalunya, tindria un origen eclesiàstic, donada la força del dret
canònic i del clegat. Entenem que aquesta via canònica portaria
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artífexs de les transformacions polítiques i jurídiques del Principat,

cercant bona part de la força legitimadora de les seves construccions

jurídiques en els vells textes romans, apresos per molts d' ells seguint el

mestratge dels professors bolonyesos. Aquests juristes com diu A. Pérez

Martín, són els protagonistes creadors del dret comú3. En aquesta dinàmica,

veiem com els nostres juristes adaptaren, al context de la vida catalana del

segle XIII, les grans construccions romanistes apreses a Bolonya

contribuint així, a la superació de la declinant realitat feudal i ha recolzar

la creixent força d' una cada cop més rica i influent societat urbana4.

L' herència jurídica visigòtica no desaparagué de les terres que

serien més tard la base territorial de la Catalunya naixent. A diferència

dels altres centres de la incipient reconquesta, el fet que les terres

catalanes anomenades a les Commemoracions de Pere Albert "Catalunya

Vella", quedessin incorporades a 1* imperi franc com a territori fronterer

organitzat militarment com una Marca, explica les característiques del

possiblement cap el creixent interès per 1' estudi del dret romà, el que
explica, la presència d' escolars de diverses catedrals a 1' estudi de bolonyès.
Així tenim constància de la notable concentració de canonges de la catedral
de Barcelona a Bolonya, per la seva formació jurídica, En tenim 1* exemple
paradigmàtic en Pere Albert, entre altres.

3 Antonio PÉREZ MARTIN, El ius commune: artiflcio de juristas, a Història del
Pensament jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del professor Francisco
Tomàs y Valiente. Ed. a cura de Tomàs de Montagut (Barcelona, UPF, 1999) 69-
93 " El Derecho Común es sobre todo un producto de las Universidades, una
elaboración de los juristas. Los juristas son los verdaderos protagonistas, los
creadores del Derecho Común" 79.

4J.M. SALRACH, Historia del Països Catalans cit. 433-435: " Jaume I era
conscient que calia dotar la Corona d' Aragó d' una autèntica organització
estatal, amb una administració eficaç, i que per això calia reforçar 1'
autoritat reial. Per aconseguir-ho s' envoltà de funcionaris de confiança,
burgesos i jueus (...) També sabia que el principal obstacle en aquest camí
era 1' excessiva independència i les rebel·lies de la noblesa. Per tal d'
afrontar-les, a poc a poc s' inclinà a cercar el suport d' una tercera força, les
ciutats i les viles reials, que, després de la revolució comercial dels segles XI i
XII, tenien una importància considerable".
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feudalisme a Catalunya en les seves diverses etapes5 i, s' ha de tenir en

compte a 1' hora d' enjudiciar 1* obra jurídica atribuïda a Pere Albert.

El que el procés de feudalització anés prenent cos visible al llarg del

segle XI, sobretot durant la següent centúria, condicionaria 1' evolució

política, jurídica i social dels territoris de la Marca Hispànica i els hi

donaria una identitat pròpia i diferenciada respecte dels altres territoris

p e n i n s u l a r s 6 . Dins aquesta etapa s' ha de tenir present la gestació del

règim de tenència dels castells7, que tindrà conseqüències jurídiques molt

5 Ramon d' ABADAL, Dels visigots als catalans 2 Vols (Barcelona, 1968); Pierre
BONNASSIE, La Catalogne du milieu du Xe à la fln du Xlè siècle: croissance et
mutation d' une societé 2 Vols (Toulouse, 1975-1976); Trad. catalana:
Catalunya mil anys enrera. Creixement econòmic i adveniment del
feudalisme a Catalunya de mitjan segle X al final del segle XI 2 Vols
(Barcelona, 1979).

6 J. Ma. FONT RIUS, El desarrollo general del derecho en los territorios de la
Corona de Aragón. (Siglos XH-XIV), a VII Congreso de Historia de la Corona
de Aragón. Vol. I (Barcelona, 1962) 289-326, espec. p.301: " El mundo feudal
tuvo en la región catalana una de las plasmaciones mas características de los
países hispànicos, y aun del occidente europeo (...) su regulació jurídica, al
compàs de su gènesis y estructuración social se fijo sustancialmente en los
siglos alto-medievales, con el primer núcleo de los Usatges, y se desarrollo en
la vida pràctica en las épocas inmediatas (...)" ; Vid. també Pierre BONNASSIE,
Catalunya mil anys enrera cit.

7 Vid. J. Ma. FONT RIUS, Les modes de detention de chateaux dans la "Vielle
Catalogne" et ses marches extérieures du debut du IXe au debut du Xle siècle,
a Les structures sociales de 1' Aquitaine, du Languedoc et de 1' Espagne au
premier age féodal. Toulouse, 28-31 mars 1968. (París, Editions du Centre
National de la Recherche Scientifïque, 1969) 63-72 : " A la fin du Xe siècle ou
au debut du Xle, la "tenència" féodale des chateaux est déjà en gestation en
Catalogne . On est arrivé la par deux voies qui finissent par se confondre. On
a assisté, d' une part, à la transformation du régime viacarial: les vicaires, à
1' origine simples fonctionnaires delegués, ont íntegre leur fonction dans
leur patrimoine, se contentant de reconnaitre les droits supérieurs du
seigneur par leurs serments de vassalité. D' autre part, les concessions de
territoires ou de chateaux, pour la défense et la mise en exploitation, ont
cessé d' etre temporaires ou viagères pour devenir perpétuelles,
héréditaires au sein d' une famille. Ces deux types de "tenencias" vont se
confondre dans le courant du Xle siècle ou au Xile." 71; sobre els castells en
general í, sobre els castells termenats i la seva jurisdicció,Vid. també el
treball de Josep Ma. PONS GURI, Compendi sobre els drets dels castells
termenats (segles XIII-XV), a Recull d' estudis d' història jurídica catalana III
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importants, fins al punt de ser matèria objecte de regulació en els Usatges,

com a 1' Us. "Castellani" i 1' Us. "Rochas". Tantmateix, més tard i de forma

més extensa a les Commemoracions de Pere Albert.

Els francs reorganitzaren el territori conquerit, crearen uns

comtats per administrar-lo i, afavoriren la seva repoblació. El progressiu

afebliment del poder dels monarques carolingis facilitant la creixent

autonomia dels comtes incideix en el llarg procés de la formació del cos

legal dels Usatges.

L' emblemàtic any 988, com a data simbòlica del naixement polític de

Catalunya, no solament posa de relleu la realitat de la independència de fet

dels comtats catalans respecte de 1' imperi carolingi, sinó que dóna peu a

que emergeixin una sèrie de poders fàctics que s' estabilitzen i que donen

lloc a 1' entrellat, sovint anàrquic, del naixent món feudal i, amb ell, la

formació d' un conjunt de normes que van consolidant aquests poders8.

Pere Albert es trobarà amb un resultat molt evolucionat i de fet tancat, d'

aquest procés de feudalització i de la normativa corresponent.

Durant 1* any 1000, etapa de configuració política del territori, cal

recordar la importància del factor religiós. La vida monàstica, com a forma

d' entendre i practicar la fe cristiana des de la contemplació, jugà un

paper molt important, des de la perspectiva cultural. En tenim un exemple

en el monestir de Ripoll. El monaquisme també impulsà la colonització i

repoblació de la Marca Hispànica exercint una protecció sobre el territori

enfront de les rapinyes i violències feudals9. La concessió d' immunitats,

per part dels comtes és una manifestació de la seva autonomia respecte dels

(1989) 339-352; Els Castells catalans I (Rafael Dalmau, editor) 2a. ed.
(Barcelona, 1990); Florel SABATÉ CURULL, El territori de la Catalunya
Medieval. Percepció de I' espai i divisió territorial al llarg de I' Edat Mitjana.
7a. ed. (Barcelona, 1997).

^Catalunya fa Mil anys. Notes històriques en ocasió del Mil·lenari. Generalitat
de Catalunya. Comissió del Mil·lenari del Naixement Polític de Catalunya
(Barcelona, 1988).

9 Aquesta influència del monaquisme ha estat posada de relleu recentment en
1' exposició "Temps de Monastirs" del Museu d' Història de Catalunya, (del 28
d' octubre de 1999 al 30 de gener del 2000).
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reis francs. Hom pot veure 1' interès per part dels comtes, no solament en

els comtats de Guifré el Pelós, per facilitar la fundació de monestirs, la

colonització i repoblació del territori i, alhora com una via de pacificació

de les violències feudals. Així s' explica que la "Pau i Treva de Déu" per

evitar la violència en determinats llocs i també determinats dies, neixi dins

el món eclesiàstic de la mà de 1' abat Òliba (971-+1046), de la Casa Comtal de

la Cerdanya i besnét de Guifré el Pelós10.

També la vida eclesial facilità el procés d' independència respecte

dels francs. La seva positura d' apropament a Roma, els intents de posar fi

al lligam amb Narbona i de recuperar 1' antiga metròpoli de Tarragona era

una actitud que anava d' acord amb la tendència a una major

independència política i, de retruc, afavorir 1' autonomia dels comtats

catalans, pels quals havia de ser important i significatiu el lligam religiós

amb la metròpoli catalana i no amb la franca.

Un altre dels factors assenyalats i afavoridors que contribuí al

deslligam respecte dels francs, fou la tendència a 1' heretabilitat dels

càrrecs comtals, amb la conseqüent consolidació de les dinasties feudals

autòctones. En aquest sentit, també la política matrimonial jugaria un

paper clau en la consolidació dinàstica, a través dels pactes feudals, on la

dona fou instrument i moneda de canvi al servei dels interessos polítics. D'

aquesta manera, la majoria dels llinatges catalans anaren adquirint cada

cop més força i importància. S. Sobrequés assenyalava que els comtats

catalans, semblaven constituir un gran condomini familiar, que durà fins

10 La importància jurídica i política de la Pau i Treva es ben coneguda,
especialment perquè, com diu Font Rius, en ella s' ha establert " un dels
gèrmens que propiciaren el naixement de les Corts representatives". Els
estudis més destacables sobre aquesta institució es deuen als treballs de
Gener GONZALBO BOU, Les Constitucions de Pau i Treva, a Documents Jurídics
d' Història de Catalunya (Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament
de Justícia, 1992) 31-42; i del mateix autor, 1' estudi introductori a la seva
obra: Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XHI), a Textes
Jurídics Catalans. Lleis i Costums II/3 (Barcelona, Generalitat de Cataluna,
1994) XIX-XXXII. Pel què fa a 1' estudi de la figura de 1' abat Òliba, ens
remetem als diversos estudis d' un dels seus màxims coneixedors, Anscari
Manuel MUNDO i MARCET, entre els seus diversos treballs, assenyalem un
dels més recents: Semblança d' Òliba (separata en motiu de 1' aniversari de la
fundació -1973- del Centre Docent d' Ensenyament Superior Abat
Oliba)(Barcelona, 1998).
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als regnats dels primers comtes-reis11. I M. Aureli afegeix que "el

matrimoni, en un sistema que romania sobretot familiar, era la pedra

angular de la construcció del principat de la dinastia barcelonesa"12.

El fraccionament polític que obria la divisió comtal, donaria pas a

un període d' anarquia feudal i de cruentes lluites entre els senyors per

esdevenir més poderosos. Cal recordar, que les concepcions feudals

otorgaven un poder territorial i jurisdiccional amb una llibertat d'acció a

una pluralitat de senyors sobre un territori dividit i lligat als seus designis,

sotmetent la població camperola que vivia dins els seus dominis, la qual

tampoc podia sobreviure sense 1' abric d' un senyor. Enrera quedaven els

esforços pacificadors de 1' Abat Òliba, com hem dit, iniciador de la

institució de la pau i treva, que va tenir força difusió com a mitjà de

protecció contra les rapinyes i violències feudals. L' empenta olibana no

seria inútil. Com sabem, en el segle XII, la pau i treva quedaria

inst i tucionali tzada en els Usatges al servei del poder polític com

instrument per mantenir l'ordre i la justícia13.

S' organitzava doncs, una societat feudalilitzada, que havia germinat

amb el domini carolingi i donava fruit en el segle XII amb la usurpació del

poder donant lloc als poders autònoms per part dels senyors feudals. No

obstant, aquesta situació es veuria atemparada per la creixent importància

del Comte de Barcelona i la submissió, més o menys voluntària, dels altres

11 Santiago SOBREQUES VIDAL, Els barons de Catalunya, a Història de
Catalunya. Biografies catalanes 3(4a.ed) (Barcelona, 1989) 1-2.

12 Martí AURELL, Les noces del comte. Matrimoni i poder a Catalunya (785-
1213) (Barcelona, 1998) 340.

13 Gener GONZALBO BOU, Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles
XI-XIII) cit. XXV: " La potestat, el príncep -encarnat en el comte barceloní-
adquiria una solidesa notable, fet que coincideix plenament amb el
renaixement de les monarquies europees del segle XII. De retruc, la Pau i
Treva esdevenia cada vegada més una Pau al servei d' aquesta potestat, fet
que reflectiren nombrosos capítols dels Usatges de Barcelona, compilats
durant aquesta època".
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comtats catalans a la seva figura mitjançant pactes o convenientiae14. Això

donaria lloc a una sèrie de relacions entre els comtats que s' ajuntaven al

de Barcelona; comtats que continuarien conservant una certa autonomia,

que els permetia poguer actuar amb tota llibertat sobre els seus dominis

feudals. No hi ha dubte, que aquest creixent poder del comte de Barcelona

vers els altres comtats catalans fou en gran mida possible per 1'

enriquiment de les arques del casal de Barcelona procedent de 1' or de les

paries musulmanes, mitjançant les quals el comte de Barcelona podia

comprar serveis, terres i submissió.

Tenim present que 1' establiment feudal assolia el punt decisiu a la

segona meitat del segle XII, amb Ramon Berenguer IV en qui, s' ha

establert 1' estructuració dels Usalges, existents a 1' època, recollits en el

que s' ha anomenat primer estadi formatiu, per un redactor anònim i

pensats en un primer moment per regir el Comtat de Barcelona. Com és

sabut, aquests van assolir una vigència legal efectiva en tot el territori del

Principat, motiu pel que s' han considerat el monument legislatiu

primigeni de 1' ordenament jurídic català15.

14 Sobre aquesta terminologia Vid. la reflexió de Francesco CALASSO, Medio
Evo del Diritto I- Le fonti (Milano, 1954) 123-124, on constata la semblança d'
aquesta terminologia amb el mot pactum la qual comporta una d' idea de
pau manifestada a través d' un acord, i afegeix: "Ne è raro trovare nelle
leggi barbariche le formole "convenit" e "stetit", solitamente adoperate fra
le partí nelle contratazzione private: quasi che con esse il legislatore, nel
porre la norma, volesse rilevare come questa era il frutto delí' accordo
(espresso, nelle contrattazioni di quest' època, con le voci romanze
convenientia, staníia) intervenuto fra lui e il popolo (...)"124; Per 1' estudi de
les convenientiae ens remetem al treball de Pierre BONNASSIE, Catalunya
mil anys enrera II cit. 32-35; 184-188; i A.J KOSTO, The "Convenientiae" of the
catalan counts in the eleventh century: a diplomàtic and historical analysis,
a AHAM 19 (1998) 191-228.

15 Entre els estudis que tracten diversos problemes que trobem en el text dels
Usatges de Barcelona, especialment pel fa referència al seu origen, procés de
formació, i contingut, destaquem els següents treballs: Guillermo Ma de
BROCA, Els Usatges de Barcelona, a AIEC 5 (1913-1914) 357-389; i el que
presenta a la primera part de la seva obra, Historia del Derecho de Catalunya
(Barcelona, 1918); Cario GUIDO MOR, En torno a la formación del texto de los
"Usatici Barchinonae". Traducció de Vicente Salavert, a AHDE 37-38 (Madrid,
1957-1958) 413-459; Joan BASTARDAS, Usatges de Barcelona. El codi a mitjan
segle XII (Barcelona, 1984); 1' estudi introductori de Jesús FERNANDEZ
VILADRICH i Manuel J. PELAEZ a 1' edició de Ferran VALLS i TABERNER, Los
Usatges de Barcelona. Estudiós, comentaries y edición bilingüe. (Barcelona,
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S' ha dit que els Usatges venien a suplir les carències del Liber

iudiciorum, quan les solucions d' aquest text legal eren massa dures i

també quan ja no podien donar una resposta als conflictes jurídics que

plantejaven les relacions de la societat feudal. Així ho expressa 1' Us. 41

"ludicia Curiae": "Juys de la Cort e.Is "Usatges", de grat deuen ésser rebuts

e seguits, car no són mesos sinó per la aspresa e duresa de la "Ley"; car tots

poden pledejar, mas compositió segons las "Leys" no poden complir (...) E

jutgen tots hòmens egualment e no jutgen res entre vassall e senyor, car

en "Leys" no troba hom homenatge. E per ço las cosas fetas e a fer,

constituïren los dits prínceps que sien jutjadas segons lo usatge; e aquí hon

no bastaran los "Usatges, torna hom a las "Leys" e al àrbitre del Príncep e

a son juy de la Cort". D' aquesta forma el Liber iudiciorum, passava a ser

llei supletòria.

Cal afegir que la redacció dels Usatges comportava la canonització

jurídica de 1' explotació feudal, perquè amb ells es consolidaven els abusos

de poder i els mals usos senyorials16. Com assenyala Tomàs de Montagut, "

El dret feudal és representat per tots aquells usatges que

constitucionalitzen les institucions del feu i del castell entorn de les quals

giren les relacions polítiques bàsiques, concretades en les nocions de d'

homenatge, serveis, home soliu, potestat, bausia, etc. (usatges 30-42)"17. La

duresa en el contingut general de 1' articulat dels Usatges, i d' alguns

1984); Frederic i Antoni UDINA, Consideracions a /' entorn del nucli
originari dels " Usatici Barchinonae", a La formació i expansió del
feudalisme català (Girona 8-11 de gener de 1985); i Tomàs de MONTAGUT
ESTRAGUES, Els Usatges de Barcelona, a La forja dels Països Catalans. Segles
XIII-XV Vol.3. Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans
(Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana, 1996) 298-303.

16 Emilio GRAHIT PAPELL, Memòria sobre la condición legal de la propiedad
agrícola en la provincià de Gerona desde los primeros tiempos de la
Reconquista, hasta la promulgación de los Usages, 2a ed. (Gerona, 1888) 53
"Con la promulgación de los Usages, ademàs de quedar admitida legalmente la
división entre senores y vasallos, se empezaron a crear el sin número de
servicios personales que tanto rebajaban para los últimos su dignidad de
nombres. Los Usages echaron también la primera semilla de los malos usos,
no de todos però si de tres de ellos, a saber, de la intestia, la exorquia y la
cugucia".

17 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, Els Usatges cit. 298-299.
10



passatges en particular, parla per ella mateixa.

L' entrada del segle XIII, i sobretot el regnat de Jaume I, obria un

període de pujança econòmica causada per una emergent classe burgesa

ciutadana, representada pels artesans i pels mercaders, i que es

manifestaria amb una política expansionista, com foren les conquestes de

Mallorca i del regne de València.

Font Rius apunta com en algun capítol de les Commemoracions de

Pere Albert es pot entreveure tímidament, la personalitat de les incipients

comunitats locals, les "universitats" i dels seus representants18. En tenim

un exemple en el capítol 20 : "(...) Açò matex dirà als pageses e als altres

habitadors del castel; per los quals tots, si gran és la universitat, tres ho

quatre o pus dels mayors de loc, (...)".

En la línia del desenvolupament econòmic es situa 1' augment de les

relacions mercantils per la Mediterrània, que donà lloc a la redacció de

normes com les Ordinacions de la Ribera de Barcelona, recull d' usos i

costums marítims observats en el Mediterrani, i, alhora, nucli inicial del

Llibre del Consolat de Mar19.

Aquesta situació de bonança econòmica era també producte de la

situació política que vivia el Principat, i que troba justificació de iure e n

el Tractat de Corbeu (1258) entre Jaume I i el rei de França Lluís IX. A

partir d' aquest moment, la Marca Hispànica quedava jurídicament

desvinculada de França.

Destaquem també, que 1' ús del terme "Catalunya" és fruit d' una

cohesió, la qual com assenyala Flocel Sabaté, compartint la opinió de M.

18 Josep Ma. FONT RIUS, Commemoracions de Pere Albert, a Nueva
Enciclopèdia Jurídica (Barcelona, Seix, 1952) 461-463.

19 Pel què fa a 1' estudi d' aquest monument legislatiu, ens remetem a 1' obra
de Germà COLON i Arcadi GARCIA, Llibre del Consolat de Mar Vol. I
(Barcelona, 1981); Vol. II (Barcelona, 1982); Vol. III. 1. Pròleg de J.Ma. FONT
RIUS (Barcelona, 1984); Vol. III.2. Estudi jurídic. Diplomatari (Barcelona,
1984); Vol. IV. Estudi filològic i índexs, a cura de Germà Colon i Arcadi García,
amb la col·laboració de Beatrice Schimid (Barcelona, 1987). Volums editats
per la Fundació Noguera. Col. Textos i Documents.
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Zimmermann, "s' ha operat mitjançant pair la progressió de la matriu

carolíngia fins a la identitat plenament compartida en el segle XII"20. La

utilització del mot "Catalunya", prendrà més força a finals de la tretzena

centúria, tendència que quedaria palesa a les Commemoracions de Pere

Albert on hom veu la primera obra jurídica on apareix repetidament el

mot "Catalunya". Les Commemoracions s' esforçaran, com veurem, en

posar de relleu les diferències entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova,

no solament des d' un punt de vista geogràfic, sinó també, i sobretot, des de

1' òptica jurídica.

La societat de! segle XIII evolucionava i 1' estructura feudal,

enfortida durant la dotzena centúria i recolzada en un dret consuetudinari,

s' havia d' adaptar als canvis socials i polítics que s' orientaven a

conformar un poder fort i unitari que cada cop encaixava menys amb el

fraccionament feudal. Davant d' aquesta situació, calia esperar les

reaccions dels senyors feudals aferrissats i entestats en mantenir llurs

prerrogatives recolzades pel mecanisme de submissió feudo-vassallàtica i

mantigudes per 1' explotació agrària. Tot plegat, provocaria les conegudes

lluites i desordres entre els senyors feudals, a les que Jaume I tingué que

fer front durant el seu regnat21. Però, paradoxalment, aquest desgavell no

va fer més que ajudar a consolidar la institució monàrquica com un poder

fort, premonitori de la davallada del món feudal. La submissió d' home a

home i el teixit de les relacions feudo-vassallàtiques va derivar a la

gestació d' un canvi polític irreversible que culminaria amb la crisi feudal

durant els segles XIV i XV. Aquesta situació queda palesa en les

Commemoracions de Pere Albert, com hem de veure més endevant.

20 Flocel SABATÉ, La noció d' Espanya en la Catalunya Medieval, a AHAM 19
(1998) 375-390; espec. 378-379.

21 Santiago SOBREQUES VIDAL, Els Barons cit.; Vid. també un dels treballs més
recent de Josep Ma. SALRACH, Justícia y violència. El porqué de una
problemàtica, a Historiar 4 (enero, 2000) 99-113, on 1' autor reflexiona sobre
un retorn al plantejament d' aquests dos temes fent un estat de la qüestió
amb les diverses postures exposades sobre la justícia i la violència feudal per
alguns dels més rellevant historiadors del món feudal com Bonnassie,
G.Duby, Poly, Weinberger, Th. Bisson, etc.

12



Tot i que la versió llatina i catalana oficials dels Usatges van ser

redactades al principi del segle XIV22 , aquests obtindrien la vigència

oficial a 1' any 1251, a les Corts conegudes per la famosa abolició de les lleis

gòtiques, romanes i canòniques, amb el seu precedent en la pragmàtica de

1243. Aquesta decisió que historiogràficament s' ha considerat com un

intent de preservar el dret consuetudinari i propi del Principat, seria, com

s' ha dit, totalment ineficaç, ja que els juristes i els jutges dels segles XIII i

XIV van continuar invocant el dret romà i el canònic23. Al mateix temps,

hom pot veure en aquesta decisió una maniobra política i jurídica per

tranquilitzar els barons catalans, i així contribuir a garantir un equilibri

polític; ja que a través d' aquesta decisió es declaraven llurs privilegis

cristalitzats en els Usatges. Com precisa Tomàs de Montagut, en aquest

moment el dret comú i el dret feudal són utilitzats com instrument al servei

de finalitats i interessos polítics de classes i poders també diversos24.

Com diu Brocà, durant el regnat de Jaume I s' afegiran els últims

Usatges. Però les noves circumstàncies demanaven una ampliació i

actualització d' alguns dels seus preceptes, d' allò que, amb el transcurs del

temps, al igual del que havia succeït en el seu dia amb el Liber ludiciorum,

havien quedat antiquats o s' havien de complementar. Aquesta

remodelació es faria a través de les col·leccions de costums feudals, dutes a

terme per juristes de la cúria de Jaume I, de formació romanista per llurs

estudis bolonyeses. En les obres d' aquests juristes, es fa una ampliació de

la regulació usàtica amb material consuetudinari propi i alhora una

22 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES- Carlos J. MALUQUERde MOTES BERNET,
Història del Dret Espanyol (Barcelona, 1997) 146.

23 Josep Ma. FONT RIUS, El desarrollo general del derecho cit. 296: "Aquellas
cautelas resultarían totalmente ineficaces; y juristas y jueces seguirían
invocando durante los siglos XIII y XIV el derecho romano (y el canònico,
como corrector del mismo) so pretexto precisamente, de representar la suma
expresión de la equidad y buen sentido. Por este conducte jurisprudencial se
romanizaría en la pràctica el derecho aragonès, comentado en las
Observancias de los juristas; y en Cataluna y Mallorca arraigaría cada vez
mas la convicción de los tratadistas de que el dret comú completaba els
derecho -general o local- (...)".

24 Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La recepción del derecho feudal común
cit. 35.
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adaptació a les noves tendències aportades per la Recepció del dret comú.

Han estat assenyalades com exponents vius d' aquest fenomen, les

s in tè t iques Costumas de Cathalunya, de redacció anònima, i les més

llargues i extenses, Commemoracions de Pere Albert. Es evident que a

Catalunya, el dret consuetudinari, també es veié beneficiat pels estudis

jurídics bolonyesos, d' acord amb el fet que la recuperació dels textes de

Justinià, reinterpretats pels mestres de Bolonya, provocaria un tomb en la

vida jurídica dels països europeus.

La redacció per escrit del ius proprium suposava la fixació d' aquells

costums feudals antics, i així conservar-los, però, al mateix temps per

renovar-los amb directrius romanistes. Els redactors dels reculls

consuetudinaris es mostren bons coneixedors del dret romà, d' acord amb

el fenomen comú en tots els països d' Europa, que els seus juristes hagin

trepitjat les aules bolonyeses. La tasca dels feudalistes sembla obeir a una

sentida necessitat d' ordenar els elements de les institucions feudals per tal

d' adaptar-los a una nova realitat on el sistema feudal havia ja entrat en

crisi.

Les Commemoracions de Pere Albert, elaborades, amb tota

probabilitat cap a la segona meitat del segle XIII, es poden inscriure en el

moviment de reculls consuetudinaris que té lloc a Europa durant el segle

XIII. Es el moment, per posar alguns exemples, del Granà Coutumier de

Normandie (1250) o de les Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, de

Philippe de Baumanoir (1280), etc. En 1' àrea peninsular castellana trobem,

durant aquesta etapa, una proliferació dels furs municipals, entre els que

cal destacar, com extens i romanitzat, el "Fuero de Cuenca"25.

Cal recordar que, paral·lelament, i a redós d' aquests costums,

recollits amb 1' objectiu de tenir una vigència i aplicació en tot el territori

català, neixen els reculls consuetudinaris d' àmbit local. Com a més

significatius tenim, entre altres, els Costums de Lleida de Guillem Botet o

els Costums de Tortosa. Es crea una convivència jurídica entre aquest dret

25 Convé destacar, com assenyala A. Pérez Martin, que és durant el segle XIII,
quan té lloc a Castella "una recepción masiva del Derecho Común", Vid.
Antonio PÉREZ MARTIN, El derecho común y el Fuero de Cuenca, a Glossae 8
(1996) 77-110.
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consuetudinari de caràcter general, i aquest altre dret d' àmbit local; el

motiu es podria trobar en el respecte guardat en el Principat per a la

tradició consuetudinària, la qual ja havia quedat establerta en els Usatges,

reconeixent el mateix valor a la llei i al costum com a fonts de dret. Les

mateixes Commemoracions de Pere Albert reflexionen sobre el valor del

costum establint que "el costum és semblant a lig".

Tenim també present, que el segle XIII coneix un dret canònic

perfectament diferenciat de les altres ciències, tot i que les seves

col·leccions no seran reunides fins el segle XVI sota el títol Corpus luris

Canonici. Ramon de Penyafort duia a terme, la seva Summa de Poenitentia,

redactada segons Valls i Taberner entre 1' any 1223 i 1229 i les Decretals de

Gregori IX que consolidaven un dret únic per tota la Cristiandat. Un dret

aplicable a la classe religiosa, als afers relatius a 1' Església, a 1'

administració dels seus bens i propietats i a les seves institucions:

matrimoni, bul.les, excomunions, etc. La pugna entre el poder civil i el

poder eclesiàstic es faria palesa en freqüents enfrontaments entre la

monarquia i el papat, on aquest últim comptava amb la poderosa amenaça

de 1' excomunió. Aquesta superioritat del poder eclesiàstic es manifesta

també en 1' àmbit judicial, en tenim un exemple en les penes canòniques

sobre els laics previstes pels Concilis de Tarragona (1239)26.

Cal recordar que encara estem en un moment on la cultura és

patrimoni dels religiosos i, per tant, el poder civil es veu necessitat dels

clergues per dur a terme les seves aspiracions polítiques sobre el territori.

Això explica que trobem la intervenció de la classe eclesiàstica tant en els

assumptes civils com en els propis de la seva condició. Pere Albert des de la

seva condició de canonge de la Seu barcelonina és un exemple

paradigmàtic d' aquesta realitat medieval.

26 Vid. Josep Ma. PONS GURI, Motivacions jurídiques de la Sentència Arbitral
de Guadalupe, a Recull d' Estudis d' Història Jurídica Catalana III (1989) 278,
not. 36: "Des de 1' any 1239, els concilis provincials de Tarragona imposaven
penes d' excomunió als invasores raptores et depraedadores dels béns i
persones eclesiàstiques(...)".
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Per una altra banda, i des de la perspectiva social, la situació de

dependència personal del vassall vers el seu senyor com un dels signes

distintius del règim feudal, era una realitat que venia arrossegant-se des

de F Alta Edat Mitjana, com a conseqüència d' una mentalitat teocèntrica,

que concebia el dret com una creació de Déu on 1' home sols podia

interpretar la seva voluntat a través de les ordalies, que determinaria "el

predomini d' una concepció subjectiva del dret i també la de creure que la

violència privada per defensar-lo era legítima"27. Aquesta situació es

manifesta en 1' exercici, per part dels nobles, d' un dret abusiu i coactiu

sobre els pagesos al seu servei, que amb el transcurs del temps,

esdevindrien pràctiques obligatòries i legitimades per un dret

consuetudinari. En foren especialment afectats els remences, sobretot

aquells de la Catalunya Vella, on amb tanta força, per causa del domini

franc, havien arrelat els abusos dels senyors feudals i els mals usos

senyorials2 8 . Arribat el segle XIII, aquests costums quedarien fixats per la

força legal assolida pels Usatges i per 1' ajut de reculls de costums feudals,

com les Commemoracions de Pere Albert, les quals venien a perfilar i

detallar el contingut de les relacions jurídiques entre el dominus i el

vasallus, les relacions entre els nobles i les d' aquests amb el monarca.

Quedava, d' aquesta manera, cristal·litzada la duresa dels vincles de

submissió feudal, amb poques esperances pels més oprimits pel sistema

senyor ia l .

En definitiva, el dret senyorial d' origen consuetudinari, gestat

durant 1' Alta Edat Mitjana, regulador de les relacions privades entre els

senyors i els seus serfs (règim senyorial), assumit per la seva pràctica i

observància, acabarà integrant també, les relacions que regulen i

jerarquitzen les relacions entre els diversos senyors i les d' aquests amb el

monarca (règim feudal) mitjançant normes jurídiques, formulades per

27 Vid. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La sentència arbitral de Guadalupe de
1486, a L'Avenç 93 (maig, 1986) 54-60, espec. 54-56.

28 Rosa LLUCH, Els pagesos medievals: els remences, a Revista de Girona núm.
202 (septembre-octubre, 2000) 63-66.
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escrit, com els Usatges i les Commemoracions de Pere Albert 29.

Els Usatges, recollien una situació anterior i anul·laven les

aspiracions de llibertat dels homes sotmesos al seu senyor. Aquests

anomenats homes "propis, solius i afocats", -termes propis del llenguatge

feudal i que la historiografia encara no ha pogut acabar de definir del tot i,

establir les seves diferències-, per alliberar-se del seu senyor, havien de

pagar la seva redempció30. Però, la majoria de les vegades, a causa de la

manca de recursos, no podien fer-ho, de manera que continuaven ells i els

seus descendents adscrits a la terra del senyor que veia d' aquesta manera

assegurada la producció agrària de les seves terres.

No cal dir que aquesta realitat social encapçalada per la situació

opresora en que vivien els remences3i, subjectes dels coneguts com sis

mals usos senyorials: la remença, la intestia, 1' eixorquia, la cugúcia, 1'

àrsia i la firma d' espoli al que s' afegia el ius maletractandfi'2 o dret del

29 Sobre el concepte dret senyorial i dret feudal, Vid. la reflexió de Tomàs
MONTAGUT ESTRAGUES, La recepción del derecho feudal común cit. 21-22.

30 Vid. Paul H. FREEDMAN, Assaig d' Història de la pagesia catalana (segles XI-
XV) (Barcelona, 1988)

31 Sobre el significat, origen i especialitat del terme remença,Vid. també 1'
interès que ha suscitat entre la historiografia jurídica italiana, per exemple
Mario CARA VALLE, Ordinamenti giuridici delí' Europe medievale (Bologna,
1994) 582-583, "II fenomeno è stato studiato soprattutto in riferimento alia
regione catalana dove nella seconda metà del secolo XIV e nel secolo
successivo i contadini legati alia terra erano indicati con il termine di
remensas, derivato da quello latino di redemptio che indicava il pagamento
necessario per la manumissione. Gli storici ritengono oggi che il regime dei
remensas non derivo direttamente da quello dei coloni del tardo Impero, ma
consti tuí una disciplina originale, maturata nella regione catalana
gradualmente dopo il Mille e già chiaramente individuabile nel secolo XIII;
tale regime avrebbe conosciuto la definitiva diffusione nella situazione
econòmica e sociale venutasi a determinaré nella seconda metà del secolo
XIV".

32 El ius maletractandi fou sancionat per la Constitució de Pere I "En lany"
(1202). Vid. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUES, La sentència arbitral de
Guadalupe de 1486, a L' Avenç 93 (maig, 1986) 58: "Els senyors, doncs, havien
legitimat els seus abusos convertint-los en dret en diversos moments
històrics (...) Això succeí amb el "ius maletractandi" reconegut per la
Constitució En lany de Pere el Catòlic (1202) segons la qual els senyors
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senyor a maltractar els seus serfs, esclataria a les darreries del segle XIV,

coincidint amb la crisi demogràfica i econòmica provocada per la pesta

negra, provinent d' Europa, que afectaria tant el camp com a la ciutat. Per

això s' ha dit que la guerra civil sota Joan II (1462-1472) venia a ser la

plasmació dels problemes econòmics, del malestar social dels remences i

dels conflictes polítics especialment representats per les lluites entre la

Busca i la Biga.

S' intentà resoldre la problemàtica remença amb la famosa

Sentència Arbitral de Guadalupe de 1486, sota Ferran II, cercant a través de

la via jurídica, una solució pacífica que posés fi a 1' enfrontament entre els

senyors i els pagesos33. Aquests últims volien deslliurar-se dels mals usos

senyorials, i a fi de millorar la seva condició social, fer la conversió

jurídica de remences, en titulars del domini útil. Però 1* efecte de la

Sentencia no fou 1' esperat, i molt menys immediat. Com diu Pons Guri, el

rei continuà respectant els drets dels senyors jurisdiccionals en la seva

plenitud, alhora que, "la sentència, amb gran descans pels senyors, no

afectava als contractes emfitèutics en llur aspecte de dret civil pur, de

manera que tant els que foren pagesos de remença com els pagesos francs,

havien de seguir pagant les tasques i altres censos i terraemeritae i els

senyors mantindrien els lluïsmes, drets de fadiga i altres propis de la

relació emfi tèut ica" 3 4 . En definitiva, aquest fou un procés lent,

especialment a la Catalunya Vella, on els senyors perseveraven en

continuar en la seva tradicional postura mantenidora de servitud

camperola, que havia estat de vell antuvi el pilar del seu poder.

pretenien tenir el dret de maltractar lliurament i impune els seus pagesos".
Dret que, segons Mieres, era contrari a 1' Usastge "Cunctum malum", que
prohibia al senyor maltractar arbitràriament al pagès.

33 Sobre els diversos aspectes històrics i jurídics de la Sentència Arbitral de
Guadalupe, ens remetem als treballs d' Eva SERRA, Remences: una ocasió per
tornar-hi a pensar, a L'Avenç 93 (maig, 1986) 46-52; Tomàs de MONTAGUT
ESTRAGUES, La Sentència Arbitral de Guadalupe de 1486, a L' Avenç 93 (maig,
1986) 54-60; Josep Ma. PONS GURI, Motivacions Jurídiques de la Sentència
Arbitral de Guadalupe, a Recull d' Estudis d' Història Jurídica Catalana III
(1989) 261-282.

34 Josep Ma. PONS GURI, Motivacions jurídiques de la Sentència Arbitral cit.
279.
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Per concloure, hem de dir que Pere Albert viu en un ambient

feudal, però amb símptomes de transformació. El nostre home és un

testimoni actiu de la realitat jurídica que viu Catalunya en ple segle XIII. El

seu itinerari vital i intel·lectual escenifica la realitat d' un moment de

gran ebullició jurídica concentrat en la Recepció del dret comú.

L' actitud de Pere Albert mostrant un compromís amb la seva terra i

amb la ciència jurídica, queda palesa en el seu itinerari vital i, en el cas

que les Commemoracions fossin de la seva ploma, també en la seva obra.
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ESTAT ACTUAL DELS ESTUDIS.
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La situació dels estudis sobre el jurista i canonge de Barcelona Pere

Albert es pot sintetitzar dient que són pocs, generals, reiteratius o

fragmentaris i la majoria d' ells antics.

De fet, en tots els tractats d' Història del Dret, al parlar del dret

feudal a Catalunya, sempre es destaca la figura de Pere Albert com el

canonge de Barcelona, estudiant de Bolonya, que a mitjans del segle XIII

portà a terme una obra, d' iniciativa privada, molt important per 1' estudi

del dret feudal a Catalunya. Un recull de costums de temàtica jurídico-

feudal que respon al nom de Commemoracions de Pere Albert, integrada

per dos opuscles: 43 capítols, sota el títol Costumas generals de Cathalunya

entre senyors e vasalls i els anomenats Casos.

Entre els diversos autors que mencionen en les seves obres la figura

de Pere Albert i les Commemoracions, tenim per exemple: Alfonso Garcia-
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Gallo35, Rafael Gibert36, Luís G. de Valdeavellano37, Galó Sànchez38, Jesús

Lalinde Abadia3?, Francisco Tomàs y Valiente4 0 , Aquil ino Iglesia

Ferreirós41, José Manuel Pérez-Prendes Munoz-Arraco42, etc. En el conjunt

dels tractats sembla que s' ha produït una translació dels coneixements

fonamentals sobre la vida i 1' obra de Pere Albert. Aquest saber translatici

podria tenir el seu origen en les obres més antigues, en treballs com el d'

35 Alfonso GARCIA GALLO, El origen y la evolución del Derecho. Manual de
Historia del Derecho Espanol I (lOa reimp) (Madrid, 1984) 449, 453-454.

36 Rafael GIBERT, Historia General del Derecho Espanol (Granada, 1968) 97-99.
On F autor presta una especial atenció al contingut material dels capítols de
les Commemoracions i dels Casos.

37 Luís G. DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones
Espanolas. De los orígenes al final de la Edad Media (Madrid, 1968) 394, 397,
401. L' autor, dins 1' apartat del règim feudal català, tracta alguns aspectes
del contingut de les Commemoracions, com els graus de noblesa i els tipus d'
homenatge (soliu i no soliu), assenyalant que el dret feudal adquirí trets
propis que el diferenciarien del feudalisme francès, i d' altres usos feudals d'
altres territoris i que això ja ho havia dit Pere Albert a les Commemoracions.

38 Galó SANCHEZ, Curso de Historia del Derecho. (lOa ed) (Valladolid, 1982) 102.
L' autor adverteix que no s' han de confondre les Commemoracions amb les
Costumas de Cathalunya i posa ja de relleu alguna de les dificultats que
presenta 1' obra albertina quan diu "A veces el titulo Conmemoracions se
aplica a las Costumas generals exclusivamente".

39 Jesús LAL·INDE ABADIA, Derecho Histórico Espanol (Barcelona, 1974) 74:
"Canonista barcelonès del siglo XIII, Pedró Albert reune el Derecho feudal
en dos trabajos comprendidos bajo el nombre común de "Commemoracions de
Pere Albert" ; també trobem referència a Pere Albert en una altra obra seva,
Iniciación històrica al Derecho Espanol (Barcelona, 1978) 164-165.

40 Francisco TOMÀS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Espanol (4a.
ed) (Madrid, 1990) 217.

41 Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, La creació del dret. Una història de la
formació d' un dret estatal espanyol I (Barcelona, 1993) 422-423.

42 José Manuel PEREZ-PRENDES MUNOZ-ARRACO, Interpretación Històrica del
Derecho. Notas. Esquemas. Pràcticas (Madrid, 1996) 835-836. L' autor també
alerta sobre alguns dels problemes que presenta 1' obra: " hay ocasiones en
que la expresión "Commemoracions de Pere Albert" se utiliza solamente con
relación a las Costumas de éste, excluyéndose el oposculito que hemos
llamado Los casos".
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Eduardo de Hinojosa, El Régimen senorial y la cuestión agrària en Cataluna

durante la Edad Media publicat a T any 1905, on 1' erudit ja titllava les

Commemoracions de Pere Albert d' obra "capitalísima para el estudio del

feudalisme catalàn en general, y senaladamente para el de las clases

rurales en la Vieja Cataluna(...)43"; en els estudis de Guillem Maria de

Brocà especialment el dedicat a les Commemoracions de Pere Albert dins la

la seva obra més important Historia del Derecho de Catalunya , publicada a

1' any 1918. Tot i que molt abans d' aquestes obres, la història jurídica

catalana ja havia reconegut un lloc meritori a Pere Albert i les

Commemoracions. En tenim un exemple en un discurs manuscrit inèdit de

J. Anglada, membre de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona,

llegit el 22 de juny a 1' any 1837. En reproduïm un fragment: "(...) el modo

con que se juzgó en los tribunales sobre el texto de los Usages les dio una

intel igencia comun que vino à producir un nuevo derecho

consuetudinario. Este constituye una parte del nuestro patrio. Todas estàs

consuetudes son escritas e incorporadas en el cuerpo del derecho

municipal. Los objetos las epocas de su redaccion à escrito, y el principio

de su autoridad, son diversos, y en algunas inciertos, però todas conocidas

por costumbres generales de Principado.

Unas de ellas tienen por objeto los feudos y enfiteusis y son de dos

espècies, la primera consiste en catorce capitules bajo el titulo de Costumas

de Cataluna, y à ellas siguen las segundas bajo el de Costumas Generales de

Cataluna recopiladas por Pere Albert canonge de Barcelona. Estàs

Costumbres que se creen traidas por los estrangeres que vinieron por la

conquista à establecerse en Cataluna, se ignora la època cierta de su

introduccion, y cuando se redujeron à escritos cada una de ellas y solo se

debe al estudio y diligència del canonigo Albert su recopilacion; y aunque

en su principio no tuvieron caràcter de ley por ser obra de persona

privada sin autorizacion, mas posteriormente por ley de un capitulo de

corte de las de 1470 celebradas por Juan 2° se mando que se observasen y

43 Eduardo DE HINOJOSA, El régimen senorial y la cuestión agrària en
Cataluna durante la Edad Media (Madrid, 1905) 6-7.

23



no se contravmiesen '44

Seria molt llarg anomenar totes les monografies de temàtica feudal

catalana on sempre hi ha una menció, podríem dir quasi obligada, a la

figura de Pere Albert i a la seva obra. Però observem que manquen

treballs específics sobre el seu itinerari vital i sobre la seva producció

intel·lectual, sense els quals, es fa difícil concretar i valorar les seves

aportacions i el que representà Pere Albert en el panoroma jurídic català

de la Baixa Edat Mitjana.

El nom de Pere Albert apareix en enciclopèdies i diccionaris

biogràfics. La informació que ens faciliten sobre la seva vida acostuma a

ser breu i poc precisa, fins i tot dubtosa. Així, per exemple, quan es tracta

d' assenyalar la seva mort, és freqüent que 1* establerta no es presenti com

a segura; a vegades es fixa amb certesa situant-la a 1' any 1261. També es

habitual assenyalar F any 1233-1234, com la data d' entrada a la canongia.

En quant al contingut de les Commemoracions45, s' acostuma a

tractar-lo de forma general. També hi ha qui s' extén més al parlar d'

aquesta obra, i, alhora, ressenya alguns dels còdexs manuscrits que la

contenen46. Cal dir que són una primera via d' aproximació al personatge.

La única excepció, en aquest àmbit enciclopèdic, la tenim en el

treball sobre les Commemoracions de Josep Maria Font Rius, a la Nueva

44 José ANGLADA, Bosquejo històrica de la legislación catalana desde su
constitución en estada independiente despues de la conquista y espulsion
Sarracena hasta el Decreto de Nueva Planta. Leido en la Real Acadèmia de
Buenas Letras de Barcelona por el socio D. José Anglada, en la sesión literària
de 22 de junio de 1837, a Biblioteca de la Real Acadèmia de Bones Lletres. Ms.
5è Lligall, núm. 26, fol. 4v-5r. Agraïm a la Sra. E. Verge, la notícia sobre
aquest manuscrit.

45 ALBERTI editor, Diccionari Biogràfic I (Barcelona, 1966) 39-41; Diccionari
Barcanova d' Història de Catalunya, director R. Sòria Ràfols (Barcelona, 1989)
7-8; Diccionari d' Història de Catalunya , director J. Mestre i Campí (3a
ed)(Barcelona,1995) 20; Gran Enciclopèdia Catalana I (Vuitena reimpressió
actualitzada) (Barcelona, 1995) 381.

46 Fèlix TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario critico
de los escritores catalanes (Barcelona, 1836. repr. facsímil. Barcelona -
Sueca, 1973) 10; Biografia Eclesiàstica Completa I (Madrid-Barcelona, 1848)
311.
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Enciclopèdia Jurídica, on 1' autor reflexiona sobre diversos aspectes

rellevants de les Commemoracions de Pere Albert com la redacció, 1'

estructura, el contingut i el seu valor i autoritat oficial47.

La historiografia jurídica ha coincidit sempre en assignar a Pere

Albert un paper important partint del prestigi obtingut per 1' obra que

que porta el seu nom: Les Commemoracions de Pere Albert. Augmenta

aquest prestigi les relacions que va mantenir amb importants personatges

de la seva època, com Ramon de Penyafort, Vidal de Canyelles i el mateix

Jaume I. Així trobem referències de 1' activitat de Pere Albert en la

trajectòria vital d' aquests personatges. En tenim un exemple en la

biografia de Valls i Taberner sobre Ramon de Penyafort48, en treballs

diversos sobre la figura del Bisbe d' Osca Vidal de Canyelles49. R.I Burns,

en els seus estudis dedicats al regne de València de la tretzena centúria

aporta també alguna noticia sobre 1' itinerari vital de Pere Albert50.

Un dels més essencials punts de partença per 1' estudi de Pere

Albert, el tenim en els treballs de Joaquim Miret i Sans, entre els que

destaquem: Escolars catalans a V estudi de Bolonya en la XHIa. centúria,

publicat en el Butlletí de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona a

1' any 1915, on 1' autor facilitava, com el títol de 1' article indica, una llista

47 Josep Ma. FONT RIUS, "Commemoracions" de Pere Albert, a Nueva
Enciclopèdia Jurídica IV (Barcelona, Seix, 1952) 461-463.

48 Ferran VALLS TABERNER, Sant Ramon de Penyafort (Barcelona, 1996) 200
i 204.

49 Ricardo DEL ARCO GARAY, El famoso jurispérito del siglo XIII, Vidal de
Canellas, Obispo de Huesca. (Noticias y documentos inéditos), a BRABLB
(abril-juny, 1916) 463-480; 508-521; Antonio DURAN GUDIOL, Vidal de
Canellas, Obispo de Huesca, a Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón IX
(1973) 267-370; reproduït a Los Obispos de Huesca durante los siglos XII i XIII
(Zaragoza, 1994) 119-189; i Francesc ALABART FERRÉ, Incògnites
biogràfiques del jurisconsult de Jaume I, Vidal de Canyelles, a X Congreso de
Historia de la Corona de Aragón. Jaime I y su època. Ordenamiento Interior
(Zaragoza, 1980) 151-159.

5 O Robert Ignacius BURNS, The crusader kingdom of Valencià I-II
(Cambridge-Massachusetts, 1967); Jaume I i els valencians del segle XIII
(Valencià?, 1981); El reino de Valencià en el siglo XIII. (Iglesia y Sociedad) II
(Valencià, 1982).
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d' estudiants que anaren a Bolonya, obtinguda a partir dels pergamins

conservats a 1' Arxiu Capitular de Barcelona. Entre aquest nombrós grup

apareix el nom de Pere Albert. Miret i Sans ens aportarà més notícies,

relacionades amb 1' activitat judicial de Pere Albert, en la seva obra

Itinerari de Jaume I el Conqueridor publicada a 1' any 1918.

Contem també amb 1' examen que A. Aunós fa en la seva obra sobre

les Commemoracions i els Casos, en 1' apartat dedicat als costums feudals,

que acompanya amb unes breus noticies sobre la vida i les obres que han

estat atribuïdes a Pere Albert5'.

Encara avui té vigència 1' observació que Josep Rovira i Ermengol

fa en les primeres pàgines de la seva obra Usatges de Barcelona i

Commemoracions de Pere Albert publicada a 1' any 1933, advertint sobre la

manca de dades biogràfiques del nostre personatge.

S' han de destacar també els treballs de Ferran Valls i Taberner

recollits a Obras Selectas, i publicats en quatre volums entre els anys 1952-

1961. Sembla ser que Valls i Taberner estava preparant un estudi sobre

Pere Albert però la seva mort impedí que aquest treball pogués veure la

llum i, malauradament, s'ha perdut el seu rastre. També hi havia una

conferència inèdita amb el títol Pedró Albert y sus Commemoracions de

derecho feudal catalàn, presentada a la Setmana d' Història del Dret

Espanyol (Madrid- Salamanca, 25 abril-3 de maig ) a 1' any 1932, que no es

publicà mai. Aquests treballs de Valls i Taberner haurien fet avançar, en

el seu temps, el coneixement sobre el nostre personatge i sobre les

Commemoracions, de ben segur que haurien facilitat un impuls cert

respecte de 1' estat actual de les investigacions52.

Un referent bàsic, són els treballs de Guillem Ma. de Brocà. Un dels

més interessants és el que fou publicat a 1' Anuari de 1' Institut d' Estudis

Catalans, a 1' any 1908, sota el títol Juristes catalans dels segles XI, XII y

XIII, fonts dels seus coneixements i trancendència que exerciren. A més de

51 Antonio AUNOS PÉREZ, El derecho catalàn en el siglo XIII (Barcelona, 1926)
265-272 i 275.

52 Entre els papers que va deixar Valls i Taberner no se n' ha trobat cap
rastre d' aquests treballs.
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la seva obra cabdal Historia del Derecho de Cataluna, on recull i reflexiona

en diversos apartats, sobre alguns aspectes de les Commemoracions de Pere

Albert. En aquesta obra hi trobem un petit estudi sobre Pere Albert i el

contingut de les Commemoracions, on aporta algunes línies bàsiques d'

investigació, parant especial atenció en el grau de romanització de les

Commemoracions. Constata també, la intervenció de Pere Albert en la

primera recopilació dels Costums de Girona, prenent com a base a un còdex

manuscrit del segle XV, que porta el títol: Constitutiones Consuetudines que

dioecesis Gerundensis feudales et parochiales delibate de J. JCC. Guillelmo

Cabanilles, Didaco de Spira, Petro Albert, Guiberto Folcardo, Petro Bisania

et Arnaldo Soler 53.

El treball més recent que tenim és el d' Arcadi Garcia Sanz, El

jurista Pere Albert i la seva obra publicat a 1' any 1996 a Estudis Històrics i

Documents dels Arxius de Protocols, on 1' autor fa un recorregut sobre la

biografia de Pere Albert i, 1' atribueix altres obres jurídiques anònimes del

segle XIII com el Llibre de Batalla, al igual que han fet altres autors54, i les

Consuetudines Barchinone.

L' article d' Arcadi Garcia enceta una nova línia d' investigació

orientada cap a la possible intervenció de Pere Albert en la redacció del

Furs de València. Aquesta notícia, saltà a la premsa5 5, i les investigacions

53 Guillermo Ma. DE BROCA, Historia del Derecho Civil de Cataluna (Barcelona,
1918) 191; 274-276; 321-322; 386.

54 Francisco ELÍAS DE TEJADA, Historia del pensamiento política catalàn I. La
Cataluna Clàsica (987-1479) (Sevilla, 1963) 104-105: "(...) Atribuido a Pere
Albert no recibió jamàs aprobación oficial, aunque fue tenido por norma
legal siempre colocado en las compilaciones a continuación de los Usatges
como han notado Siegfried Bosch i Pere Bohigas.(...)"; i Agustí DURAN
SANPERE, Barcelona i la seva història. La societat i organització de treball
(Barcelona, 1973) 176: " Pere Albert escriu en català De batalla, tret
directament del Fuero Real (...)".

55 Sota el títol "Descubren que "Els Furs de València" són obra de un
canónigo catalàn" al diari La Vanguardia, dijous, 26 de febrer de 1998; i "Un
estudi revela que un canonge català es 1' autor dels Furs de València" al diari
Avui, dijous 26 de febrer de 1998.
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des d' aquesta perspectiva han estat continuades per Vicente García Edo56.

Pel què fa referència a altres obres que s' han atribuït a Pere

Albert, el problema rau en el fet que aquesta atribució apareix en còpies

manuscrites posteriors a la mort d' aquell. També hi ha autors que li són

propers en el temps que li assignen 1' autoria d' obres d' atribució dubtosa.

S' han atribuït a Pere Albert les Costumas de Cathalunya. obra poc

estudiada. De fet, sí bé no es diu que són d' ell s' incorporen a les

Compilacions catalanes, al costat de les Commemoracions^"1. Possiblement

les Costumas de Catalunya foren redactades a la meitat del segle XIII perquè

trobem una cita, en el primer capítol, de la Summa feudorum composta pel

jurista marsellès Joan Blanc, "eco diu en Joan Blanc en la summa per ell

composta"58 i, de ben segur, escrita vers el 125059. També s' ha assignat a

Pere Albert el llibre De batalla, fins avui, poc estudiada.

També és dubtosa la paternitat les Consuetudines Barchinone,

malgrat 1' anotació del copista que reconeix a Pere Albert la seva autoria

en el Ms. 23 de Ripoll, conservat a 1' Arxiu de la Corona d' Aragó: Incipiunt

Consuetudines Barchinone recitate per Petrum Alberti60. Aquesta

56 Vicente GARCIA EDO, La redacción y promulgación de la Costum de
València, a AEM 26,2 (1996) 713-728; i El Parentesco entre las "Costumes" de
Lérida (1228), Valencià (1238) y Tortosa (1273), a AHDE 67 I (1997)173-186;
Las concordancias entre las Costums de Lérida y Valencià, a El territori i les
seves institucions històriques. Actes. Ascó, 28,29 i 30 de novembre de 1997.
Vol.II (Barcelona, 1999) 747-761, esp. 749-750.

57 CYADC I 4,30.

58 Aquilino IGLESIA FERREIROS, La creació cit. 89-90 not 190.

59 Gerard GIORDANENGO, Les feudistes (XHe-XVe s.), a El dret comú i
Catalunya. Actes del II.on Simposi Internacional. Barcelona, 31 maig-1 juny
1991 (Barcelona, 1992).108-109.

60 ACA, Ms. 23 Ripoll, fol. 26ra. Es un còdex manuscrit segles XIV-XV. Mides
248x396mm. Folis de pergamí. Cobertes folrades amb pell. Lletra gòtica
llibreria. Rúbriques en vermell. 3 folis en blanc, sense numeració i 36 folis
amb numeració aràbiga, que comença en el fol . l : Incipiunt Usatici
Barchinone , tot seguit venen les Cosuetudines Barchinona (fol. 26ra-33vb).
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observació ja fou feta per Valls i Taberner6!.

El mateix passa amb els Costums de Girona. Respecte d' elles, Brocà,

recull la participació de Pere Albert en el seu redactat, a partir d' una

còpia manuscrita d' aquesta obra on es fa constar la seva intervenció,

juntament amb la d' altres juristes. Valls i Taberner, ens diu que sembla

ser que les Commemoracions de Pere Albert haurien influït en la primera

compilació dels Costums de Girona, mitjançant notes i referències, als nous

articles afegits al costumari gironí per altres juristes del segle XIV i abans

de la compilació sistemàtica dels Costums, feta per Tomàs Mieres. Aquest,

segons Valls i Taberner, es fa ressò d' aquesta influència de les
c

Commemoracions en el text consuetudinari gironí62.

Pel què fa a la data de redacció de les Commemoracions de Pere

Albert, sempre s' ha especulat sobre una redacció, feta a mitjans del segle

XIII. No s' ha trobat cap manuscrit que indiqui la data de la seva redacció.

Avui és opinió generalitzada que no foren redactades abans de 1238, data

en què Jaume I s' apoderà definitivament de València. Aquesta conclusió es

basa en la menció al regne de València que apareix en el capítol 39 de les

Commemoracions.

Es important remarcar el fet que les Commemoracions, tot i ser una

obra d' iniciativa privada, hagin estat incloses en les compilacions

catalanes6 3 . S' acostuma a dir que reberen la sanció oficial a les Corts de

Montsó, 1' any 147064. Iglesia Ferreiros obre la possibilitat de revisar de

61 Fernando VALLS TABERNER, Un articulat inèdit de consuetuds de Barcelona,
a Obras Selectas II (Madrid-Barcelona, 1954) 142-147.

62 Fernando VALLS TABERNER, Els Usaíges i Consuetuds de Girona, a OS II 148-
161; Els Antics Privilegis de Girona i altres fonts documentals de la
compilació consuetudinària gironina de Tomàs Mieres, a OS II 162-168; Vid.
també Josep Ma. PONS GURI, Les Col·leccions de costums de Girona
(Barcelona, 1988).

63 3a. CYADC I, 4, 30.

64 3a. CYADC I 8, 4,3.
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nou aquesta acceptació tradicional, a partir d' un fragment recollit en una

sessió incorporada al procés de les Corts de Perpinyà de 135065, en el que es

constata el reconeixement oficial primerenc de 1' obra de Pere Albert,

assenyalant que "degué ser sotmesa a una revisió oficial"66.

Pel què fa als estudis més destacats sobre Pere Albert i les

Commemoracions, entre les obres clàssiques que s' han de tenir presents,

tot i la seva antiguitat, tenim 1' obra de B. Balari67, així com la d' Oliver,

especialment en 1' apartat dedicat als Costums i Constitucions Generals de

Catalunya, on ja destacava la figura de Pere Albert dient que el canonge de

Barcelona, va donar per escrit els costums exclusivament feudals en forma

de compilació68. Són també d' apreciar, els comentaris exegètics que Pedró

Nolasco Vives i Cebrià feu a peu de pàgina, en la seva traducció castellana

del text de les Commemoracions 69.

Les Commemoracions de Pere Albert han donat peu per tractar

institucions pròpies de 1' engranatge feudal. En tenim un exemple en 1'

65 CARAVYC I, 2,38(C. Perpinyà 1350-51) 368: "Die Lune vero sequenti qua
computabatur dècima kalendas Decembris anni eiusdem, in noctis
crepusculo in Monasterio Fratrum Minorum scilicet, in capitulo Monasterii
eiusdem in quo erat dicta Cúria congragata, per dictum Dominum Regem,
approbante consenciente dicta Cúria, fuerunt facte certe Constituciones (...).
Fuerunt eciam facte Constituciones súper quibusdam iuris que dietari et
ordinari debebant per venerabilem dominum Hugonem Valencie Episcopum,
Domini Regis Cancellarium, fratrem Franciscum Abbatem Monasterii sancti
Johannis de Abbatissis, Berengarium de Podiolo militem, ac dictum Petrum
de Rovira et Jacobum de Faro predictum. Et per hos eosdem debent dietari
Constituciones Petri Alberti, seu declaraciones".

66 Aquilino IGLESIA FERREIROS, La creació II cit. 89-90 not 190.

67 José BALARI JOVANY, Orígenes Hlstórlcos de Cataluna (Barcelona, 1899),
especialment les pàgines dedicades al feudalisme 335-520.

68 Bienvenido OLIVER ESTELLER, Historia del Derecho en Cataluna, Mallorca y
Valencià. Código de las Costumbres de Tortosa (Madrid, 1876) 278-282.

69 Pedró Nolasco VIVES Y CEBRIÀ, Traducción al castellana de los Usages y
demàs derechos de Cataluna que no son notoriamente inútiles con indicación
del contenido de estos y de las disposiciones por las que han venido a serio,
üustrada con notas sacadas de los mas cldsicos autores del Principado I (la.
ed. Barcelona, 1832. 2a.ed. Madrid-Barcelona, 1861. Reprod. facsímil
Barcelona, 1989) 390-795.
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article de Carreras i Candi sobre la figura del castlà70. Més propers a

nosaltres han estat publicats diversos articles sobre qüestions jurídiques

de caire feudal on es fan remissions a la figura de Pere Albert i al

contingut de les Commemoracions. Entre aquests, destaquem el treball de

José Antonio Maravall, El régimen política territorial en la obra de Pere

Albert de 1' any 1961, publicat també sota el títol La formación del régimen

política territorial en Cataluna (La obra de Pere Albert) a Estudiós de

Historia del Pensamiento espanol a 1' any 1983. Són també remarcables, en

aquests sentit, alguns treballs de Josep Maria Font Rius7 1 ; diverses

monografies de Josep Maria Pons Guri recopilades especialment en el

tercer volum del seu Recull d' estudis d' història jurídica catalana72,

sobretot el títol Entre I' emfiteusi i el feudalisme ; i el treballs de Tomàs de

Montagut i Estragués, sobre 1' assimilació que 1' ordenament jurídic català

ha fet del dret feudal comú, amb una notable referència al paper de les

Commemoracions de Pere Albert^. Així com les conferències, de diferents

estudiosos de la Història del Dret, editades per Tomàs de Montagut en el

volum titulat Història del pensament jurídic, dedicat al professor Francisco

10 F. CARRERAS CANDI, La Institución del "Castlà" en Catalunya, a BRABLB I
(1901-1902) 4-24.

71 Josep Ma. FONT RIUS, El desarrollo general del derecho en los territorios de
la Corona de Aragón (Siglos XH-XIV), a VII Congreso de Historia de la Corona
de Aragón I (Barcelona, 1962) 289-326; i La Recepción dels Derecho Romana
en la Península Ibérica durante la Edad Media, a Recuil de Mémoires et
Travaux publié par la Société d' Histoire du Droit et des Institutions des
Anciens Pays de Droit Ecrit VI. Actes des journées internationales.
Motpellier, 24-26 mai 1966. (Montpellier, 1967) 85-104.

72 Josep Ma. PONS GURI, Les cases aloeres i les quadres; Jurisdiccions
compartides a la Catalunya Baix-medieval; Entre I' emfiteusi i el feudalisme;
Motivacions jurídiques de la Sentència Arbitral de Guadalupe; Compendi
sobre els drets dels castells termenats, a Recull d' estudis d' història jurídica
catalana III (Barcelona, 1989) 101-115; 119-143; 185-192; 263-282; 341-352.

73 Tomàs DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS, La recepción del derecho feudal común
en Cataluna I (1211-1330) (La alienación del feudo sin el consentimiento del
Senor), a Glossae 4 (1992) 9-145; del mateix autor, La Recepción del derecho
feudal común en Cataluna (Notas para su estudio) a, AEM 23 (1993) 153-175.
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Tomàs y Valiente74.

Cal destacar també, alguns dels treballs, exposats en els Simposis

sobre"El dret comú i Catalunya", que es venen celebrant anualment a

Barcelona des de 1' any 199075.

Darrerament 1' italià Emanuele Conte, en el seu llibre Servi

Medievali. Dinamiche del Dlritto Comune, publicat 1' any 1996, ha intentat

d' establir dependències, a partir de concordances entre alguns capítols

del Tractatus de actionibus del feudalista Jean de Blanot i alguns dels

passatges de les Commemoracions de Pere Albert.

Hem pogut constatar que les investigacions sobre la vida del jurista i

74 Història del pensament jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del
professor Francisco Tomàs y Valiente. Ed. a cura de Tomàs de MONTAGUT
(Barcelona, UPF, 1999); pel què fa al nostre estudi, destaquem les
conferències de Tomàs de MONTAGUT I ESTRAGUES, Historicitat del dret i
apologia de la jurisprudència pp. 23-34; André GOURON, Observations sur I'
histoire du droit coutumier en Europe Occidentale pp. 51-67; Antonio PÉREZ
MARTIN, El ius commune: artifício de juristas pp. 69-93; Josep Ma. FONT RIUS,
La recepció del dret comú a la península Ibérica pp. 95-106.

75 Aquilino IGLESIA FERREIROS, La difusión del derecho común en Catalunya,
a El dret comú i Catalunya. Actes del ler Simposi Internacional. Barcelona,
25-26 de maig de 1990 (Barcelona, 1991) 95-279; Gerard GIORDANENGO, Les
feudistes (XHe-XVe s.), a El dret comú i Catalunya. Actes del Ilon Simposi
Internacional. Barcelona, 31maig-l juny de 1991 (Barcelona, 1992) 67-139;
Vid. també, en el mateix Simposi, els apunts sobre alguns aspectes del
contingut de les Commemoracions Pere Albert a Aquilino IGLESIA
FERREIROS, La recepción del derecho común: estado de la cuestión e hipòtesis
de trabajo 213-330; Francisco Luís PACHECO CABALLERO, Ley, costumbre y uso
en la experiència jurídica peninsular bajomedieval, a El dret comú i
Catalunya. Actes del IV Simposi Internacional. Homenatge al professor Josep
Ma. Gay Escoda. Barcelona, 27-28 de maig de 1994 (Barcelona, 1995) 75-146;
Aquilino IGLESIA FERREROS, Catalunya i el derecho común, a El dret comú i
Catalunya. Actes del VI Simposi Internacional. Barcelona, 31 de Maig-1 de
juny de 1996 (Barcelona 1997)19-65; Francisco Luis PACHECO CABALLERO,
Derecho Privada y derecho feudal. Caíaluna: Alienatio feudi, a El dret comú i
Catalunya. Actes del VIII Simposi Internacional. Barcelona, 29-30 de maig de
1998 (Barcelona, 1999) 33-195; i dintre del mateix simposi els treball de Víctor
C R E S C E N S I , Diritto comune: Anàlisi di un concetto, struttura di un'
esperienza 103-172; i Ennio CORTESE, Agli albori del concetto di diritto
comune in Italià (sec. XII-XIII) 173-195.
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canonge de Barcelona i sobre les Commemoracions són molt disperses, i

que, salvant excepcions, quan es parla d' ell generalment es fa de passada,

és a dir, o bé dins monografies de temàtica feudal o dins d' estudis

biogràfics com els de Jaume I, de Ramon de Penyafort o de Vidal de

Canyelles, amb els que Pere Albert mantingué una estreta relació. Veiem

també, que la majoria dels estudis referits, són en general força antics,

molts d' ells, fins i tot, de començaments del segle XX.

Les fonts jurídico-literàries, que ens parlen de 1' obra de Pere

Albert, procedents dels juristes posteriors tampoc han estat massa

estudiades.

Brocà ens dóna un elenc d' aquests juristes i de les seves obres76. A

partir d' ells es pot anar descobrint llur consideració vers la figura i 1'

obra de Pere Albert. En aquestes fonts fins fa un segle, trobem al·lusions,

la majoria fetes a les Commemoracions, que algunes vegades van

acompanyades de breus trets biogràfics. Aquests trets solen coincidir en

destacar la condició de canonge de Barcelona que tenia Pere Albert i la

seva autoria del redactat de les Commemoracions.

Ja des del segle XIV, la literatura jurídica comença a fer-se ressò de

1' obra de Pere Albert. Així juristes com Bernat de Ceva, Bertran de Ceva,

Arnald de Morera, Jaume Vianyla (Viayna o Vianya) i Rainald d' Àrea

afegiren postil.les al text de les Commemoracions, fins i tot s' ha dit que

van ser autors d' alguns dels seus capítols.

Aquesta noticia ens arriba primerament a través de Joan de

Socarrats, jurista del segle XV i comentarista per excel·lència de les

Commemoracions. Aquest, al pronunciar-se sobre 1' autenticitat de 1' obra

ja ho advertia, a les primeres pàgines del seu Tractatus : (...) In

contrarium, quia istae commemorationes sint authenticae, solemnes, et

servandae, probatur, quia multi doctores illas apostillarunt, inter quos

76 Guillermo Ma. DE BROCA, Juristes y jurisconsults catalans dels segles XIV-
XVII, a AIEC (199-1910) 483-515; que amplià a Historia cit. 387-423.
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fuerunt Arnaldus de Moraria, Bernardus de Ceva, Raynaldus de Àrea, et alií

antiqui et moderni practici utriusque iuris professores (...). També

assenyala que les Commemoracions es redactaven en els volums que

comprenien els Usatges i les Constitucions, i es troben en els llibres dels

juristes i, quotidianament s' usen per judicar: (...) Suntque ipsae

commemoration.es in scriptis redactae inter volumina usaticorum, et

constitutionum, et habentur in libris iurisperitorum, et quotidie ex eis

iudicatur (...). També ens diu Socarrats, que prengueren part notable

intensa en la redacció de les Commemoracions dos juristes catalans molt

perits en la pràctica jurídica, especialment . en el dret feudal català: (...)

ítem, non modo fuerunt compilatae per dictum Petrum Albertum: sed etiam

multae ex eis per Bertrandum de Ceva et lacobo Vianyla: qui fuerunt

doctores Cathalani, et multum practici in hac civitate, praesertim in

iuribus feudalibus huius patriae (...) 77.

A través de Socarrats també tenim noticia d' altres juristes com

Jaume de Marquilles, Pere Terrer, Pere de Pons i Esperaendeu Cardona, la

majoria dels quals en tenim molt poques dades i que, segons el jurista de

Sant Joan de les Abadesses, interpretaren alguns dels costums feudals78.

Jaume Marquilles en el seu comentari als Usatges cita repetidament

les Commemoracions 79.

Un altre jurista, osonenc, del segle XIV, poc estudiat, anomenat

Bernat Llunes (Bernardus Lunes), deixà uns treballs, encara inèdits, que

romanen a la Biblioteca del Escorial. Ens referim a la seva obra De castellà

ad cuius iurisdictionem pertineat et represaliis (B.E. Ms. D-II-18. Fol. 112 i

77 SOCARRATS, In Tractatum, 2b.

78 (...) Et haec est ipsa veritas secundum Bertrandum de Ceva, lacobo
Merquilles post eum Petro de Ponte, Petro Terreni, et communiter omnes,
quibus adherens dominus Sperans in Deo Cardona dixit ipsam consuetudinem
propter eius antiquitatem vicem legis obtinere. (...) SOCARRATS,
In Tractatum 271, núm.138.

79Comentaria lacobi de Marquilles súper Usaticis barchinonensis (Impresum
Barchinone per Jobem Luscher, 1505); Vid. el comentari a 1' Us. Magnates,
fols. 89ra-95rb.
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ss)80. On tracta dels drets dels castells termenats, les seves jurisdiccions i

del dret de represàlies, que sembla ser elaborà sobre els Usatges, les

constitucions de Catalunya, les Commemoracions de Pere Albert i dret

feudal comú81. Elías de Tejada va fer una síntesi dels punts fonamentals

tractats per Bernat de Llunes82. Semblaria, d' entrada, força evident la

influència de la doctrina feudal de les Commemoracions de Pere Albert

sobre 1' obra de Llunes, especialment en la finalitat d' ordenar la diversitat

de jurisdiccions, al proposar, com fan les Commemoracions, que en cas de

conflicte, la jurisdicció reial tingui prioritat sobre la dels senyors feudals;

destacant així la figura del monarca com a cap de la jerarquia feudal.

Entre els nombrosos manuscrits jurídics conservats a la Biblioteca

del Escorial es troba també 1' obra d' un altra feudalista del segle XIV,

pràcticament desconegut anomenat Bertran de Deoceo (Bertrandus de

Deoceo), i que porta com a títol Reportationes súper libros feudorum (B.E.

Ms. E-I-10. Fol. 75va-82vb)83. Deoceo tracta de la naturalesa del feu, de la

seva successió i alienació i dels deures de la relació jurídico-feudal,

temàtica sobre la que ja havien incidit les Commemoracions i on

possiblement aquest jurista va poguer inspirar-se pel seu tractat. Aquest

jurista, segons Elías de Tejada, sembla pretendre corregir la rigidesa del

80 Guillermo ANTOLIN, Catalogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del
Escorial I (Madrid, 1910) 451-458. Destaquem que aquest còdex, que és una
miscel·lània jurídica, conté a més les Consuetudines Cathalonie scripte per
Bertrandum de Ceva (Fol. 121 v i ss).

81 Gran Enciclopèdia Catalana , Vol. 9 331.

82 Francisco ELÍAS DE TEJADA, Las doctrinas políticas en la Cataluna Medieval
(Barcelona, 1950) 178; i del mateix autor Historia del pensamiento política cit.
102: "(...) lo que le interesa son los detalles concretes, responder al caso
determinado de si el mando. del castillo toca a la jurisdicción real o a la
senorial, aquilatando el verdadero alcance de la fidelidad feudalística; trata
de sí de salir del caos de la coexistència de dispares jurisdicciones por el
lógico camino de la unidad de mando que es jerarquia de los imperiós, y así
propugna que la jurisdicción real prima sobre la senorial en caso de
conflicto, mas sin referirse para nada a los lejanos modelos del poder
imperial, sin ver en el monarca otra cosa que la cabeza de una jerarquia de
relaciones feudales."

83 Guillermo ANTOLIN, Catalogo II cit. 15-16.
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dret feudal mitjançant 1' equitat clàssica, per suavitzar la temàtica feudal84.

Ja en el segle XV, Tomàs Mieres atribueix 1' autoria del llibre De

batalla a Pere Albert85 i, utilitza les Commemoracions com a base per

tractar el tema del feu8 6.

També en el conegut comentari als Usatges de Barcelona^ trobem

diverses impressions dels juristes sobre Pere Albert i les Commemoracions.

En el comentari a 1' Us. "Magnates", Jaume de Montjuïc atribueix la

compilació dels costums de Catalunya a Pere Albert, a qui es refereix com a

discretus canonicus%&, qualitat al nostre entendre molt encertada segons

podem apreciar a partir de la trajectòria vital i intel·lectual del nostre

canonge-jurista. Jaume de Vallseca, en el comentari sobre aquest mateix

Usatge , apunta la participació de Bertrandus, segurament referint-se al

jurista Bertran de Ceva, en la compilació dels Costums de Catalunya89. I

Jaume Callis, es pronuncia sobre 1' al·legació de les Commemoracions en

els litigis^o. També Callis, en el seu comentari a 1' Us. "Castlani" fonamenta

les seves opinions en 1' autoritat de Pere Albert, in declarationibus Petri

84 Francisco ELÍAS DE TEJADA, Historia del pensamiento cit. 102-104.

85 Tomàs MIERES, Apparatus súper constitutionibus Curiarum generalium
Cathaloniae (Barcinonae, Tipis aere Sebastiani a Comellas, 1621) Collado IV,
Cap. 25 "De raptatis et eorum duello", núm. 2. p. 238: Et dic, raptatus, scilicet
per libellum raptamenti, iuxta notata in ordinationibus belli Petri Alberti.

86 Tomàs MIERES, Apparatus cit. Collatio VI, "De feudis et foriscapiis", núm.
37, 47, 48; pp.388-389.

%1 Antiquiores Barchinonensium Leges, quas vulgus Usaticos appellat, cum
commentariis lacobi a Monte ludaico, lacobi et Guielermi a Vallesicca et
lacobi Calien (Barcelona, 1544)

88 (...) Pateat in consuetudinibus Cathaloniae quas compilavit Petri Alberti
discretus canonicus Barcinonae (...) a, Antiquiores Barchinonensium Leges
cit. 64vb.

89 Antiquiores Barchinonensium Leges cit. 64vb-65ra.

90 (...) hodie Commemorationes Petri Alberti ad litteram in iudiciis et extra
pro auctenticis allegantur et reputantur(...), a, Antiquiores
Barchinonensium Leges cit. fol. 67r.
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Alberti, i en la seva obra: in Commemorationibus Petri Alberti 91.

Socarrats, havia assenyalat en el proemi de la seva obra que el Pere

Albert, autor de les Commemoracions, era canonge de Barcelona alhora

que ja recollia les opinions de Callis i Montjuïc expressades seu comentari a

1' Us. 29 "Magnates"92.

Jaume Càncer, en la seva obra Variarum resolutionum, al tractar

diverses qüestions de dret feudal com la indivisibitat del feu, la successió

feudal o la prescripció, utilitza com a fonts jurídiques diversos capítols de

les Commemoracions, i els comentaris fets per Socarrats a 1' obra de les

Commemoracions 93.

Antoni Òliba, doctor en dret de Lleida del segle XVI, es pronuncia

sobre el valor de les Commemoracions 94. j en ia seva obra De actionibus,

dóna una relació dels juristes intèrprets dels Costums Generals de

Catalunya que identifica amb les Commemoracions de Pere Albert. Aquests

juristes són els que hem mencionat fins ara, molts d' ells, ja anomenats per

91 Antiquiores Barchinonensium Leges cit. 83v-84r.

92 (...) Et ne videar sub caduco opere aut amba gibus laboraré, quaero primo
an istae commemorationes auíhenticae sint censendae quoniam Petrus
Albertus, - qui eas commemoravit, erat canonicus barchinonensis, ut
referunt lac. de monteiud. et laco. Callicii in usatico, magnates, et non
habebat authoriíatem legis condendae, (...) Nec iste Petrus Albertus in aliquo
loco asservit se authoritatem habuisse: unde eius interpretatio probabilis est
et non necessària (...) porro qui dicit has commemorationes: aut
consuetudines esse authenticas, debet hoc ratione vel lege probare (...)
SOCARRATS, In Tractatum 2a.

93 lacobo CANCERIO, Variarum resolutionum iuris caesarei, pontificii, et
Municipalis Principatus Cathaloniae. Pars Prima. (Barcinone, 1594) Cap. 12
"De feudis" p. 63-70.

94 Usaticos non esse probandos quia leges et Constitutiones Cathalonia
dicuntur, licet secus in Commemorationibus Petri Alberti. Quomobren hi
usatici constitutiones merito sunt appellati, et leges Cathaloniae; et eas non
oportet probare . quia omnib. sciri debent (...) non ídem in consuetudinibus
Petri Alberti, tamet si in scripturam redactis. Antoni ÒLIBA, Ad
Commentarium Antonii Olibanii, Civiis Barchinone Honorati et Regii
Senatoris ac fisci patroni, in usaticum alium namque de Iure fisci libro 10
Constitutionum (Barcinone, Ex typografia Gabrielis Graells, et Geraldi Dotil.,
1600). Commen. in usati alium namque. num. 19, p.4 i 10.
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Socarrats en el seu Tractatum, i a qui Òliba destaca com a comentador més

impor tan t 9 5 .

Andreu Bosc, religiós i jutge dels segle XVI, donava també en la seva

obra alguns detalls sobre les Commemoracions de Pere Albert, recolzant-se

en les opinions d' Òliba i Socarrats: "De les costumes generals de

Cathalunya, so es feudals dites de Pere Albert, Recognoverunt proceres, de

Santacilia, y altres": "Desprès dels usatges de Barcelona dels varios ritos, y

observanses dels judicis, en interpretació de dits usatges, y de la

intel·ligència rebuda comunament, se formaren les costumes generals de

Cathalunya en les quals consta lo que fonch rebut per costuma en matèria

de feus, regalies, guerres privades, o publiques, o altres articles que foren

per los usatges breument, y obscuretat, y mal estil decidits. Dites costumes

se anomenan Commemoracions, o costumes de Pere Albert qui fonch

Canonge de Barcelona qui aquelles reduy a memòria y compila, i avuy son

al volum de les costitucions en sos propis títols, assenyaladament als dels

feus, postals, y empares Reyals, com a consuetuts, y lleys feudals que a

comentades Soccarrats. Aquestes costumes com sien escrites nos deuhen

95 Cum itaq. omnia iura nostra suam interpretationem, et suos glossatores
habuissent, et consuetudines generales Cathaloniae , quae commemorationes
Petri Alberti nuncupantur, debita luce carerent; accèssit ad earum
interpretationem egregius lurisperitus loannes Socarratius in legibus
licentiatus oriundus villae saneu loannis de Abbatissis, in diòcesi Vicen.
civis Barcinone, sub Ferdinando Rege Catholico Castellae, et Aragonum, cui
opus suum dicavit, ut ex praefatione ipsius ad suos commentarios apparet. Et
licet ante hunc loannem antiqui Doctores Arnaldus de Moraria, Bernardus
de Ceva, Raynaldus de Àrea, et multi alií apostillas aliquot , et notulas in
consuetudines fecissent; et illi ipsi antiqui Interpretes, ludaicus, Vallesica,
Calicius, Mieres, Marquilles, in suis scriptis plures ex iis consuetudines
declarassent: tamen ex prosesso, et summa contentione nullus praeter hunc
loannem materiam harum consuetudinum explicuit, comulavit, et cum aliïs
legib. huius patriae concordavit, coniunxit, conciliavit. hic vero egregie
studium suum totum in re possuit et collocavit, hic Socar. promisit
scriberetractatum in matèria ivitionum, in cap. si dominus alicuius castri,
nu. 19. an id fecerit, incertus sum, quia talem tractatum non legi. scripsit
etiam addition. de pace et treuga. Socarr. in cap. Baranes, nu. 38. Ant .
OLIBANI, Commentariorum de actionibus (Barcinonae: apud Gabrielem
Graellium & Gerardum Dotilium, 1606) I, 3, 3. núm.89 (tot i que el text indica
núm. 98, segurament per error d' impremta) 413; S' ha reproduït el text en
versió facsímil, en dos volums, sota el títol Antoni ÒLIBA, Comentaris sobre
"De actionibus". Estudi introductori a càrrec de Carlos J. Maluquer de Motes i
Bernet, i Antoni Vaquer Aloy, a la col. Textos Jurídics Catalans. Escriptors
1/6-7. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia (Barcelona, 1998).
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provar, emperò es necessari al·legaries en les causes per tots se deuen

servar com si en generals"96.

Franckenau, també esmenta a Pere Albert en la seva obra: Petrus

Albertus, catalanus gènere, et Cathedralis aedis Barcinonensium

canonicus, quia Ferdinandi I Aragoniae Regís aetate doctrinae fame

multum claruit (...). I assenyala 1' existència de diversos còdexs, de la

Biblioteca d' Antonio Agustín, amb les Commemoracions de Pere Albert, els

quals descriu breument. A continuació ressenya les dues edicions existents

dels comentaris de Socarrats a les Commemoracions 97.

Nicolau Antonio es refereix a Pere Albert canonge de Barcelona,

com a redactor de les Commemoracions, comentades posteriorment per

Socarrats. I atribueix a Pere Albert unes Pragmaticae sanctiones, de varis

reis aragonesos i un Stylus curiae archiepiscopatus Tarraconensls tam in

temporalibus quam in spiritualibus^Z. Segons Nicolau Antonio, Pere Albert

96 Summari, índex o Epítome dels admirables, y nobilissims títols de honor de
Cathalunya, Rosselló, y Cerdanya. Y de les gràcies, privilegis, prerrogatives,
preheminències, llibertats, è immunitats gosan segons les pròpies, y
naturals lleys. Dirigit a la Immaculada concepció de Maria Sanctissima Mare
de Deu, y senyora nostra. Composat per lo Doctor Andreu Bosch, natural de la
fidelissima Vila de Perpinyà, Religiós Profes, de la Tercera Regla de
Penitencia, del Seraphich Pare Sant Francesch (Perpinyà, 1628) 516.
Reproduït per Curial, documents de cultura-facsímil: Andreu BOSC, Summari,
índex o Epítome dels admirables i nobilissims Títols d' Honor de Catalunya,
Rosselló i Cerdanya (Barcelona-Sueca, 1974).

97 Gerardus Ernestus de FRANCKENAU, Sacra Themidis Hispanae Arcana,
Jurium Legum ortus, progressus, varietates et observantias, cum praecipuis
glossarum commentariorumque quibus illustrantur, auctoribus, et Fori
Hispani Praxi hodierna (Matriti, Editio secunda, 1780) Sectio IX De
Catalanorum legibus. núm. XIX-XX, 208-209. Convé recordar que aquest llibre
fou escrit en realitat per J. Lucas Cortés, en el segle XVII però fou publicat
com a propi pel diplomàtic danès Franckenau. Vid. Galó SANCHEZ, Curso de
Historia cit. 13.

98 Petrus Albertus, catalanus, eiusdem Ferdinandi Regís tempori scripsit de
municipali Cataloniae Iure aliqua Commemorationes appellavit loannes de
Socarrats, qui ad eas comentaria elucubravit, ut in hoc dicimus. I a not. 3 :
Habentur Habentur huius Alberti Constitutione feudales, Usatici ac
Consuetudines Cataloniae in Bibliotheca Escurialensi (...) ítem Pragmaticae
Sanctiones complurium Aragoniae Regum et Stilus Curiae Archiepiscopatus
Tarraconensis tam in temporalibus quam in spiritualibus (...) Nicolao
ANTONIO HISPALENSI, Bibliotheca Hispana Vetus. Tomus II ( 2a. ed. Matritti,
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també assistí al concili de Tarragona de 1' any 1249, com a procurador de la

Seu barcelonina i del Bisbe de Girona.

Finestres, en la relació de juristes que dóna en el proemi de la seva

obra, esmenta a Pere Albert com un dels autors sobre el dret feudal (...)

Praeterea Feudorum jura explicavit Petr. Alberti,(...) 99.

Un cop vistes les referències a Pere Albert i a la seva obra, fetes en

els estudis jurídics moderns i, els fets per la literatura jurídica, on es pot

apreciar que les Commemoracions de Pere Albert, han sigut un referent

important pels juristes a 1' hora de tractar el tema feudal, passem ara a

referir 1' estat actual de les fonts per a 1' estudi de la vida de Pere Albert i

de les Commemoracions.

Aquestes fonts són manuscrites, tot i que algunes han estat

publicades en treballs històrics i jurídics diversos. Dins aquestes fonts hem

de distingir-ne de dos tipus.

En primer lloc contem amb aquelles que aporten notícies de

contingut biogràfic i que reflecteixen facetes variades de 1' activitat vital

de Pere Albert, com poden ser aquelles que descobreixen 1' activitat que

desenvolupa dins la canònica; les activitats com a jutge i àrbitre de causes

feudals; o la seva intervenció en assumptes de caire diplomàtic, entre

altres. Aquesta documentació és fonamental per poguer fer un seguiment

biogràfic verídic de Pere Albert.

L' altre classe de fonts són les relatives a 1' obra de les

Commemoracions. Es tracta dels còdexs manuscrits, que a partir del segle

1788) 204, núm.62 i not.3; Petrus Albertus, Catalanus, canonicus
Barcinonensis ecclesiae, scripsit nescio an ad superius retro an ad ulterius
aliquod saeculum referendus, quae in editione ita inscriptae sunt:
Commemorationes, quas vacant Petri Alberti sive Consuetudines inter
Dominós et Vassallos fuerunt in bibliotheca manuscripta Antonii Agustini.
Codice 452. Nicolao ANTONIO HISPALENSI, Bibliotheca Hispana Nova. Tomus
II (2a. ed. Matritii, 1788) 166.

94 Josephi FINESTRES et DE MONSALVO, In Hermogenianii JCti. juris
Epitomarum. Libros VI. Commentarius. Tomus I (Cervariae, Typis Academicis,
apud Antoniam Ibarra viduam, 1757).
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XIII, contenen aquest redactat.

Pel què fa a les fonts biogràfiques, trobem com hem dit, la

intervenció de Pere Albert en documentació molt dispersa i de contingut

molt variat, tant en 1' àmbit civil, com en 1' àmbit eclesiàstic. De forma

general, constatem que molts documents on apareix Pere Albert, els

trobem publicats en diversos diplomataris de Ramon de Penyafort100.

També en el volum disset de 1' obra de Vil lanuevalOl. Altres vegades en la

documentació relativa al regnat de Jaume I, on és fonamental el volum

tercer publicat per Huici-Cabanes!02.

Però molts documents on consta la intervenció de Pere Albert són

encara inèdits. Entre aquests són especialment destacables, pel seu gruix i

importància, els documents conservats a 1' Arxiu de la Corona d' Aragó i els

de 1' Arxiu de la Catedral de Barcelona, entre altres.

L' Arxiu de la Corona d' Aragó conserva forces documents, originals

i còpies, on consta la intervenció de Pere Albert: a la secció cancelleria

(pergamins de Jaume I, registres i cartes reials); a la secció de pergamins

monacals de Sant Cugat i en Lletres Apostòliques. També en el Cartulari de

Sant Cugat, documents publicats per Josep Rius Serra en el volum tercer de

la seva obra103.

Pel què fa als documents conservats a 1' Arxiu de la Catedral de

100 Fernando VALLS TABERNER, Diplomatario de Sant Ramon de Penyafort, a
AST 5 (1929); reproduït a Bibliotheca Ivridica (Saragossa, 1991); Lluís FELIU,
Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort, a AST 8 fase. I (Barcelona, 1932);
José RIUS SERRA, San Raimundo de Penyafort. Diplomatario (Documentos,
Vida Antigua, Crónicas, Procesos antiguos) (Barcelona, 1954); Ramon de
Penyafort, Summa de Penitència. Cartes i documents. Introducció de Llorenç
Calmés. Traducció de Jaume Fàbregas, a Col. Clàssics del Cristianisme 75,
(Barcelona, 1999).

101 Jaume VILLANUEVA, Viaie Literària a las Iglesias de Espana XVII (Madrid,
1851).

102 Ambrosio HUICI MIRANDA-Ma. Desemparades CABANES PECOURT,
Documentos de Jaime I de Aragón (1251-1257) III (Zaragoza, 1978).

103 José RIUS SERRA, Cartulario de Sant Cugat del Vallés III (Barcelona,
1947).
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Barcelona, trobem noticia de Pere Albert entre molts dels documents que

aplega el seu fons. Cal destacar els pergamins originals, alguns, fins i tot,

amb el seu signum autògraf; el cartulari de la Catedral, conegut com els

Libri Antiquitatum Ecclesiae Cathedralis o "Llibres de les Antiquitats"; i

els índexs de Caresmar, fins avui inèdits.

A mitjans del segle XIII, el capítol barceloní disposà que fos feta la

compilació del seu cartulari en quatre grans volums, els Libri

Antiquitatum, per facilitar la consulta de la documentació de caire jurídic i

administratiu relativa als bens i privilegis, més antics i rellevant que tenia

la canònica, a fi de poguer invocar i defensar els seus drets. Per aquest

motiu, es féu una selecció diplomàtica sistemàtica dels documents.

Trobem el testimoni de Pere Albert en diversos documents recollits

en els Libri Antiquitatum, on els seus copistes resten anònims. Aquests van

reproduir el signe de Pere Albert al copiar alguns dels documents on

consta la seva intervenció, i el mateix van fer, els copistes del Liber

Dotalium Beneficiorum et Capellanarum Sedis Barcinone, o llibre de les

dotalies dels beneficis de la Seu de barcelonina.

Com hem dit, els Libri Antiquitatum són quatre volums de fulls de

pergamí, relligats i amb coberta de fusta revestida de cuir. Escrits a dues

columnes, amb lletra gòtica i abreviada. Els títols de les escriptures es

distingeixen amb tinta vermella i negra, amb inicials policromades. Es

poden apreciar diverses mans d' escriptura en la seva redacció. Tot i que

no apareix cap dada que indiqui 1' any al que cal atribuir 1' escriptura,

sembla que aquesta pertany a la tretzena centúria. Apart d' alguns

documents afegits posteriorment, tots els volums recullen documents des

del segle IX fins 1* any 1260. La numeració dels folis és romana i la de les

escriptures aràbiga.

La vàlua dels Libri Antiquitatum queda justificada per la seva

intencionalitat, que tenia com objectiu facilitar la tasca administrativa de

la Catedral de Barcelona i de les seves institucions dependents, agilitzant

així la localització documental per garantir jurídicament les seves

possessions.

L' autenticitat dels documents recollits en els Libri Antiquitatum és
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acceptada des d' antic. El problema rau en saber fins a quin punt els

copistes foren fidels al document original, ja que malauradament, molts

dels documents originals copiats s' han perdut i solament resta la seva

còpia en els Libri Antiquitatum.

Tot plegat, ens indica que mai tindrem la certesa absoluta d' haver

recollit totes les escriptures ons consti la intervenció de Pere Albert. Avui

per avui, pel seu estudi, continua sent un referent obligatori 1' obra de

Joseph Mas, que va fer un breu resum o abstracte, dels documents que

composen els Libri Antiquitatum'104. Mas canvià 1' ordre sistemàtic dels

documents per 1' ordre cronològic i, els numerà del número 1 fins el 2790,

que corresponen amb 2766 diplomes dels Libri Antiquitatum. Malgrat

a lguns errors que trobem en aquest t reball1 0 5 , continua sent

imprescindible la seva consulta com a guia per 1' estudi dels Libri

Antiquitatum. Actualment, s' està preparant el diplomatari de la Catedral de

Barcelona, però sols ha estat publicat el primer volum que recull

documentació de 1* any 844 a 1' any 100Q106.

Molts dels documents copiats en els Libri Antiquitatum foren

reproduïts per Caresmar en els seus índexs 107. Es tracta de vuit volums

amb coberta de pergamí i fulls de paper, alguns en molt mal estat, i que

sovint impedeix la lectura dels documents que apleguen.

Caresmar fou un monjo premostratenc del segle XVIII, que catalogà

104 Joseph MAS, Rúbrica dels Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelona, dins
Notes històriques del Bisbat de Barcelona" Vols. IX-X-XI-XII (Barcelona, 1914-
1915). Els document que recullen actes on intervingué de Pere Albert es
troben especialment en el volum dotze.

105 Alguns dels documents dels Libri Antiquitatum, ressenyats per Mas, en els
que apareix Pere Albert, hem vist que en realitat corresponen a un any més
tard. Això es perquè 1' autor va respectar la datació antiga del document.

106 Àngel FÀBREGA GRAU, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, documents
dels anys 844-1260. Vol.I: documents dels anys 844-1000 (Barcelona, 1995).

107 Jaume CARESMAR, índexs. 8 Vols: Còdex 1= anys 800-1233; Còdex 2= anys
1234-1771; Còdex 3= 1232-1479; Còdex 4= 1480-1764; Còdex 5= 986-1231; Còdex 6=
1356-1667; Còdex 7= 1205-1355; Còdex 8= 1274-1668. Els document aplegats amb
el testimoni de Pere Albert, es troben en els còdexs 1, 2, 3 i 7.
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els pergamins de les primeres sèries de la Sala 3 o de la Caritat, més de 600

pergamins de la Sala de Mitja Escala i documents transcrits en els Libri

Antiquitatum. Per tant, Caresmar recull altres documents inèdits, que són

originals perduts, no transcrits en els Libri Antiquitatum, potser perquè

no foren considerats tant importants, com per ser copiats, però que per

nosaltres són interessants testimonis de 1' activitat de Pere Albert, com a

membre del capítol barceloní. Caresmar aplegà aquests documents, per

ordre cronològic, disposant a cada volum una divisió per anys i

transcrivint cada document en els fulls assignats per la seva data, sense

numerar els folis. La utilització d' aquest sistema 1' obligà moltes vegades,

per la manca d' espai, a continuar el document en un altre volum, que

Caresmar indica al costat del document108. Malgrat el sistema emprat per

Caresmar, val a dir que força caòtic, s' ha de fer constar que és un treball

de gran qualitat i fiabilitat, ja que els documents han estat reproduïts amb

molta cura, alguns integraments i altres com a resums extensíssims.

Hem aplegat un total de 45 documents inèdits, dels índexs de

Caresmar amb la presència de Pere Albert, els quals, presentem

separadament i per ordre cronològic, a la secció documental.

Respecte als còdexs manuscrits que contenen el text de les

Commemoracions de Pere Albert, destaquem com a principals orientacions

bibliogràfiques per la seva localització, els treballs que s' han fet sobre els

Usatges, on remarquem, entre altres, els estudis de Brocà109; els estudis

introductoris, que s' adjunten a les edicions facsímils de les Compilacions

de 1495 i 1704, publicades per la Generalitat de Catalunya, duts a terme per

Josep Maria Font Rius i per Pons Guri respectivament.

També són de gran ajuda les publicacions d' inventaris, i catàlegs

descriptius d' arxius i biblioteques sobre manuscrits que recullen les

Commemoracions i els índexs sobre fonts manuscrites medievals. Per no

108 Al transcriure els documents dels índexs de Caresmar que són testimoni
de 1' activitat de Pere Albert dins la canònica de Barcelona, fem la indicació:
/2, en el text, quan el document ha quedat migpartit en dos volums.

109 Guillermo Ma. DE BROCA, Els Usatges de Barcelona, a AIEC 5 (1913-1914)
357-389; i Historia cit. 181-188.
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citar-los tots, assenyalem alguns exemples, com el treball de Diaz i DiaznO

o el de Dolezalek111; per l'estudi dels manuscrits de la Biblioteca del

Escorial, el catàleg d' Antolin1^ que tot i ser una obra antiga, continua

sent fonamental la seva consulta; pels manuscrits de la Biblioteca Nacional

de Madrid, el catàleg de Domínguez Bordona' l3 ; pels manuscrits de la

Biblioteca Nacional de París contem amb algun treball com el de

B oh i gas 1 1 4 . Helmut Coing també recull en la seva obra unes breus

mencions a 1' obra de Pere Albert, i al comentari fet per Socarrats, en el

segle XVH5.

Finalment, convé dir que resta per fer una edició crítica del text de

les Commemoracions. Aquesta ajudaria de ben segur a resoldre, molts

problemes que, per la seva complexa tradició manuscrita, plantejen les

Commemoracions de Pere Albert. La duplicitat de tradicions, llatina i

catalana, manifesta ja d' entrada la necessitat de depurar el text. Caldria

per tant en primer lloc, encarar la tradició manuscrita llatina i la

catalana, com a pas previ, per dur a terme en un segon moment 1' edició

crítica de les Commemoracions.

L' únic treball que s' acosta a una edició crítica, és el text que Josep

Rovira i Ermengol va presentar de la versió catalana del text de les

110 M.C. DÍAZ DÍAZ, Index Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispanorum
(Madrid, 1959) 299-300.

111 Gero DOLEZALEK, Relación de Manuscritos jurídicos del Archivo de la
Corona de Aragón (1972). Exemplar mecanografiat.

112 Guillermo ANTOLIN, Catalogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del
Escorial. 5 Vols (Madrid, 1910-1923)

113 J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Catalogo de los manuscritos catalanes de
Biblioteca Nacional (Madrid, 1931) 76-77.

114 Pere BOHIGAS, El repertori de Ms. Catalans de la Institució Patxot. Missió
de París BN (1926-1927), a Sobre Manuscrits i Biblioteques. Textos i Estudis de
Cultura Catalana 10 (Barcelona, 1985).

115 Helmut COING, Handbuch der Quellen und Literatur der neueren
Europaïschen Privatrechts-geschishte I. Mittelalter (1100-1500) die
gelehrten Rechte und die gesetzgebund (München, 1973) 296-297.

45



Commemoracions, en la seva obra Usatges de Barcelona i Commemoracions

de Pere Albert, a 1' any 1933. Rovira es basa en el Ms. 7087 de 1' Arxiu

Episcopal de Vic transcrit per Josep Gudiol a 1' Anuari de ]' Institut d'

Estudis Catalans a 1' any 1907, on anota variants i fa algunes correccions

en base al Manuscrit de la BN. París 10.152 i el Ms. del Escorial Z-III-14.

Mentre que pels Casos empra el text oficial de les Constitucions de

Catalunya.

L' obra de Rovira continua sent encara avui el referent que té 1'

historiografia jurídica per 1' estudi de 1' obra de Pere Albert. Tot i que com

hem assenyalat abans, seria molt interessant dur a terme una edició crítica

del text de les Commemoracions a partir de la reunió de tots els còdexs

manuscrits localitzats. Especialment a partir d' aquells anteriors a les

compilacions. Nosaltres hem procurat aplegar i descriure els còdexs-

llatins i catalans- localitzats de les Commemoracions, al final del nostre

treball, on hem reunit un total 39 manuscrits.
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II

PERE ALBERT, jurista i canonge de Barcelona.
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1) UNA APROXIMACIÓ ALS SEUS ORÍGENS.

Com en tantes persones importants de 1' Edat Mitjana 1' origen de

Pere Albert s' ens presenta fosc i enigmàtic.

El primer obstacle amb que topem és la manca de notícies sobre 1'

origen familiar o llinatge del que prové Pere Albert.

L' únic antecedent familiar cert, que podem provar, és 1' existència

d' un germà de nom Pasqual, que també va ser canonge de la Seu

barcelonina i que segons la documentació, era probablement més jove que

Pere Albert.

La data de naixement de Pere Albert també ens resulta incerta, no

així el dia i mes de la seva mort, que fou un 16 d' abril, tal com consta

registrada en un còdex conservat a 1' Arxiu de la Catedral de Barcelona del

segle XIV anomenat Liber Clausularum Testameníorum, Aniversarium

Sedis Barcinonenesis. En el fol. 165r diu: Eodem die obit Petrus Arberti

Canonicus qui in stituit unum anniversarium quod debet facere rector (...).

Solament d' una manera aproximada, podem fixar 1' any de traspàs

entre els anys 1270-1271. De segur que el 25 de març de 1' any 1272 era

mort tal com consta en un document en el que Pere Albert havia estat

nomenat conseller dels marmessors del testament del canonge notari

Guillem, juntament amb el canonge Arnau de Picalquer, segons el

document ressenyat per Jaume Caresmar, en els seus índexs on diu:f..J

testamenti Gillelmi scriptoris quondam canonici barcinone valentes eius

exequi voluntatem cum consilio Arnaldi de Picalcherio canònica consiliari

eis dati a testatore una cum Petro Arberti qui mortum erat 1.

Hem tingut noticia d' un pergamí conservat a 1' Arxiu de la Catedral

1 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 45.
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de Barcelona, que segons 1' anotació a 1' Index de Testaments de la Pia

A l m o i n a 2 podia haver estat el testament de Pere Albert. En aquest es

confirma 1' aniversari de la seva mort. Però malauradament, s' ha

extraviat aquest document que de segur ens aportaria una valuosa

informació sobre el nostre home.

En canvi s' ha conservat una disposició testamentària de Pere

Albert, on havia instituït un benefici per un clergue pobre anomenat

Guillem Eimeric que havia estat al seu servei. Aquesta disposició la

compleix el seu germà Pasqual, segons el document de 12 de juny de 1' any

1288, on es declara marmessor del testament del seu germà Pere Albert: Sit

omnibus notum quod ego Paschalis Arberti canònica barchinonense et

manumissor et exequtor testament: Petri Arberti quondam canonici

barchinone fratris mei et heres universalis eisdem fratris mei attendens

per vos Guilelmus Aimerici clericus servivistis multis annis bene et

fideliter dicto petro arberti quondam et post obitum ipsius michi dicto

Paschali Arberti et àdhuc etiam estis in sevicioni et qua estis clerico

pauperi (...) Ego mandavi et ordinavi predictum pauperem fore eligendum

et ponendum in refectorio dicte sedis. Actum est hoc pridie idus junii ano

domini MCC octagessimo octava. Sig+num Arnaldi Alamanii presbiteri et

rectoris altaris Sancte Trinitatis (...) Sig+num Paschalis Arberti canonici

barchinone qui hoc firmo. Ego Umbertus de Lauro procurator Elemosine

subscribo. Ego Poncius R. procurator Elemosine subscribo. (...) Testes huius

rei sunt Guillelmus de Solerio presbiter. Bernardo ollarii et Raimundus de

Galacho. Sig+num Petro Marcí notaria publici barchinone qui hoc scribi

fecit et clausit die et anno quod supra 3.

Pasqual Arbert havia estat canonge de la Seu barcelonina, però

2ACB, Pia Almoina, Test. 15,126 (perdut).

3ACB, Pia Almoina, Test. 15, 92. Mides 192x310mm. Lletra cursiva. Tinta clara.
Bon estat de conservació. Porta la signatura manual de Pasqual Arbert, que
forma un derivat de la creu entrellaçada al mot signum. Vid. Documents,
núm. 37.
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abans havia estat rector de 1' església d' Apiera o Apraria 4 els anys 1250 i

1251, segons consta en alguns documents ressenyats per Caresmar en els

seus índexs?1 i encara ho era a 1' any 12546. Més tard, a 1' any 1256, fou

també rector de 1' altar de Sant Joan a Barcelona?. Pocs anys més tard,

assolí la condició de canonge, al igual que el seu germà, tal com consta en

una sentència de 26 d' abril de 1259, dictada per Pere Albert i Arnau de

Gualba, canonge de Vic, on apareix com a testimoni, Paschaliis Arberti

canònica 8.

Més tard, també trobem a Pasqual Albert fent d' àrbitre al costat del

seu germà, assessorats per Ramon de Penyafort, a Barcelona, el 28 d' abril

de 1264, en una disputa entre Berenguer de Vic i el prior de Santa Eulàlia

del Camp i el seu convent (...) compromitimus in vos Petrum Arberti et

Paschalem Arberti, canonicos Barchinonenses, tamquam in arbitratores et

laudatores atque amicabiles compositores a nobis comuniter electos (...)

laudando, ordinando, componendo et transigendo de consilio fratris

Raimundi de Pennaforti de ordine fratrum predicatorum (...) 9.

4 Convé tenir present, que aquest topònim, en la seva forma llatina, es presta
a la confusió, ja que pot respondre a dos poblacions diferent: Abrera (Baix
Llobregat) o Piera (Anoia). L' Església d' Abrera està dedicada a Sant Pere i la
de Piera a Santa Maria. Vid. Diccionari Nomenclàtor de pobles i poblats de
Catalunya. 2a. ed. (Barcelona, Aedos, 1968) 1 i 295; Gran Geografia Comarcal
de Catalunya. Introducció. Barcelonès. Baix Llobregat. 2a.ed. (Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 1991) 358-361; Gran Geografia Comarcal de Catalunya.
Alt Penedès. Baix Penedès. Garraf. Anoia. 2a.ed. (Barcelona, Enciclopèdia
Catalana, 1992) 340-345.

5 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 24 i 25.

6 ACB, Perg. 1-1-2451, 1254, juliol, 6: Testes huius rei sunt Paschalis Arberti
rector Eclesia de Apiaria (...) Vid. Documents, núm. 25.

7 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 35.

8 ACB, Perg. 1-6-4106. Mides 467x544mm. Carta partida en a,b,c. Lletra cursiva.
Tinta clara. Porta la signatura autògra de Per Albert, que destaca per 1' ús de
tinta més fosca: Signum+ Pet. Arberti Barchininonensis canònica. El
pergamí està en molt mal estat. Hi ha un forat sobre la signatura de Pere
Albert i està tallada la part superior esquerra del document.

9 Vid. Documents, núm. 35.
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Aquestes notícies que en altres casos no caldria donar-li's potser

tanta importància, adquireixen, a causa de 1' escassetat de dades sobre 1'

origen de Pere Albert, un valor rellevant, al ser una primera aproximació

al seu itinerari vital.

El cognom Albert és d' origen germànic i presenta numeroses

va r i an t s :

"Aubert", "Alberti", "Auberti", "Albertina", "Albertos", "Adalbert",

"Aldavert", "Aldebert", "Aldovert", "Aldaber", "Alsabert", i les llatines:

"Albertus", " Aldebertus", "Arbertus", etc. Els quals són derivats d'

"Albert" o "Athalberht", que vol dir "noble brillant".

A partir del segle IX, trobem en la documentació noms personals

acompanyats d' un sobrenom indicador d' una qualitat física o moral.

Aquest, en principi, no apareixia normalment en la documentació oficial,

però donada la repetició d' un mateix nom aplicat a diverses persones i la

inseguretat que aquest fet causava en la identificació documental dels

subjectes, es consolidà el costum, entre els notaris i escrivans medievals, de

posar esment en fer constar també el sobrenom. D'aquesta forma resultava

més senzill distingir un personatge d' un altre homònim. Els criteris

emprats foren: com expressió d' una benedicció o auguri de naixement,

com ara G. Durant, que vol dir llarga vida; el nom del pare de 1' interessat,

així, Guillem fill de Gil; el lloc de procedència o habitatge, com és Guillem

de Caldes; per una característica personal; i finalment pel nom indicador

de la professió o del càrrec de 1' individu 10.

L' aparició en els manuscrits del cognom amb les variants "1" i "r"

com Alberti o Arberti, no tindria més importància un cop identificat el

personatge, ja que Albert correspondria a la versió llatina Arbert H.

10 Per una millor aproximació al tema, hem utilitzat el treball de Francesc de
B. MOLL, Els Llinatges Catalans.( Catalunya, País Valencià, Illes Balears).
Assaig de divulgació lingüística (Mallorca, 1982) 21-24,92.

11 Vid. Francesc ALABART FERRÉ, Incògnites biogràfiques del jurisconsult de
Jaume I, Vidal de Canyelles, a X Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
Jaime I y su època. Ordenamiento Interior (Zaragoza, 1980) 151-159.
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Pere Albert, quan signa manualment, escriu sempre Petri Arberti,

el que vol dir que en origen el cognom és Arbert, en forma genitiva, i no

Albert-i.

La signatura autògrafa de Pere Albert, des de la seva primera

aparició en un pergamí, inèdit, de 8 de maig de 1' any 122612, es presenta

invariable, mostrant la composició Petri Arberti i així acostumen a

reproduir-lo els redactors i copistes dels documents, on consta la seva

intervenció. Per tant, tot sembla indicar que el seu cognom era Arberti i

no Alberti, que és com 1' anomena la tradició jurídica posterior. El mateix

Socarrats, màxim comentarista de les Commemoracions, ja 1' anomena

Peírus Alberti 13. Tot sembla indicar que Alberti seria segurament una

mala transcripció d' Arberti.

A partir de la documentació que tenim de Pere Albert, podem fer un

càlcul aproximat del seu naixement que el situaríem més o menys a 1' alba

de T any 1200.

Com ens ha indicat Armand De Fluvià, tothom té cognoms a

Catalunya en el segle XIII. En el cas de Pere Albert, la seva aparició a

primeria de la tretzena centúria, ens planteja el dubte sobre si el cognom

"Arbert" és ja un cognom autèntic o si encara és un patronímic, ja que

podria estar conservant el cas genitiu, indicador de la forma antiga del

nom del pare: "Pere d' Arbert".

Les fonts documentals mostren com el cognom "Albert", en les seves

diferents variants llatines, són especialment freqüents i abundants, en el

Comtat de Barcelona, entre la segona meitat del segle XII i començaments

del segle XIII. Aquesta constatació podria orientar d' entrada la recerca

12 ACA, Perg. Monacals S. Cugat. Carp. II, núm. 912. Original. Carta partida en
a,b,c. Mides 220x335mm. Lletra cursiva. Tinta clara. Molt mal estat de
conservació. El contingut del document no es pot llegir bé. Signum+ Petri
Arberti. ; i Perg. Monacals. S. Cugat. Carp. IV, núm. 602. Duplicat. Pergamí
cosit a altres documents.

Mloannis DE SOCARRATIS, lurisconsultis cathalani in Tractatum Petri Alberti
canonici Barchinonensis, de consuetudinibus Cathaloniae iníer Dominós et
Vasallos, ac nonnullis aliis, quae Commemorationes Petri Alberti appellantur
(••.) (Lugduni, Apud Antonium Vincentium, 1551).
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dels orígens de Pere Albert cap aquestes contrades.

En el camp de 1* heràldica, els estudis clàssics han atribuït un origen

comú als cognoms "Albert", "Alberti", "Albertin" i "Alberto". La

denominació "Albert" es considera la més antiga del llinatge, però no hi

ha acord pel que fa a la provinença: alguns autors afirmen que és

originari de la Provença, altres diuen que de la Picardia, i altres del

Rosselló. Una de les branques familiars dels "Albert" passà a Catalunya i s'

establí, especialment, a Barcelona i el seu Comtat. Després, s' extengué per

les Balears, Aragó i València prenent diverses modalitats.

L' escut dels "Albert" es composa amb les armes "En campo de oro,

un monte de guies, sumado de un àrbol de sinople"!4.

Malgrat tot, no tenim un testimoni heràldic que identifiqui a Pere

Albert, canonge de Barcelona, com veurem més endavant i, solament s' ha

conservat el seu segell pendent.

Avui per avui, el fonament més sòlid de la seva probable

ascendència barcelonina la tenim en el primer document on el seu

redactor escriu el seu nom com: Petrus Alberti barchinonense, i no com

Arèerr/15. Es el primer testimoni que tenim de Pere Albert, situant-lo a

Bolonya, que és també el lloc on fou redactat el document. Es tracta d' una

escriptura de reconeixement de deute datada el 5? de maig de 1221 en que

Pere Albert és fiador, entre altres "(...) davant del mateix notari [Sismond],

!4 Per les qüestions heràldiques hem consultat: Alberto y Arturo GARCIA
GARRAFA, Diccwnario Heràldica y genealògica de Apellidos Espanoles y
Americanos III (Madrid, 1921) 82-85; Ampelio Alonso DE CADENAS LÓPEZ -
Vicente DE CADENAS y VICENT -Liliana RUIZ CARRASCO, Blasonario de la
Consanguinidad Ibérica (Madrid,1981-1982) 37; Armand DE FLUVIÀ,
Diccionari General d' Heràldica. (Barcelona, 1982); Martí DE RIQUER,
Heràldica Catalana des de /' any 1150 al 1500 (Barcelona, 1983); Francesc d' A.
FERRER I VIVES, Heràldica catalana I A-F (Barcelona, 1993)38-39.

\5 On cap la possibilitat que el redactor del document, probablement italià,
interpretés fonèticament el cognom com "Alberti" i no "Arberti", i així 1'
escriu en el document.
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actuant en lo tan esmentat porxo de gattario de Bolonia, compareixen

Arnau de Rosanes, C. barceloní, Ramon de ...rani, Berenguer de Sant

Hipòlit y Bernat de Fontmanció y prometen pagar a Mestre Ramon per la

matexa festa de Sant Miquel, 37 lliures boloneses. Són fiadors en Bernat de

Malla, Arnau de Togores, Arnau de Senahuja, Pere Albert, barcelonès,

segons ens declara el document i Ermengol Princenes"!6.

Aquest és un dels dos documents que foren donats a conèixer per

Miret i Sans, juntament amb una escriptura de 29 d' octubre de 122117, on

també consta la presència de Pere Albert. En cap cas Miret i Sans indicà la

signatura d' aquests pergamins. Del primer en fa una transcripció i

traducció parcial al català i del segon en fa una transcripció també parcial,

però respectant la redacció llatina del pergamí.

Aquests dos documents, apart de ser els primers que ens aporten

notícies de Pere Albert, són molt importants des d' un punt de vista jurídic,

ja que són els que vindrien a confirmar la seva formació bolonyesa.

En el primer dels dos documents, el de maig de 1221, trobem la

procedència barcelonina de Pere Albert.

Aquest pergamí 1' hem localitzat finalment a 1' Arxiu de la Catedral

de Barcelona sota la signatura actual 1-6-2840. Mides Illxl77mm. En el

document consta que la seva redacció fou feta a la ciutat de Bolonya, amb 1'

autorització del notari Sismundus (...) facto Bononie in porticum Jacomino

Guidoni (...) mandato omnium praedictorum debitorum +. La tinta és molt

clara i descolorida. El pergamí està molt malmès, tallat i amb alguns forats.

Una taca central i una altra al marge esquerra ens impedeixen fer-ne una

lectura completa. Però malgrat tot el nom de Pere Albert es pot veure amb

força claredat: Anno domini millesimo ducentesimo prima (...) [in] trante

madio in dicto (...) prestatores dominus Bernardus de Malla, et Arnaldus de

Tuguriis et Arnaldus de Senahugia et Petrus Alberti barchinonenfsej et

Hermengaldus Pincenes renuntiantes in hoc facto privilegio fori et novi

16 Joaquim MIRET i SANS, Escolars Catalans al estudi de Bolonia en la XIHa
centúria, a BRABLB VIII (1915) 146.

17 Vid. Documents, núm. 1.
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constitucione (...).

El fet que el pergamí 1' anomeni barcelonès indicaria que venia

efectivament de Barcelona, donat el costum medieval d' identificar els

subjectes pel seu lloc de procedència. D' haver estat d' un altre indret, 1'

atribut fora segurament diferent.

No hem trobat cap rastre de Pere Albert anterior a 1' any 1221. Per

tant, no podem saber quan arribà a Bolonya, ni quan de temps restà a la

dita ciutat, ni tampoc podem saber 1' any que el nostre jurista tornà a

Barcelona. El que és segura és la coincidència de Pere Albert amb Ramon

de Penyafort a Bolonya, on fou professorl8.

Sembla ser que durant 1' estada bolonyesa Pere Albert encara no

havia assolit la dignitat canonical, ja que el primer document on reapareix

a Barcelona, segons el document inèdit del mes de maig de L' any 1226, on

intervé com a jutge, signa manualment el document solament com a Petri

Arberti, sense 1' atribut de canonge de Barcelona.

Vist 1' esment que posava Pere Albert, al igual que els seus coetanis,

en fer constar el seu càrrec, tot indica que degué ser canonge més tard. Ho

confirmarien els dos següents documents, un datat el 14 d* agost de 122719,

on torna a constar simplement amb el nom propi: Signum + Petri Arberti,

sense cap atribut eclesiàstic. I 1' altre pergamí, inèdit, del mes de juny de I'

any 122820, on signa també solament amb el seu nom propi.

18 Vid. Mauri SARTI et Mauri FATTORINI, De Claris Archigymmasii
Bononiensis. Professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV I (Bononiae,
1888-1896) 408-409.

I?.ACA> Perg- Jaume I, carp. 72, núm. 330. Mides: 183x224mm. Lletra cursiva.
Tinta clara. Pergamí molt gruixut. Bon estat de conservació. Vid. Doc, núm. 2.

20 AEV, Arxiu de la Mensa Episcopal, 2, Pergamins. Volums VIII-XII. Liber
Decimus; Artés, Castellnau de Bages, 166, núm.18. (Index= extracte). I
onginah carta partida per a,b,c. Mides 150mmx212mm. Signatura antiga
Artés núm. 15. El seu estat de conservació no és bo. Pergamí molt arrugat. Per
ventura es pogué salvar de les flames de 1* incendi de 1' any 1936. Tot i que
actualment està pendent de restauració, la seva consulta ha estat possible
gràcies a 1' amabilitat de 1' arxiver Mn. Gros. Malgrat 1' estat del pergamí, el
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A 1' any 1229, aquest Mestre Ramon tornà a Barcelona amb moltes de

les escriptures de reconeixement de deute fetes a Bolonya, que resten a 1'

Arxiu de la Catedral de Barcelona, i entre les que es conserven aquestes

dues on apareix Pere Albert. Un cop a Barcelona, ell mateix es designa

Magister Raimundus canonicus Barchinonensis, i ocupa, entre altres, la

prepositura del mes de novembre, que és la mateixa que regirà més tard

Pere Albert. Aquest visqué segurament molts anys perquè consta la seva

presència durant molts temps i ben entrada la tretzena centúria, en

diversos documents conservats a 1' Arxiu de la Catedral de Barcelona.

En tenim un exemple en un dels documents de Caresmar, que

correpon a la prepositura del mes de juliol de 1' any 1255, subscrit també

per Pere Albert, i on consta expressament que el Mestre Ramon, no pot

subscriure 1' acte de pròpia mà, a causa de la seva excessiva vellesa:

(...) Magister Raimundus canonicus, qui sub signo laicali praedicta laudo,

eo quia nimia senectute oppressus non possum subscribere manu propria

(...) 25 . Aquest document és alhora prova que no podia tractar-se de Ramon

de Penyafort, ja que a l'any 1255 aquest era dominic.

Queda encara una altra incògnita per resoldre, lligada a 1' origen de

Pere Albert, que és saber quan i com Pere Albert arriba a fer-se canonge

de Barcelona. Continua sent un misteri, però podríem plantejar algunes

hipòtesis.

confirmación de ello haber visto también en otros documentos que el padre
Santo Domingo se firmaba Magister ordinis Praedicatorum, canonicus
Oxonensis, y que habiendo en su consecuencia examinado la Decretal que
habla de la vacante de prebendas y beneficiós por la profesión religiosa, la
habían hallado de fecha posterior a la època de dichos Santos. Así me lo han
querido persuadir, però no me han puesto en las manos ni tales documentos,
ni tales firmas, ni hasta ahora yo he sido tan feliz que diese con estàs hi
aquellos. Però acerca de esto nada he topado, sinó en cierto sentido lo
contrario, y es un carta de San Raimundo de Penyafort al Rey Don Jaime I,
en que se llama in ordine fratrum Praedicatorum minimus; però nada dice
de canónigo de Barcelona, titulo que no es regular omitiera, si lo fuese
realmente" .

25 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 34.
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Hem vist com Pere Albert, a Bolonya, encara no consta com a

canonge, però podria haver entrat a la canònica des d' infant, com a

domicelli, que eren els joves que, des dels catorze anys, passaven a formar

part del capítol, on eren adoctrinats per un mestrescola2^.

La canònica de Barcelona acostumava a nodrir-se "dels fills de la

noblesa, de la burgesia i dels administradors reials per formar-s' hi i

iniciar la carrera eclesiàstica. Aquests en accedir-hi aportaven una

dotació (terres o cases) per al seu sosteniment"27. Des d' aquesta

perspectiva és possible que Pere Albert provingués d' una classe

benestant, la qual li va permetre entrar des de molt jove a la canònica de

Barcelona, on pogué preparar-se sota la instrucció d' un caput scolae, per

anar més tard a Bolonya. Però encara cap la hipòtesi sobre una possible

formació escolàstica sota la protecció d' un sacerdot, com també era

habitual en 1' època, que 1' eduqués per poguer accedir a la carrera

eclesiàstica28. En qualsevol cas, pel què fa a 1' ensenyament a les catedrals,

convindria recordar la disposició del Concili Laterà (1179), que ordenava

que en totes les catedrals un mestre ensenyés els clergues i els estudiants

pobres que volien seguir la carrera eclesiàstica29.

També hem de tenir present que a l'any 1229 es celebrà a Lleida

un dels concilis provincials de Tarragona. Aquest concili tenia com

objectiu 1' aplicació dels cànons del concili ecumènic Laterà IV de 1215, on

26 Ricardo GARCIA-VILLOSLADA, Historia de la Iglesia Catòlica II. Edad Media
(800-1303). La cristiandad en el mundo europea y feudal (4a. ed. corregida y
aumentada) (Madrid, 1976) 632.

27 J.M. SALRACH, Sistema social i formes de vida en el medi urbà, a Historia de
la ciutat de Barcelona. La formació de la Barcelona Medieval II. Enciclopèdia
catalana (Barcelona, 1992) 179-180.

28 Aquilino IGLESIA FERREIROS, La difusión cit. 163-164.

29 Carme BATLLE, Desenvolupament de la vida ciutadana (segle XIII), a
Història de Barcelona, de la Prehistòria al segle XVI. Enciclopèdia Catalana
Aedos I (Barcelona, 1975)329.
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s' impulsà una reforma general dins 1' Església catòlicaSO, dirigit

especialment a la reforma dels costums eclesiàstics.

El concili de Lleida de 1229, fou presidit pel legat pontifici Juan de

Abbeville, cardenal, bisbe de Santa Sabina, qui també va donar certs

estatuts per la recta administració de 1' Església de Barcelona3i.

El concili de Lleida, en el seu cànon V, reafirmava el compliment del

cànon X del concili Laterà IV, on es manava que en les catedrals i esglésies

conventuals, cooperessin homes idonis amb el bisbe en la missió

predicadora i evangelitzadora:

Unde praecipimus, tam in Cathedralibus, quam in aliis Conventualibus

Ecclesiis viros idoneos ordinari, quos Episcopi possint coadjutores, et

cooperatores habere non solum in Praedicatorum officio, verum etiam in

audiendis confessionibus et poenitentiis injungendis ac caeteris, quae ad

salutem pertinent animarum (...) 32.

El cànon V del Concili de Lleida, ho especificarà encara més, al

obligar a escollir del capítol a dues persones, els més aptes, perquè fessin

estudis superiors: In illis vero cathedralibus ecclesiis, in quibus sunt

Canonici regulares, a diocesana Priore, et majore Archidiacono successive

duo eligantur de conveniu, qui magis sint docibiles, ut in Theologia

studeant, et praebendas suas íntegre in scholis habeant. Encarregant-se el

bisbe de suplir les despeses: Et quia student ut episcopo deserviant, usque

30 Manuel GUALLAR PÉREZ, Los Concilios Tarraconenses celebrados en
Lérida (Siglos VI-XV) (Lérida, 1975) 109: "El hecho de ser este concilio
ilerdense mero reflejo y resonancia del ecuménico IV de Letràn le quitó sin
duda originalidad, però en su siglo aquella circunstancia le dió una eficàcia
reformadora muy grande". Vid. també, Josep Ma. PONS GURI, Constitucions
Concilars Tarraconenses (1229-1330) Recull d' estudis d' història jurídica
catalana II (Barcelona, 1989) Proemi.

31 Manuel GUALLAR PÉREZ, Los Concilios cit. 110.

IZSynodorum oecumenicarum summa, in qua praeter uniuscuiusque conciliï
"istoricam enarrationem, in medium etiam afferuntur Canones universi
at(iue scholiis quibusdam elucidantur (Barcinone, 1849) 283-284.
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ad mediocres expensas, si necesse fuerit, Episcopus superaddat 33.

El capítol barceloní va complir amb escreix aquest cànon enviant

molts escolars a estudiar fora. Però sembla que ja ho venia complint abans

del concili de Lleida, seguint el cànon del concili Laterà IV, segons es pot

veure en la relació d' escolars que donà Miret i Sans en el seu article, on

dóna a conèixer un total de 119 personatges que es troben a Bolonya entre

els anys 1218 i 1229, recollits dels pergamins de 1' Arxiu de la Catedral de

Barcelona. Figuren entre altres, Vidal de Canyelles, Arnau de Gurb, Ferrer

de Llor, etc34, que també foren canonges de la seu de Barcelona i amb els

quals Pere Albert mantindrà relació durant la seva vida.

La canònica de Barcelona es presenta plenament consolidada en el

segle XIII, com una entitat de gran prestigi al servei del bisbe, que exigia

per tant una gran formació dels seus membres, on hauria contribuït 1'

esperit del concili Laterà IV de 1' any 1215, reforçat pel concili de Lleida de

1229. D' aquesta manera, s' explicaria el flux d' homes de la canònica

barcelonina cap a la Universitat de Bolonya. El resultat seria 1' aparició d'

homes molt notables, que en el compliment de la seva missió religiosa es

posarien també, per la seva preparació jurídica, al servei dels assumptes

seglars. Pere Albert en seria un exemple.

33 Juan TEJADA RAMIRO, Colección de cànones y de todos los concilios de la
Iglesia espanola. Traducida al castellano con notas é ilustraciones de J. Tejada
Ramiro III (Madrid, 1851) 331.

34 Joaquim MIRET I SANS, Escolars cit. 154-155.
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2) EL PROBLEMA DE L' HOMONÍMIA.

El cas de Pere Albert no s' escapa dels efectes de 1' homonímia, tant

freqüents dins 1' Europa Medieval.

Hi ha una sèrie de dificultats a 1' hora d' identificar els personatges

que han portat a terme la difusió del dret comú35, i el cas de Pere Albert es

presenta especialment complex, al ser un personatge eclesiàstic, que viu

en un temps en el que els càrrecs religiosos no es defineixen i distingeixen

amb claredat, i més, quan alguns d' aquests són fins i tot exercits

temporalment.

El problema rau en la dificultat que comporta atribuir, amb plena

seguretat, actuacions al nostre personatge. Estem per tant, des d' un

primer moment, davant d' un problema d' identificació.

Trobem tot una sèrie de paranys que fan molt complexa la

reconstrucció vital de Pere Albert. En primer lloc, hi ha una gran

quantitat de subjectes que responen al mateix nom que el nostre home.

Aquest problema es resol, sovint tenint en compte la cronologia, la qual

ens permet excloure un seguit de personatges homònims que no poden

identificar-se amb el Pere Albert que estudiem.

La dificultat comença quan la consideració temporal, i àdhuc

espacial, no és decisiva per treure'n conclusions definitives. No obstant,

mai hem deixat de tenir present la perspectiva temporal a 1' hora de

sumergir-nos en la documentació que reviu el Petri Arberti canonicus

Barchinonensis que volem redescubrir.

35 Aquilino IGLESIA FERREIROS, La dlfusión cit. 106 i ss.
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Sembla que 1' atribut de canonge de Barcelona es perfila com el més

sòlid per constatar diverses actuacions del nostre subjecte. Però també hem

trobat alguns documents en que el nom de Pere Albert, va acompanyat d'

altres qualificatius eclesiàstics com clericus, presbyter o monachus, que

per la seva data, podrien correspondre també a actuacions del nostre

persona tge .

Tenim per exemple, una carta de venda, conservada en el Liber

Feudorum Maior, feta per Bernat de Lertio [Llerç] a Jaume I del castell i

vila de Bassegoda i del castell de Sanaüja amb data de 18 de març de 1226. En

ella, signa un tal Petrus Adalbertus , clergue, com a testimoni:

Notum sit omnibus quod ego Bernardus de Lercio, filius condam

Arnalli de Lercio, felices memorie, non reductus vi neque dolo, set bona et

spontanea voluntate per me et per omnes meos, presentes atque futuros,

habita plena deliberacione et inspecta utilitate non mòdica, vendo et cum

hac carta publica perpetuo valitura trado tibi, domino lacobo (...) et

omnibus vestris posteris et successoribus in perpetuum per franchum

alodium vestrum in manu Petri de Vico, presentis nostri vicarii Bissullini,

castellum meum quod vulgariter dicitur Rupis de Bassegoda, cum ruppe et

suis omnibus edificiis et pertinenciis, et villam meam que dicitur Menera

de Bassegoda (...) Actum est hoc XV kal. aprilis anno Domino MCC vicesimo

quinto. Signum Bernardi de Lercio, qui hoc firmo et laudo atque iuro.

Testes huius rei sunt. Sig+num Guillelmi Berengarii (...) Sig+num

Raimundi Vitalis. Sig+num Petri Adalberti. Sig+num Petri de Oliveriis

clerici (...) 36.

En aquest cas no és Pere Albert per la variant del cognom, ja que el

cognom Albert o Arbert consta, ja definitit com a tal, molt abans, en un

altre document, també recollit en el Liber Feudorum Maior, de 13 de març

36 ACA, LFM. fol. 65 b-d. Francisco MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior 11
(Barcelona, 1945) 30-32, núm. 518.
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de 1158, on signa un Petri Arberti 37, que evidentment, per la data del

document no és el nostre home.

L' altre motiu pel qual descartem que es tracti de Pere Albert, és que

ja el 8 de maig de 1' any 122638, el nostre personatge apareix amb total

certesa, en un altre document, on trobem per primera vegada la seva

signatura autògrafa, que es presenta invariable, i com a Petrus Arberti,

sense cap altre atribut.

De ben segur que d' haver estat el Petrus Adalberti clericus, que

refereix el document esmentat, hauria signat com a tal, donat el costum

que tenien en acompanyar el seu nom amb la seva categoria eclesiàstica.

L' estat de clergue, prevere, rector, etc, es distingeix de 1' estat

canonical, però aquesta distinció fou en els primers temps molt confusa.

Es sabut que dins 1' escala religiosa, un clergue, abarca el sentit general d'

home que pertany a la classe eclesiàstica, es a dir, aquell destinat al servei

de Déu que ha rebut ordes sagrats. Un canonge, en canvi, tot i ser un

clergue, es considerat com aquell subjecte que forma part d' una comunitat
39.

El rector o presbyter eren els que es feien càrrec d' una parròquia i

tenien la missió principal de presidir la celebració de 1' Eucaristia. Un

monjo es considera, en general, un religiós d' un orde monàstic, tot i que

en un primer moment tampoc es diferenciava clarament dels altres

distintius eclesiàstics.

37 ACA, Perg. Ramon Berenguer IV, núm.301. Vid. Francisco MIQUEL ROSELL,
Liber Feudorum Maior I cit. 368-369, núm.343.

38 ACA, Perg. Monacals Sant Cugat. núm. 912, original i núm. 602, duplicat.

39 Gran Enciclopèdia Catalana 6 175-176, sobre la veu canonge: "Antigament,
clergue que seguia una regla o cànon i vivia generalment en comunitat.
Membre d' un capítol catedral o d' una col·legiata. Cal distingir-ne els
canonges seculars dels regulars (agustinians, premonstratesos, del Sant
Sepulcre, del Laterà, entre altres). (...) Les antigues dignitats i prelacies
catalanes eren ja al s. X, 1' ardiaca, 1' arxiprest, el sagristà i el cabiscol, més

(s.XVI), s; hafegí el degà. (...)".
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La separació entre els clergues i els clergues canonges o canonges,

es fa evident en la documentació del segle XII i XIII. Segons Naz, és a partir

del segle XIII quan el terme canonicus es reserva als clergues de les

esglésies catedrals i de les col·legiates40 i es constitueix el capítol41.

En 1' època de Pere Albert, els canonges formen per tant un grup

diferenciat entre els eclesiàstics que es distingeixen ja del simples

clergues. En aquest context és lògic, que trobem a Pere Albert a la

documentació sota la dignitat de canonge, com a distintiu d' un simple

clergue, un cop hagi adquirit aquesta condició.

A més, com hem dit abans, hem constatat que en els documents on

apareix la signatura autògrafa dels eclesiàstics que intervenen en 1' acte,

aquests, al signar, ho fan amb el seu nom acompanyat de la condició que

tenien i, sí era el cas, afegien a continuació el càrrec que exercien en

aquells moment. Això ho podem veure en Pere Albert ja que quan

adquireix la condició de canonge signa sempre com a canonge de

Barcelona i, sí a més, té en aquells moments un altre càrrec temporal dins

la canònica com el de prepòsit o vicari del bisbe de Barcelona, també ho fa

constar en la seva signatura.

Malgrat tot, convé tenir present que la regulació i graduació dels

càrrecs eclesiàstics, és força confusa i és presenta especialment complexa

en 1' àmbit canonical donada la llarga evolució que experimenta aquesta

institució, a més, manquen estudis a petita escala. Per tant, es fa difícil

definir i fer valoracions sobre el significat i importància de les diferents

dignitats que podien tenir els canonges, així com les seves competències i,

40 R. NAZ, Dictionnaire de Droit Canonique III (París, 1942) 482-483.

41 Ricardo GARCIA- VILLOSLADA, Historia de la Iglesia II cit. 632: "D e s de
entonces constituyen el cabildo: los canónigos capitulares, con voto en las
debileraciones, sitial en el coro y prebenda; los canónigos domicelares
(domicelli), jóvenes que desde los catorce anos son mantenidos en la catedral
y adoctrinados por el maestrescuela, y los canónigos supernumerarios, que
viven de las rentas del cabildo mientras aguardan a que les toque alguna
Prebenda o beneficio".
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més encara, perquè no sembla haver-hi un funcionament homogeni

definit per totes les canòniques.

A partir dels documents de Pere Albert que localitzem a 1' Arxiu de

la Catedral de Barcelona, obtenim una visió de conjunt, de les diferents

condicions canonicals dels capitulars, com 1* ardiaca o arxidiaca, el

sagristà, el primicerius (primicer) o el decanus (degà), el stator regís o

stator domini regís42, etc. El número de canonges variava en principi

segons la importància de cada església 43.

El legat pontifici cardenal de Santa Sabina, que era el mateix Joan

de Abbeville que presidí el concili de Lleida de 1' any 1229, en aquell

mateix any, havia restituït el número de 40 canonges i, en contra del

costum establert, 1' ordre de col·locació en el cor, en raó de la categoria del

títol44. Es situa en primer lloc a 1' ardiaca, en segon lloc el degà, en tercer

lloc el precentor (cantor), després el sagristà , en cinquè lloc el succentor

i finalment els altres canonges. Segons Mn. Josep Baucells, no queda clar

que aquest ordre s' observés massa fora del cor. També sembla que el títol

de primicerius (primiscer), va caien en desús però subsisteix sota el d'

ardiaca o arxidiaca45.

Trobem encara altres càrrecs com el hebdomadarius, el stator regís,

el stator episcopi etc, que no sabem bé si eren propis dels canonges o si

42 Vid. Josep BAUCELLS REIG, Els comtes de Barcelona, reis d' Aragó i reis d'
Espanya canonges de la seu de Barcelona, a EHM VI (1973) 94-123: "Una
obligació del canonge anomenat stator regís consistia en pregar pels
sobirans. Ofici antic dotat, almenys des de 1' any 1172 i redotat el 1263 per
Jaume I. (...) Cada vegada que el rei feia estada a Barcelona, es posava a la
seva disposició per tal de dir-li la missa on li convingués i a 1' hora que fos".
95-96.

43 Ricardo GARCIA-VILLOSLADA, Historia de la Iglesia cit. 224: "El número de
canónigos oscilaba según la importància de la respectiva iglesia (...)
Chartres llego a tener 72; Lyon 52; Barcelona 40 (...)".

44CARESMAR, Index. Còdex 1= anys 800-1233 (Vol.I. Tom.I, anno 800-1233)
1229, N.5.

45 Josep BAUCELLS REIG, Documentación inèdita de S. Ramon de Penyafort y
cuestiones relativas al supuesto canónigo barcelonès. Separata de "Escritos
ael Vedat" VII (1977) 69-96.
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també podien ser exercits per altres clergues catedralicis que no fossin

canonges. Pere Albert tingué sempre el càrrec administratiu de prepòsit.

Val a dir que aquest era dels més importants que hi havia dins la dignitat

canonical.

Tornant al problema de la identificació de Pere Albert, presentem a

continuació altres testimonis documentals on també descartem que es

tracti de Pere Albert, pels motius assenyalats, però que s' han de tenir

presents perquè poden falsejar també la identitat del nostre personatge:

Per exemple, un document del dia 1 de febrer de 1234, en el que 1'

Abat de Sant Cugat i el seu monestir, dóna i concedeix a Jaume I, la meitat

de la vila d' Igualada i de les seves pertinences, en aquest cas, subscriu 1'

acte un tal Petrus Monachus 46.

Tampoc pot tractar-se, en aquest cas del nostre personatge perquè

en un document anterior, del 27 de novembre de 1232 a Anagni, Pere

Albert ja figurava amb 1' atribut de canonge de Barcelona:

R. de Turrillfis], Berengario de Espiells et Petri Arberti, canonicis

Barchinonensibus, mandat quatenus , - cum Petra de Caderita canonicus

Vicensis ecclesiae, pro irtquisitionis negotio quam contra Vicentem

episcopum prosequebatur f..J47. Evidentment, sí ja hagués assolit la

dignitat de canonge, no apareixeria en un document posterior amb el

qualificatiu de monachus.

Aquest document, conservat en un dels registres de 1' Arxiu Secret

Vaticà, és el primer document on Pere Albert apareix sota la condició de

canonge. No hem trobat cap altre testimoni on consti 1' acte o la data en

que va esdevenir canonge de Barcelona. Pels documents assenyalats

probablement va ser entre la segona meitat de 1' any 1228 i 1' any 1232.

46Joseph MAS, Taula del Cartulari de Sant Cugat del Vallès, VI, a Notes
Històriques del Bisbat de Barcelona (Barcelona, 1910) 140-141.

47 ASV, Reg Vat. 16 (Gregori IX), fol. 60r°, anno. VI, C. 204. Vid. Documents,
num. 3.
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També trobem un Arbert Presbyter en una escriptura datada el dia

1 de juliol de 1233 que conté una venda de cases situades al burg de

Barcelona, prop de la torre de Condarrubea feta per Arnau Barber i la seva

muller Agnès, a 1' altar de Santa Maria construït a la seu de Barcelona

davant del cos de Santa Eulàlia48. Aquest personatge és el mateix que

apareix el 22 d' abril de 1251, en una apoca de lluïsmes feta per Arbert

prevere, beneficiat de la catedral, a favor de Badia Cortès, amb data de 22 d'

abril de 1251. Es el mateix personatge ja que en els dos pergamins signa de

puny i lletra amb la mateixa signatura, completament diferent a la

signatura de Pere Albert49. Tampoc pot ser el nostre personatge perquè en

un document anterior datat el 4 de maig de 1233, Pere Albert ja apareix com

a canonge de Barcelona50.

Apart de les dificultats que comporten els diferents apel·latius

eclesiàstics, en trobem altres de seculars, com per exemple un Petrus

Albertus jurisperitus que apareix en el testament del senyor d' Uzès, datat

el 6 de maig de 1254 a la ciutat francesa d' Uzès, d' Elzéars [Heliziarius] : In

nomine Domini, anno Incarnationis ejusdem MCCLIV, scilicet pridie nonas

maii domino Ludovico Francorum rege regnante. Ego Heliziarius, dominus

Ucetie, sanus mente licet infirmus corpore, testamentum meum sic facio &

de rebus meis dispono in hunc modum. Imprimís eligo sepulturam corpori

meo in cementerio Sancti Nicolai de Campanhaco cum domino Rainone

quondam patre meo, & relinquo eidem monasterio totum illud, quod habeo

in manso de Novellis & manso de Barna, & dominium & senhoriam quod

dominus Raino pater meus retinuerat in manso de Villanova. Et dictum

monasterium teneatur tenere in perpetuum quemdam sacerdotem

secularem, qui celebret ibi divina pro remedio anime mee & et parentem

48 ACB, Pergamins, 1233, juliol, 1. Doc. núm. 1081. Diversorum B. Signatura
actual= 1-2-1081; Mides: 258x419mm. Carta partida en a,b,c. Tinta clara. Bon
estat de conservació.

49 ACB,1251, abril, 22. Doc. núm. 1081. Diversorum A. Signatura actual= 1-1-
!081; Carta partida en a,b,c. Mides 125xl77mm.Tinta negra. Mal estat de
conservació .

50 ACB, Perg. 1-6-3104.
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meorum. (...)Item relinquo Raymundo Centol militi meo XX libr. Turon.

ítem Helizario filiolo meo, filio Síephani de Codos, XX libr. Tur. &c.,

magistro Stephano Alberta XXV libr. ítem Petro Arbert jurisperito &c.

(...)Actum fuit hoc testamentum apud Ucetiam, in turri staris dicti domini

Heliziarii. Testes rogati affuerunt, Petrus Lamberti, magister Stephanus

Alberti (...) 51.

Tot i que com veurem més endavant, el nostre jurista es mogué pel

Migdia francès, no podia ser Pere Albert, perquè a partir del moment en

que és canonge de Barcelona, posa interès, com ja hem constatat com a

costum habitual durant 1' època medieval, en fer constar la seva condició

canonical en la signatura personal i, el mateix solen respectar els

redactors dels documents.

En qualsevol cas, sí fos Pere Albert seria 1' únic testimoni

documental coetani a Pere Albert on apareixeria amb 1* atribut

iurisperitus, el qual, s' aplicava als juristes i als savis en dret que tenien

una formació jurídica per 1* exercici de la seva professió52, tot i que el mot

advocatus, no es va perdre del tot en la tradició jurídica catalana53.

Ens sembla interessant assenyalar que, posteriorment, en un còdex

manuscrit del segle XV, entre les Commemoracions, trobem una nota del

copista qualificant a Pere Albert d' advocatus: Predictam compossunt Petro

Albert antico advocaío barchinonensis et sunt Commemorationes dicti

domino Petrus 54. Però hom veu un qualificatiu imposat per la tradició,

més que d' origen.

51 Dom. CL. DEVIC i Dom. J. VAISSETE, Histoire Cénérale de Languedoc VIII (
Toulouse, 1879) 1330-1332, núm. 440. No s' indica la font documental.

52 Fernando VALLS TABERNER, Los abogados en Catalunya durante la Edad
Media, a OS II (Madrid-Barcelona, 1954) 283.

53 Aquilino IGLESIA FERREIROS, La difusión del derecho común en Catalunya,
a El dret comú i Catalunya. Actes del ler. Simposi Internacional. Barcelona,
25-26 de maig de 1990 (Barcelona, 1991) 116.

54 Biblioteca de Catalunya. Ms. 485, fol. 218r.
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Amb tota seguretat, no és tampoc el nostre Pere Albert, el

personatge que apareix en una sentència de 3 de setembre de 1257, sobre

una qüestió de tributs, entre el monestir de Poblet i els habitants d' Oculo

Molendinorum signada per un Petrus Albertus clericus, ja que el seu

signum, tal com es pot veure en el document original, no és el mateix que

utilitza el nostre home:

Cum inter monasterium Populeti, ex una parte et Bernardum Scribe

et Berengarium Corteyl, procuratores ab il·lustri domino rege Aragonum

diversis temporibus constitutos, et Bernardum d' en Amic, procuratorem

quorundam hominum de Oculo Molendinorum in libello nominatorum, ex

altera, súper possessione vel quasi percipendi decimam, primiciam et

novenam de fructibus quarundam possessionum sitarum in termino

grangie de Servulis, quas pro abbate et conveniu memorati monasterii

longissimo tempore dicti homines de Oculo Molendinorum tenuerant et

habuerant (...) Lata fuit hec sentencia tercio nonas septembris anno

Domini MCC quinquagesimo septimo. Presentibus lordano de Perarlta (...).

Ego Vitalis de Bisuldini domini regís notarius et iudex ab eodem in ista

carta delegatus qui hoc + subscribo. Signum +Jacobi, Dei Gracia Regís (...)

Sig+num Petri Alberiti, clerici, qui hanc sentenciam de mandato dicti

Vitalis scripsit cum supraproposito in Xa. octava linea ubi dicitur

"primitiarum", loco, die et anno prefixis 55.

Veiem ara altres documents que rebutgem pel criteri cronològic,

però que són d' interès perquè confirmen una gran presència de

personatges amb el cognom "Albert" i "Arbert" en el Comtat de Barcelona:

Un document de 13 de setembre de 1143 on un Albertus canonicus

Barchinonensis ven a Bonet de Manresa dues peces d' alou plantades de

vinya amb el seu delme, que té a la Parròquia de Santa Eulàlia de

Provençana al lloc dit de la Serra o Torrent de Botènia, pel preu de vint

55 AHN, Clero. Poblet, carp. 2237, núm. 4; A. HUICI MIRANDA i Ma.
Desemparades CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón (1251-
1257) III ( Zaragoza,1978) 246-248, núm. 766.
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morabetins d' or56.

En una venda feta, el 13 de març de 1158, per Berenguer de Guardia a

Ramon Berenguer comte de Barcelona, del castell de Montserrat, signa un

altre Pere Albert:

Et fuit facta hec vendicio in presencia Guillelm, Barchinonensis

episcopi, et Guillelmi Raimundi, dapiferi, et Guillelmi de Castro Vetulo,

Raimundo de Podio Alto, Bernardi de Bello Loco et Mironis de Luciano et

Raimundo de Castelleto et Bernardi Marcucii et Petri Arnalli, vicarii, atque

Petri Arberti . Signum (...) Petri Arberti 5?.

Un altre document de 8 de maig de 1164 recull el sacrament d'

última voluntat fet perGaufredi, comte de Rosselló. Figuren com a

testimonis de 1' acte un "Pere Arbert" i un "Joan Arbert", possiblement

parents:

(...) Factum est hoc sacramentale in presencia Guillelmi, vicecomitis

de Castro Novo, et Poncii de Rocha et Berengarii de Orle et Bernardi de

Castro Rossilione et Geraldi de lla et Poncii de Banulls et Bernardi de

Lupiano et Petri de Sancta Maria et Martini lacobi et Petri Sancii et

Raimundi Casal et Petri Boni Mancipii et Petri Arberti et lohannis Arberti

et Guillelmi de Albi (...) 58.

En una sentència 10 de juny de 1164 són testimonis un "Pere

Arbert" i un "Joan Arbert". Probablement es tracti dels mateixos

personatges que apareixen en el document anterior:

Lata fuit predicta sentencia a predictis iudicibus in presencia Guillelmi de

56 [A] Original perdut. Fons de Santa Anna. B: Regest. A.D.B., C.D.4, núm. 649,
lletra C. Transcrit per Jesús ALTURO PERUCHO, L' Arxiu Antic de Santa Anna
de Barcelona del 942 al 1200 II (Barcelona, 1985) 268, núm. 241.

57 Perg. Ramon Berenguer IV, núm. 301; Francisco MIQUEL ROSELL, Liber
Feudorum Maior I cit. 368-369 núm. 343.

58 LFM, fols. 79c-80a; Francisco MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior II cit.
27l-272, núm. 788.
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Castro Rossilione (... ) et Petri Arberti et lohannis Arberti (....) 59.

El 6 de desembre de 1168 Pere, prior de Santa Maria de Terrassa, fa, a

favor dels esposos Pere Albert i Ermessenda, donació [venda] d' un camp

situat a Badalona, prop de Sant Adrià del Besos, sota el mas de Pere Llobet,

pel preu de 5 morabetins60.

Un document de 24 d' octubre de 1173 apareix signat per un Petri

Arberti Poncii^l.

Un altre document amb data aproximada a l'any 1179, parla d' un

Petrus Adalberti qui fou un cavaller de Carcasona62.

A la carta de població de Santpedor, 1190-1192? es concedeixen unes

taules a Ramon Arbert, al seu fill Tomàs i Guerau Arbert, (...) Retineo etiam

ibi tabulas, propter quod dono et concedo Raimundo Arberti et Tomé, filio

suo, et Geraldi Arberto (...) 63.

Finalment, tenim un document del dia 11 de juny de 1202. Es una

donació de la quarta part del mas de Berenguer de Rovira, del de Castelló i

del de Pere Albert amb les seves pertinences, tot situat al Comtat de

Barcelona Parròquia de Sant Baudili (S. Boi de Llobregat?), a les Marines i a

altres llocs, feta per Bernat de Coq a Deu i als seus canonges (...) manso

Geraldi de Marina et de manso Berengarii de Ruvira et de manso de

Castilione et de manso Petri Arberti et de omnibus eorum pertinentis(...)64.

31 LFM, fol. 73a-b; Francisco MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior II cit.
243-244, núm. 735.

60 Josep BAUCELLS REIG, El Maresme i La Pia Almoina de la Seu de Barcelona.
Catàleg del fons de pergamí de I' Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona'
(Barcelona, 1987) 89.

61 Francisco MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior I cit. 25, núm. 18.

62 Perg. Alfons I, núm. 275, doc. 18; Francisco MIQUEL ROSELL, Liber
Feudorum Maior II cit. 336-340, núm. 861.

63 José Ma. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquícia de Cataluna I
(Madrid-Barcelona, 1969) 254-255, doc. núm. 183.

64 ACB, Perg. 1-2-1206. Mides 235x196. Tinta clara. Bon estat de conservació.
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En aquest cas, el scriptor del document escriu el nom exactament

igual que com ho fa amb el de Pere Albert: Pet. arberti. Podria tractar-se

fins i tot d' un familiar de Pere Albert, però no tenim dades suficients per

saber-ho amb certesa. De totes maneres, és un testimoni més que posa en

evidència la presència dels "Albert" o "Arbert" en el territori de

Barcelona.

Durant el segle XIV, continua aquesta pervivència del cognom

"Arbert". Com en el document de 26 de maig de 1340, on Guillemó Guerau

presta homenatge i fa jurament de fidelitat als senyors de Sant Feliu de

Llobregat pel mas que abans era de Pere Arbert, situat a 1' esmentat

terme65.

«Josep BAUCELLS REIG, El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la seu de
Barcelona: inventari de pergamins (Barcelona, 1984) 142 núm.51.
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3) LA SIGNATURA I EL SEGELL.

LA SIGNATURA.

La dignitat de canonge, unida al nom i al cognom, és un camí

possible, per redescubrir a Pere Albert, però només ens serveix un cop

hem ubicat cronològicament, el nostre personatge, de manera, que des d'

una perspectiva temporal no quedi dubte que es tracta de Pere Albert i,

solament, un cop aquest hagi adquirit la condició canonical.

El concili de Compostela (1056) havia establert una edat per les ordes

sagrades que era de 18 anys pel subdiaconus, 25 anys pels diaconus i 30 pel

presbyter66. pere Albert no tindrà cap d' aquests càrrecs, 1' únic que

tindrà és el de paborde o prepòsit, que consistia en estar al capdavant

d'una de les dotze seccions administratives establertes a la Catedral de

Barcelona, durant la segona meitat del segle XII, com a sistema per

administrar els seus bens.

El càrrec de prepòsit és el que durant més temps ocupa Pere Albert a

la canònica. La primera vegada serà a 1' any 124Q67, en aquest cas

administrarà la prepositura del mes de desembre, però és la única vegada

perquè després s' encarregarà sempre de la prepositura del mes de

novembre. El tenim documentat amb aquest càrrec durant els anys 1244,

1245,1246, 1247, 1251, 1259 1260 i per últim cop en un document de 2 de

66 Ricardo GARCIA-VILLOSLADA, Historia de la Iglesia cit. 225.

67 Vid. CARESMAR, Doc. núm. 8.
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març de 1* any 126368.

En aquests casos, quan Pere Albert signa manualment, fa constar al

costat del seu nom aquest ofici, juntament amb la dignitat de canonge.

Quan es tracta d' un document copiat, com els documents que trobem en els

Libri Antiquitatum, el copista també fa constar el càrrec de prepòsit.

Convé assenyalar que no totes les prepositures tenien el mateix

valor, ja que la distribució dels bens entre les prepositures no era igual

entre tots els mesos. Aquests fet és el que, segons 1' opinió de Mn. Baucells,

va fer que aquests sistema no funcionés bé des d' un principi.

La documentació ens diu Pere Albert ocupà pràcticament sempre la

prepositura del mes de novembre, una de les més ben dotades, com advertí

Arcadi Garcia, a causa dels venciments per Tots Sants de les rendes del
capítol69.

Pere Albert apareix documentat abans de poguer-lo identificar com

a canonge, simplement amb el seu nom personal: Petri Arberti. Per aquest

motiu, el signum es perfila com la dada més fiable per descobrir el nostre

personatge i la clau per solucionar el problema de 1' homonímia.

Cinc anys més tard de la primera localització a Bolonya reapareix,

com ja hem anunciat, a Barcelona a T any 122670, dirimint una

controvèrsia. Es el primer testimoni del seu signum.

En aquest cas, signa solament amb el seu nom Petri Arberti, sense 1'

atribut canonicus Barchinonensis. El seu valor rau en el fet que, apart de

que la signatura és autògrafa, és la mateixa que apareixerà invariable, en

tots els testimonis posteriors: de puny i lletra de Pere Albert o bé reproduït

68 Es tracta d' una permuta de bens entre el bisbe de Barcelona i el seu capítol
i els frares predicadors, entre els que trobem també a Ramon de Penyafort.
Vid. Documents, núm. 32.

69 Arcadi GARCIA SANZ, El jurista Pere Albert cit. 13.

70 ACA, Perg. Monacals, Sant Cugat. carp. 2, perg. núm. 912. Original, carta
Partida en a,b,c i perg. 602 duplicat.
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pels copistes dels documents, com en els Libri Antiquitatum i en el

Cartulari de Sant Cugat. Més tard, acompanyat al signum i al seu nom hi fa

constar també la dignitat de canonge i el càrrec que està exercint

temporalment dins la canònica, com a praepositus o vicarius del bisbe de

Barcelona.

L' exercici d'quests dos últims càrrecs els trobem en diversos

testimonis documentals, però els primers en els que apareix la signatura

manual de Pere Albert, autointitulant-se amb aquest càrrecs són en un

document de 10 de maig de 1236: Signum+Petri Arberti barchinone

canonici et vicarii Domini Episcopil i , tot i que ja havia estat vicari del

bisbe de Barcelona, abans, segons un altre testimoni de 8 de febrer de

123572.

En 1' altre cas, és en un pergamí de 19 de novembre de 1244, on

signa de pròpia mà com a prepòsit del mes de novembre:

Signum+Petri Arberti barchinone canonici et praepositi mensis

novembris 73.

La coincidència en el signum al costat d' aquestes diverses formes,

ens demostra que es tracta de la mateixa persona.

Altres vegades, apareix com a subscriptor d' un document, o com a

testimoni d' un acte. Quan subscriu un document, el redactor de 1*

instrument acompanya el nom de Pere Albert amb un signum que

consisteix en una creu, que s' utilitza per donar la mateixa validesa al

71 ACB, Perg. 1-2-1184. Carta partida en a,b,c. Mides 160x295mm. Lletra
cursiva. Tinta clara. Bon estat de conservació; Reproduït en els índexs de
CARESMAR;VíW. CARESMAR, Doc. núm. 3.

72 ACA, Cartulari de Sant Cugat, núm. 1182 fol. 406r-v; on es reprodueix el
de Pere Albert. Vid. Documents, núm. 4.

ACB, Perg. 1-1-787. Mides 183xl98mm. Lletra cursiva. Tinta clara. Bon estat
conservació. Vid. Documents, núm. 13.
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document que el signum autògraf (sign+um, s+gnum o sig+num)™.

Quan fa de testimoni, el redactor normalment escriu simplement el

nom de Pere Albert, junt amb el nom dels altres testimonis, sota la fórmula:

testes huius rei sunt.

La composició de la signatura autògrafa, que acompanya el signum

de Pere Albert, és sempre Petri Arberti, o bé, amb 1' abreviatura del nom

Pet' seguit d'Arberti, afegint canonicus, Barchinonenesis canonici,

acompanyat o no segons el moment, com veiem, del diversos càrrecs que

tingué: canonici et vicarii domini episcopi o praepositus.

La filigrana del signum és dibuixa sempre al costat del nom,

invariable sempre que és de la mà de Pere Albert i presentant el mateix

traç d' escriptura.

Aquesta consisteix en una creu formada per dues simples ratlles

creuades, sobre les que hi ha inserits quatre lòbuls que neixen en el punt

d' intersecció de cada braç de la creu amb una rodella en cada un d' ells i

un punt al mig. El conjunt dóna 1' esperança d' una flor quadrilobulada

sobre una creu d' aspa.

La signatura es situa al final del document, i per sobre de la

subscripció del notari, que també té signum propi75.

El signum manual del notari es presenta molt variat. En ocasions és

una figura típica derivada de la creu, entrellaçada en el mot signum, com

en el cas del notari Pere Vives de Barcelona. En altres casos, el signum

74 A. GIRY, Manuel de Diplomatique II cit.598.

75 Pere PUIG USTRELL, Els pergamins documentals (Barcelona, 1995) 88-93,
°n 1' autor assenyala el canvi que produí la Recepció del dret comú en la
documentació dels actes jurídics. Fins llavors es basava en 1' autenticitat dels
testimonis que intervenien en 1' acte on 1' escrivà era un intermediari, amb
una funció semblant a la dels testimonis. Però en el segle XII, " 1' ofici dels
scriptores s' estén fora de les oficines públiques de la mà dels nous corrents
jurídics, i al pas del segle XII al XIII es produeix a Catalunya 1' adaptació del
n°u sistema notarial" 91. Aquest nou sistema es refereix a 1' ús que fan els
notaris, en els actes jurídics entre els particulars, dels formularis elaborats a
«alia seguint les directrius del lus commune.
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notarial adquireix una forma de pura fantasia, com el del notari Pere

Marca. Un altre supòsit és els i g núm del notari de les escriptures de

Bolonya, on es veu un altre estil notarial, constituït pels primers mots de la

subscripció: Ego Sismundus, amb lletres entrellaçades que formen un

mena de rúbrica. De aquesta forma els notaris públics fan del seu signe

manual, una senyal de validació profesional.

Com hem dit, el document de 8 de maig de 1226, és el que ens dóna la

clau del seu signum^6. S' aprecia amb tota claredat que és la seva signatura

autògrafa perquè al comparar aquesta signatura amb la que apareix en

altres documents, comprovem que 1' escriptura presenta el mateix traç i

intensitat, diferent, de la lletra del redactor del document i de la resta de

signatures manuals fetes per altres subjectes sobre el pergamí.

La primera aparició documental sota la condició de canonge de

Barcelona, la tenim sis anys més tard, en un document datat a Anagni, de

27 de novembre de 1232, segons el resum del document recollit en el

registres de Gregori IX, on figura, al costat d' altres canonges de la seu de

Barcelona. Es tracta d' una carta que els dirigeix el papa: R. de Turrill [is],

Berengario de Espiels et Petri Arberti, canonicis Barchinonensibus

mandat quatenus, - cum P, de Caderita, canonicus Vicensis ecclesiae pro

inquisitionis negotio quam contra Vicensem episcopum prosequebatur 77.

Pere Albert apareix, per primera vegada com a subscriptor, a la

documentació de la catedral de Barcelona, en un document recollit en els

Libri Antiquitatum de 13 de març de 123478. però la dignitat canonical ja 1'

havia adquirit abans, segons un altre pergamí de Y Arxiu de la Catedral de

76 ACA, Perg. Monacals, carp. 2, núm. 912 (original); Perg. Monacals, carp. 2,
núm. 602 (duplicat).

77ASV, Reg. Vat. 16 (Gregori IX), fol. 60r, 204. Vid. Documents, núm. 3.

78 LA. IV, fol. 141, d. 344; Resessenyat per Joseph Mas, Rúbrica dels Libri
Antiquitatum Vol. XII, Doc. núm. 2623; Vid. CARESMAR, Doc. núm. 1.
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Barcelona de 4 de maig de 123379 i el document de 1' Arxiu Secret Vaticà.

Però no hem trobat cap altre precedent anterior a 1' any 1232 on consti ja

com a canonge.

La utilització del signum, durant 1' Edat Mitjana, es presenta un tema

complex. Però apreciem que es emprat per la gent que té cultura,

especialment entre els eclesiàstics (Abats, bisbes, canonges, etc). Però

també es utilitzat per personatges laics, com els notaris o els reis.

La utilització del nom propi acompanyat del signum, és un símbol

que ens serveix per identificar el subjecte, alhora que és un medi per

validar el document80.

Seguint a Pere Albert, trobem que els personatges que tenen un

signum personal, són homes d' una certa rellevança i d' un nivell cultural

notable.

La resta de la població quan ha de subscriure un document és el

redactor el que escriu el nom acompanyat del mot signum que reprodueix

una creu amb quatre punts, on el subjecte que subscrivia 1' acte es

limitava a afegir normalment un punt als altres tres que havia fet el

redactor .

El fet que Pere Albert tingui un signum propi, invariable i que

conserva durant tota la seva vida, confirmaria la categoria de la seva

personal i ta t .

Pels motius esmentats i, especialment pel fet que els documents més

primerencs portin ja el seu signum manual tenim la seguretat de no

confondre'l, tot i la coincidència cronològica, sota T aparença de

qualificatius eclesiàstics, com per exemple monachus, presbyter, clericus,

o qualsevol altre atribut que no sigui el de canonicus.

Per la documentació que tenim tampoc sembla que Pere Albert

79ACB, perg. 1-6-3104.

80 A. GIRY, Manuel cit. 591-592.
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hagués tingut cap altra dignitat abans de la canonical i resta encara a T

ombra com i quan va assolir la condició de canonge de Barcelona.
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Fragment del primer document amb la signatura autògrafa de Pere Albert (inèdit).
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Signatura autògrafa i característica de Pere Albert afegint la dignitat de canonge de
Barcelona.
ACB, Perg. 1-1-2451. 1254, juliol , 6.



EL SEGELL.

El segell de Pere Albert, presenta la forma típica dels segells

eclesiàstics de 1' època, ja que la trobem reproduïda en altres indrets.

Veiem per exemple el segell del bisbe Pere de Salamanca de 1' any 1260,

que presenta la mateixa forma ogival i disposició vertical que la que

presenta el segell de Pere Albert, o el segell del capítol de clergues de Sant

Marc de Salamanca de 1' any 1259, el qual, tot i la seva composició

horitzontal, té també aquesta forma ogiva81.

Sembla ser que era habitual dins la dignitat canonical, tenir un

segell propi, al igual que succeïa amb altres càrrecs i oficis eclesiàstics, i

com un mitjà molt utilitzat durant I' Edat Mitjana per validar els

documents82 .

El segell del nostre canonge s' ha conservat en un pergamí,

restaurat i conservat a 1' Arxiu de la Corona d' Aragó, datat el 3 de

desembre de 1241, en el Palau Reial de Barcelona. Aquest conté una

sentència dictada per- Pere Albert i Berenguer de Cervera, a favor del rei

Jaume I, en una causa contra Pere de Berga.

Es un segell pendent, de 35x21 mm., ogival, de cera bruna, lligat amb

betes de cànem de color blau i groc. Mostra una composició heràldica de

creus alineades a portell dins el camp de 1' escut. Al voltant d' aquest és pot

llegir amb dificultat: S: PET ARBERTI BARCH: CANOICI 83.

81 Àngel CABO ALONSO- Alfonso ORTEGA CARMONA, Salamanca. Geografia.
Historia. Arte. Cultura (Salamanca, 1986) 221 i 252.

82 A. GIRY, Manuel de Diplomatique II (Paris,1925) 645-646.

83 ACA, perg. Jaume I, núm. 863. Descrit per Ferran DE SAGARRA, Segells del
temps de Jaume I , a ler. Congreso de Historia de la Corona de Aragón
dedicado al rey Don Jaime I y a su època, 2a. parte ( Barcelona, 1913) 1034-
103"5. Reproduït pel mateix autor a Sigil.lo grafia catalana, III (Barcelona,
1932) 173, núm. 3933. Vid. Documents, núm. 11.
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Des de la perspectiva heràldica, la composició del segell de Pere

Albert, és molt similar a la composició de 1' escut dels Cruïlles. Aquest

mostra un camp de guies,, sembrat de creuetes d' argent84. Les mateixes

armes es troben en un dels escuts del canonge de Barcelona Martí Joan

Foixà i de Cruïlles, que morí probablement vers 1' any 1513, que ha estat

copiat en una vidriera de la catedral85.

A partir d' aquesta semblança s' ha intentat orientar 1' origen

familiar de Pere Albert cap a les terres gironines86.

Tot i que 1' escut dels Cruïlles és el més similar al segell de Pere

Albert, cal dir, que trobem també altres escuts amb creus, com el dels

Odena, amb creus a una banda, o el dels Palafolls, amb una faixa amb

creuetes87.

Els nobles i els cavallers tenien escut, però com ens ha fet notar

Armand de Fluvià no hi ha cap càrrec que ennobleixi. Per tant, el fet que

Pere Albert tingui un segell propi podria significar que prengué unes

armes d' adopció en el moment d' assolir la dignitat de canonge, molt

probable, donada la composició religiosa del segell, o bé, que el segell

correspongués a les armes familiars, el que encaminaria a Pere Albert cap

un origen noble o cavaller.

De ben segur que un estudi més profund en el camp de la

genealogia i 1' heràldica ens podria aportar més informació sobre els

orígens de Pere Albert, nosaltres solament intentem aproximar-nos a ells

plantejant algunes hipòtesis.

84 Francesc d' A. FERRER MOLL, Heràldica Catalana I cit. 38-39.

85 Agustí DURAN SANPERE, Barcelona i la seva Història. La formació d' una
gran ciutat (Barcelona, 1973) 386.

86 Arcadi GARCIA I SANZ, El jurista Pere Albert i la seva obra, a EHIDAP 14
(Barcelona, 1996) 7-8 i not.7

87 Martí DE RIQUER, Heràldica catalana des d' I ' any 1150 al 1550. 2Vols
(Barcelona, 1983)
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Segell pendent del bisbe Pere de Salamanca (1260)
Arxiu de la Catedral de Salamanca.

Segell pendent de Pere
Albert, canonge de
Barcelona (1241)

ACA, Perg. Jaume I, núm. 863.

Segell pendent del Capítol de Clergues de S. Marc (1259)
Arxiu de la Catedral de Salamanca.
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